
INFORMACIONS 1 COMENTARIS 
Caldria un revulsiu clar, prota- UNA 
gonitzat per element? jovei 8 

EL DIARI "AVUI" 
scnse complexos de  la Franla PUNYALADA PARLA DELS 
calparlarclar,elshabitantsde'la 
Franja són catalans, de llengua i 
d'historia, per vinculació eco- 
nomica i eclesiistica fins ara, 
malgrat les ben recents provín- 
cies,malgrat lapcrtinenqad'una 
partd'aqiiests territorisal rcgne 
d'Aragóenepoqurs mcdirvals. 
Entreells i AragCi hi ha el desert: 
que no se n'han adonat? Una 
altra cosa és que Catalunya els 
aparegui amb una imatge en- 
grescadora; pero Es que .4ragó 
cls Iio apareix més? 

PER L'ESQUENA 
A 
LA 
NORMALITZACI~ 
A 
L'ENSENYAMENT 
El sindicat corporativista 

APESC hapresentat una impug- 
nació a les oposicions del curs 
passat i alsconcursosde trasllat 
i, sense fer gens de  soroll, el 
DOG ha publicat una nota que 

LA pocs entenen, segons la qual els 

UNIVERSITAT afectats poden, si així ho desit- 
-- gen, personar-se en la causa. 
Dk ~ ~ u k t s i n d i c a t  ha arribat a ob- 
SARAGOSSA tenir 7 representants en les dar- 

TAMBÉ reres eleccions sindicals - q u e  
no són res al costat dels més de  

"VETLLA" 60 de c c o e ,  per exemple, 

PER LA perO enhe les seves fhbies hi ha 
el catali. Amb armments tec- 

PREMIS ARAMON 
1 SERRA 
Estranyament, el diari Auui 

va parlar dels premis Ramon 
Aramon i Serra a la lleialtat lin- 
güística el dia 21 degener prop- 
passat,enuna gasetila mínimai 
esmentant només els noms 
d'uns pocs premiats. 

LA CULTURA CATALANA 
ENTRE LA CL/WDESTINITAT 
1 LA REPRESA PUBLICA 
(1939-19511 (Il, lean SAMS~,  
Biblioteca Abat Oliha, 
I'ublicacio~is de IAbadia de 
Montsemat, Barcelonn, 1994 
Fruit d'una tesi doctoral de 

l'autor, aquest eshidi del qual 
FRANJA nócratesisenseextremar~anota 

d'anticatalanisme rebutgen 
una noticia recrnt fa I 'exig~nciadelcert i f icatdecata- 

ber l a  univCrsi ta t  d r  l i  que el departament d'Ense- 
saragossa vol contrarestar la nyament va fer preceptiva per 
"catalanització" creixent de la als concursos de trasllats. Ara 

tcnim ara'la primera part, iris 
ofereix per primer cop d'una 
formasistemiticala historia de 
les catacumbes en que es va 
moure la cultura catalana els 
primers dotze anys després de 

~ ~ ~ ~ j ~ .  pregunkem com es tots els docents que van obtenir la guerra i d e  les quals no va 
pot "catalanitzar,, un dels (loes plaqa per primer cop o en tras- sortirdel tot-permésavenqos 
m(.s catalans de totes les nostres Ilat,laveuen perillar. Ésclarque 1 que, sobretot a partir de 1962, 
terres! pins ara abandonats als  no 4s la primera vegada que un assolís la tossuda lluita d'uns 
cants de sirena seduetors de sindicat presenta recursos de- , quants-finsal'advenimentde 
Catalunya a través de proxi- magbgicspretextantdefensarels 
mitatdelaUniversitatdcI,leida, drcts Iaborals dcls treballadors 
cosa que provoca un alarmant del'ensenyament. Esperem que 
augmcnt dvestudiants volunta- la cosa no prosperi i ens lamen- 
ris del catala a les escoles i temquealguna genthagicaigut 
tuts de l a  Franja, la Universitat en la trampa d'entrar en aquest 
de  Saragossa e s  proposa sindicat o de  votar-lo pel que 
drinstal.lar a Fraga a lguns  ten- presenten d'atractiu de crítica 
hes universifaris que seran, na. de la Reforma i de la baixada de 
turalment,enespanyol. ~ i ~ o ~ ~  catcgoriadc1s professors de se- 
seri llavors castellanitzar o rs- cunda'ia. 
panyolitzar ... 

la democrAcia. Val a dir que la 
situació en que ens trobem ara 
ésdeguda a la prolongada vida 
catacumbaliquesommoltlluny 
noja dr la  normalitat,sinóde la 
salut social de  la llengua que es 
vivia als anys 30, i per inercia 
encaraals40i50,en totelquefa 
a la llengua parlada fora dels 
Ambitspúblics. Peroaixoésuna 
altra historia. 
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El volum queensocupacomp- seves 300 pagines es llegeix avi- 1 sobretot eixampla I'esperit 
ta amb un proleg de  Josep Benet ddment, per poc intcres que es ressegiiir I'itinerari de15 qui mai 
que comenca recordant als des- tinguien la nostra historia recent no van claudicar, dcls agosarats 
memoriats i informant alsqui no i en el pcrquc de  la nostra situa- editors d'Aric4 o Dn~r nl Sr l ,  per 
ho sahien o no lii havien pensat cióactual. Nomésvoldria remar- posar n o m k  dos exemples; dels 
mai que Franco mateix afirmava car la impressió agredolqa que qui promovien les cdicions clan- 
que un d e l  mntius del Alznniicri- produeix -almenys a mi nie la destines amh petis d'impremta 
io era posar f i  a I'autonomia de  prnducixcn scmpre aquest tipus falsos, dels qui van voler rcpren- 
Catalunya i tallard'arrel la recu- d ' o b r e s  aquestcs pumades a dre l'activitat de  I'IEC o de  prr- 
peració idiomjtica iniciada amb I'estbmac qiian llegeixes la pos- misliterarisencatalaquanningú 
la Renaixenqa. tració i I'enviliment forqats o as- no donava cincci.ntims pel fiitiir 

L'obraesdivideixentresparts: sumitsa qui-esvan veuresotme- delallenguapernodirlcsencara 
la primera fa l a  historia dels fcts SoS algiins dels nostres escrip; mésarriscadcsaccionsdplsgri~ps 
dividinl en tres períodes I'abast tors: unsamb I'autoreiitatdcccr- politicsclandestins, com el FNC, 
que cobreix el vol~im: un que va v?ll iir I'adhesi6 a la nova causa, fa poc recnrdat en I'i?xposiciii or- 
fins a la f i  dc la segona Guerra fent protestes de  fidrlitat al re- ganitzada pel nostre consoci 
Mundial,elsegonfinsaI'episodi gim,demanantperdópelserrors AgustiRarrera. 
de  la coronació tic 1.3 Miire de  passats dels catalans i hlasmant Davant de  I'up<irtunisme i del 
DCii d e  Miintserrat el 1947 i 1'aI- allo mi.5 glorivs que havien relativismeactuals,aqueststesti- 
tre fins al 1951. IJii segona part dut a terme des de  Puigblanch. monissúnd'una taiiagepntina i 
s'ocupa de  presentar-nos el que Ballet o Anbau a Fabra: 1i res- haurien de  fer callar en la vergo- 
I'aiitor anomena "promocioiis" tauraciód'una llenguaapta pera nya icnngeiarci somriurcvergo- 
d e  1936, 1979 i 1951 en q u t  divi- tots usos ... i, ai! alguiis altres nyant, la "rialleta de  conill" que 
drix cls protagonistes del movi- amb molt menys entusiasme n deiaMuñozi Espinaltdclsqui en 
nient cultural catala s e g o n  la amh I'eloqü*ncia Jcl silenci do- sentir-ne parlar o fent reiació a 
seva edat i momcnt d'inici de  la rant Linsanys i el forqatcanvi de  qualsevol actitud d'exigtncia 
scva activitat com a escriptors i, llcnjiua pcr a poder siibsistir en davant la falsa euforia actual cri- 
finalment, la terccra pdrtparla de  tasqlies periodístiqurs i cditori- tiquen el que ells en diuen "acti- 
les "tertúiics, cenaclrs i fiirumsr' als, jasigui desde ladignitat mts  t u d ~  resistencials". 
que van constituir les platafor- pregonacome1 Dr.RubióoCarles T.librcs com arluest i ante,¡- 
mes dc coiitacte pera  la represa soldeuila.fentcertcsconcessions orsde~osep~enet,~n~n~lr,iililso~o 
de I'activitat cultural catalana. Josep M. de  Sagarra, pero PI r ~ ~ ~ i ~ f i n q r r i s ~ i i ,  o e l  d e ~ o s e p  

Un llibre com aquest 6s im- cnn'ribuiiitd'unaformasistemi- Ferrer i C.iron+s, L R P I ~ ~ S ~ ~ C I I C ~ ~ ~ ~ ~ ~ > -  
pressionant i imprecindihle tant redre~ament  dclallengiia. lílicndr In l l~n ,pn  ci~trili~i~n, són d e  
pcr als qiii ho van viure directa- El cas d c  la revista Dcsfino i els lectura i de  record nhligat pcr a 
mentoelsdelesgcncracionsquc. premis "Nadal" hi són extensa- qiialsevol catala: haurien de  ser 
iiascudes com I'autordins el pri- ment tractats. Fa pensar que en- prescnts a totes les biblioteques. 
mer dccenni després de  la guer- cara no ha acabat I'intent de re- a totes les escoles ... Malaurada- 
ra, van coni.ixer aviat la situació conduir I'activitat Iiterjria dcls mentnoésaixi.peropelfetd'exis- 
i la van podcr ~icsentrellar de  jnires ~scriptors Cap a l  castelli, tir guarden peral futur el secret 
mica en mica i f o r ~ a  de  primrra trencantel redre~amentque des de  la inestroncable dignitat  
ma,com. i moltrspecialment,per de  I'aparicib de  L'orknrfii riu M<,- dd'unesminoriesque.dignamcnt, 
a les generacions postcriors qiie ~inj-?ires havia experimentat la en paraules d'Espriu citades en 
pOtSerniSospiten lamonstruosi- nostra prosa. Hi apareixrn ben el prole8 d'aquest volunl. van 
tati lesdranijtiques i devegades clareslescoartadesdel bilingüis- viure "per salvar-nos els mots". 
ridicules situacions que es pro- me,I'atorgament-dñvanteIfra- i'erqut., no ho oblidéssim pas: 
duienen relació amb la censura i C ~ S  de  fer desapareixer el catala sense  ca tala no hi haura  
que es van perllongar fins ben coma llengua d e c u l t u r a d ' u n  Catalunya. ' 
entrats els anys 60, en qui. ni cls paper secundar¡ a les creacions 
programes de  les obres teatrals enIanostra IIengua,encara man- Erncst Snbntcr i Siclies 
catalanes no es podien redactar tingut avui amb premis com el 
en catala, per exemple. Josep Pla, que fa de  germi petit 

Noes  tractaderesumiraquest del "Nadal", o el més recent 
extens volum que, malgrat les "Ramon Llull", del "Planeta". 
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