sense sentir-lo, perquk el gran c.1 Espanyol.1 va assumir les see s f o r ~que han fet anib la < < t n ves compcti.ncies i ho va transanterior els ha deixat exhausts. formar en Comisión Nacional de
- -Abastos. Us n'adoneu: abastos i
He posat aquest exemplc com
nacional; quina mania que tot el
DelfíDnlmnu i Arxemir
a introducció, molt Ilarga, perqueve del centre sigui nacional;
Va d e catali i castelli, coses '1"s es vegi que cada [lengua té en aquella desgraciada guerra,
im- el seu estil, la seva raó, ben res- als de la República els deiem
d e 1lengua. perbamb
plicacions polítiques. potser no pectable, les seves lleis pri~pies.
.<rojos»i als altres. als franquisa alguns. puc dir. si En catali * ~ f u t b o len
~ ~castellj
,
tes rnacionals»; i ara resulta que
teniu picor, rasqueu-vos7
J~ us <<fútbol>>;
en catali <<bulcvard*, som nosaltres <<elsnacionalisdiria.nooenseuen
oolítica.
en castella -búlevar~,.Lleis i es- ,V>?,.
,,.-..
,
seu en normalitat
correcció perit. L'csperit d e I'idioma fa
Bé, pero el que vull dir-vos és
lingüística. La l l e n p a normal, que un rnot, una expressió no
siguiacccptableen unllocisíen que us fixeu e n e l rnot abastos i
la de cada dia, és la
Potserno n'hi ha prouquesigui Un dtre. Mots idhtics en caste- el seu derivat verbal abastecer,
correcta.calouevineuidellunv.
.
,
,,
, 1 1 i i en catdi, no sempre tenen equivalentsalsnostres <<proveidfanys,segles, demolts 1locs de el mateix ús. Poso un cas: la cola ments,. i <,proveir)>.
en definitiva, que dd pwro o el rabo del prrro? Coltz,
casa
Les orelles, sembla, dels que
en catali .<cuan,perb els castetingui saba.
en cinquanta anys d r deformaIlans que diran, parlant casolaciódel nostre poblc, s'han acosFutbol o fútbol? En catali, els nament, coln
Iiimat a l'nhnstos, ara, per
que som vells, sabíem que es
. políti.
De cop i volta, aquests últims ca, per ignorincia, per donar
deia -abansde la guerra-jrtbol. Després vanvenircinquan- mrsos,tantelsperibdics,laridio peixet als invasors cultur'lls i
taanys-finsavui,encara-que
com la trlcvisió catalana, han lingüistics, ara, s'han abonat a
en diaris, radios, i després en la posat en ús un mot que mai, tot (<abastaments>,.
superdominadora televisib, ens i ser correcte, haviem utilibat
Per acabar dir6 que, com ja
han ficat al cap el castellifiitboi. correntment. Em refereixo a
deveil saber,ésmolt bonici molt
en sentit de «proAra bé,el m o t 4 ' 0 r i g e n a n g 1 ~ s ~~abastament.
nostre -a bastamentx quan voc o m s a p tothom: foot+ball visión. Sentim: wl'abastament
lem indicar que d'una cosa n'hi
S, *han arri(peu+pilota)- té accent agut, d'aigua a la ciutat...>
ha siificient. Perexemple: .<N'hi
síl.laba tbnica ball. Com s'lio bara Ugindaabastamentsinsuha a bastament de disbarat5 linfarien en castelli si hagurssin ficientq...n, etc. La meva orella,
güístics a casa nostra perqui.
d'accentuar aquesta última? estupefacta, i penso que no deu
n'higim d'introduir de nousm 1
Evidentment dirienjrbol. men- ser I'única, es va esgarrifar desque frases com: «donar I'abastn,
d'uns
segons
jant-sela'ct,,. Iésquenoelsaneu prEs
«estar al meu abasta, ~ ( h ohe
alscastellans amb paraulesagu- d'incomprensió, en sentir-la en
pogut abastar,,, '<abasta'm la
des: prefereixen les planes o les boca d'un locutor indiferent
pilota que se m'ha penjat i no hi
esdrúixoles, perbsi a més a més davant el nou mot. Cempre haarribo,,, etc., són correcles a més
d'agudes han de posar una con- via sentit a dir: provisions, prode plenes de vivesa i color, pero
sonant tan dura i forta com la veir, proveidor, proveiments.
que es troben en perill si no en
«b>en la síl.laba anterior, aixb ja Durant la nostra guerra, cap a
fern ús i si ensacostumen malaseria massa, caldria fer un doble I'any 36 i següents, recordo bé
ment fent servir aabastamentsn
esforq, i la víctima seria la con- que sentia i Ilcgia: .El Comite
per «provrimentsn, ja queelsensonant
Ja sabeu que han Central d e Prnveiments,>, 421
tit tan diferent que té aquest ÚIeliminat la «p» d e apsicologia* DepartamentdcProveimentsde
tim ús, ens faria perdre I'altre,
-diuensicoloLpia,ola«tmde<<car-la Generalitat. +rrn tan neI'altre que si que té saba en la
nets 4 i u e n carng-, etc. Per cessaris, els proveiments, Ila. iiengua.
nosrra
aix6, per no meniar-se la .tn del vors!mot angles, I'han convertit en
Si algú hi entén més que un
Un bon dia, cap al 38, van
pla: fiitbol. Així ja poden pro- desaparPixer aquests organis- servidor -simple aficionatnunciar bol suaument, gairebé .mescatalansperquela Repúbli- agrairé que hi posi cullerada i

Disbarats
a bastament

.

ien

.

<+,.
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ENSENYAMENT

LINGU~STICA1
ensfaciliticla~ciessohweltema.
Per la meva part afegeixn: no
compliquem la nostra vida linh+istica, n o deixem que apareguin errors, deformacions, impropietats, clivelles, escletxes,
forah.Lredificidelcatalaacabaria per enfonsar-se. I aixb. som
unsquants, alrnenys, que no ho
perdonariem mai.

........

ENSENYAMENT

Involució de
l'ensenyament de]
Catala a les
Illes Balears
Emest Sabater i Sidrcs
El govem balear va promulgar p e r a aqiiest curs una nova
nrdre (el 27 d'agost) sobre
I'ensenyament dela Ilengiia iral
costat d'un aparent progrés en
suprimir la vergonyosa autorització p e r a fer ensenyament en
catali, ha eliminat també tota

.programaciósobreassignatures
.

la resposta popular i el recurs
davant el Tribunal Superior d e
~ u ~ t que
i ~ volien
i ~ interposar
contra I'ordre, hi ha hagut una
reunió entre la Conselleria i els
protestataris i han q ~ i e d a tque
es fara un la d'extensiú del
taliaIrensenyamentsotaelcontrol de la univcrsitat. E~~~~~~~
una implantació del cinquanla
per
en dos
pera arri.
bar dcsprés a cotrs mEs altes. Ja
veiirem en qui. acaba.

,norma.

~ ~ ~ b .fresDonsa~ i ,
bledelacampanyade( )
litzaciólingiiísticaalesBaleaBxs,
ha demanat unvotdeconfianca
en el conseller (responsable d e
I'ordre causant d e tata aquesta
luleia,, D~ moment, el consell
insular d e Mallorca Iia rcbutjat
I'ordrr del 27 d'agost, niotiu d e
la poli.mica, a m b els vots dels
diputats d'Unió Mallorqiiina.
PSOE i PSM, ja que consideren
queaquesta ordrrincompleix la
llei d e normalització lingüística
de les Balears que obliga el govern a impulsar, promoure i introduir I'ensenyament del caA_,:

,LIIII.

a fer e n catali. La realitat 6s que
només un 17 "10 dels alumnes
PrOfessOrscontrael
d'EGR reben l'ensenyament en
c a t a l i al c a p d e tants anys
Catala, organitzats.
d'autonomia. El cas és que un
s e ~ u i td'associacions dcs d e
PrOfessOrsde
1'6bra Cultural Balear a assodesmobilitzats.
ciacions d e pares i mestres, sindicats i algun partit politic es
la fa iins mesos que els diaris
vanmobilitzarcontraaquest,~li- donavcn noticia d e la fundació
beralisme,, quesituava en la in- d'un altw grup paral.le1 d e C A defensió total la Ilengua. Aina DECA, i\PB: Asociacióndr ProMoll, pero, ja va haver de por- fesores porel Biligüismo. Eldiatar-los la contraria (Recordeu el ri f.Avui., drl 16 de novembrc, a
títol d'Entenadora del cataln que la seva incisiva columna entre
des d'un articlea Canigó se l i \,a par6ntcsisn. signada a m b el
atribuir durant el seu mandat p s e u d b n i m -diuen
qiie
com adirectora general d e Poli- col.lectiu- Desclot, donava la
tica Lingüística al Principat?). informacióqueaquestgrups'ha
Finalment,perintentarfrenar dedicatarepartirfullsper insti-
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tuts i escoles denunciant el que
ells anomenen *amplio malestar socialr a causa d e la política
IingüiHica de la Generalitat.
Aquest grupuscle es reuneix a
Iaseudel'Asociación Miguelde
Cervantes d e Barcelona -preexistenta la CADECA-queva
rebre un premi d e la Real Academia Española, la qiial e n va
rebre un de la Generalitat!

J, s,havia detectat ~ ' ~ ~ t i ~ i t ~
provocadora d'aquests profesSO'
~ S qiie,
~ ~sa~tant-se
~ ~ la mínima
~ ~ l l
etica professional i segiirament
tata legalitat, feien propaganda
d'aquest moviment anticatali
Pares
entre
creien
que
podrien
ted'alla
nir exit: uns llocs on s e s a p que
ho han fet són a I'escola Príncep
d e Girona i a I'lnstitut que hi ha
al costat, destinats als fills dels
militars.En aquest darrcr trcbaIla Antonio Robles, un dels Iíders d e tot plegat, que figura
que .<va d'anarco* i I'autor del
pamflet Lxtra~ijrroso1 sri {~flis.
signat pel quecreiem col.lectiu
<'Azahnra Lnrra Servet. que va
ariartixer el curs Dassat.

El cas 6s que, mentre aquesta
ceI,t -ufana
i superbas'«rganitLa,elprofessoratdecatala i elprofessorat catala resta
~assiu.Esincreibledeveurecom
aquestcol.lectiii-especialment
el professorat de batxillerat i FP
d e llengua i literatura catalanes- u n c o p va accedir a
I'ensenyamentpúblicialapla~a
d e funcionar¡ s'ha des en ti.^ majoritiriament de qualsevol actitud depromociói dedefensa d e
la Ilengua, quan hi ha motius
més que sobrats d e passar a
I'accióperainformar,cc~ntrarectarilluitar. Lanostra Associació
tornara a fer una crida aIs ensenyants per intentar mobilit-

..

