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E n aquest número us prc- diverses parles de la zona, i ,  
sentem un recull d'articles per aquesta causa, com un 

que us volen rer confixcr la re- grup de professors i professo- 
alitat lingüística i sociolingüisti- res han intentat d'iinificar cri- 
ca de les Tcrres de I'Ehre, és a teris que es pugiiin aplicar cn 
dir. de les terres del sud del aquestes comarquci. 
Principat de Catalunya. IJna En el tercer dels articles. 
zona que, per les scves espe- Alhcrt Aragonés ens exposa Ir1 

cials c;iractcristiques histiiri- situació de la llengua cstin- 
q u e s i  evidentmenr lingüísli- dard or;d a Ics Tcrrcs de I'E- 
ques. ha estat, molt mes ahans bre. Evidcritiiient, cal recordar 
que ara, el nexe d'uniú entre la que cns trobem en una zona 
Chtalunya estricta i el País Va- de transició enlrc el catala 
Icncia. nord-occidcntal i el catali sud- 

En el primer dels articlcs, occidental o valencii. cosa que 
Cinta Alcoverro. directora del és especialment interessant, 
Centre de Normalització Lin- perque són parlars de transició 
güística de les Terres de 1'Ehre. que pcrmetcn (re)descohnr 
cns apropa a la situació socio- que el riu de la Sénia no scpa- 
liiigüística d'aquestes comar- ra en ahsolui diics Ilcngiies. 
ques. En aquest sentit. descohrirem una de les re- Així. podcm afirmar que. <luan parlcm de tortosí, no 
gions del Principat de Catalunya en que el catala es sols ens referim a la modalitat del catala del sud del 

P n i s o s  C A T A L A N S  

El catala a les 
Terres de I'Ebre 

troha en millors condicions, ja que és entes i parlat 
per la immensa majoria de la pohlaci6, la qual cosa 
ha perrnes un procés relativamcni ripid de recatala- 
nització dels imbits de comunicació fomals. 

En el segon del articles. Mirius Pont, coordina- 
dor dc normalització lingüística del Departament 
d'E11senyament a les Terres de I'Ehre. ens explica la 
situació de la llcngua catalana en els centres d'ensen- 
yamcnt (h3sicament els de secundaria). Així coneixe- 
rem els problemes quc té el professoral pcr a trans- 
metrc un model de Ilengua que tingui en compte les 

Principat, sin6 que també fem referencia a la modali- 
~ o t  del catali que es parla ;II nord del País Valencia. 
Aragonés fa una proposta que ajuda a superar aquel1 
sentiment ahsurd d'inferioritat que moltes vegades 
tencn el parlants dels dialectes no considerats he- 
gcmbnics i que. a més  tamhé pot fer reflexionar 
aquells parlants de certes zones d'aqucst país -situa- 
des més aviat al nord del Principal- que encara es 
creuen que parlen cl millor catali del món. 

Per acahar d'arrodonir les apurtacions d'Alhert 
Aragonés hem pensat que pagava la pena de fer una 



crítica del seu llibre La Ilrn,qifa fiel Boix Ehrr, i rlrl 
Monísiri. Un niodel (le Ilengira esrrindord orol. lJns 
obra que ens pcrmcl de descobrir qiie el catala pot 
tenir un model lingüístic molt m6s dcmocr2tic rliie els 
mudels als quals estem acostumats cn aqucsln part 
d'Europa (Ilegiu Espanya. Franca, Italia ...). A inEs. el 
llihre ens permct de conkixer millor les característi- 
ques de I'anomenat rorrosí. 

En el darrer dels articles. i com que csicm c m -  
vcnquts que el riu de la Sénia no Iia estat niai una 
frontera que hagi separai catalans i valencians. hem 
volgut que I'escriptor i prolcssor de llengua i literat~i- 
ra catalanes Vicent Sanz. fill dc Traigucra (Haix M:i- 
estrat), cns expliqui quina és la situació sociolingüís- 
tica de la Ilcngua catalana a la seva comarca. 
Descohrirem que, malgrai una historia comuna, amh 
centre a Tortosa. seu del hisbat, actiialment es co- 
meneen a produir fets político-admistratius que fan 
que comarques gernianes com poden ser cl Raix Ma- 
estrat i el MontsiA. linguin dinamiques sociolingüísti- 

ques prou diferents. Pel que fa a Viceiit Sanz, voletn 
dcstacar que és aiiitir. entre altres obres del llihre de 
cnntes Crrjnir/rcr<v p ~ r r l r r ~ l ~ ~ s ,  publicat 1';lny pzissat per 
Edicions del Bullent del País Valcncii. Aqucst rccull 
de contes. a part de I'innegahle interes litcrari quc 16, 
Cs cspecialment atractiu en I'aspecte lingüístic. ja que 
Sanz, quc recrea un passat imaginar¡ recent de la vila 
de Traiguera. ha sahut trohar el punt jiisi entre iin 
model de llengua arrelat en I'ccologia del parlar de la 
zona i iin;i idea molt clara de la unitat de la Ileiigua. 
1.lihrcs com aqiiests són armes molt precioses per a 
demostrar quc no 6s veriiat qiie hi hagi un cara16 que 
s'acabi al Sénia i que hi hagi un vnlc,nr.i~i qiie comenci 
I«t just després d'aquest riu. 

Finalment. volem donar les gracies a Isal~cl Ohra- 
dós, del Scrvei Comarcal de Catala del Moiitsia, per 
la seva amabilitai i col.lahoració a I'hora de realitzar 
aquest monogrific, i a Francesc Gil. professor de ca- 
tala de Vinarbs per la seva paciiincia a I'hora d'expli- 
car-nos la realitat quotidiana del Raix Maestral. 
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D esprés d'uns quants anys en que, des de I'admi- 
nistració autonhmica del Principat de Catalun- 

ya, s'ha fomentat la formació lingüísiica i s'ha adop- 
tal el catalh com a llengua preferent, podem 
constatar un augment molt destacat de la presencia 
del catala en imbits en els quals no era gens corrent 
o hé era poc hahitui~l: gestories, despatxos profcssio- 
nals. empreses privades de diferents sectors ... 

El canvi més espectacular es detecta en la retola- 
ció wmercial. la publicitat i les arts grafiques L'ús del 
catala en aquests sectors és majoritari. fins al punt 
que podríem parlar d'un percentatge d'entrc el 70 i el 
80% Considerem aquesta dada molt important, per- 
que es tracta de professionals que elaboren textos per 
a ser divulgats, i el scu comportarnent lingüístic crea 
un cfccte multiplicador. Aqucst percrntatge es veu 
superat en els rnitjans de comunicació. Premsa local i 

comarcal. revistes de publicitat, radio i televisió pre- 
senten els seus missatges en catala de manera habi- 
tual i. encara que solen reclamar assessorament lin- 
güístic. la qualitat de la scva producció és més que 
acceptahle. 

La funció que han exercit els professionals d'acti- 
vitats que tenen rcpcrcussió a I'hora de crear un mo- 
del i que s'han implicat de manera activa en la nor- 
malització lingüística ha estat essencial, pcrque, 
d'una banda, ha ajudat considerahlement a eliminar 
reticCncics per a I'acceptació d'un esthndard i, de l'al- 
tra. ha contrihuit a incrementar les actituds favnra- 
hles a I'ús del catala fora dels imhits privats i en les 
comunicacions fnrmals. Fins i tot no seria exagcrat 
d'afirmar que han jugat un paper molt important en 
la conscicnciació de la pohlació quant al sentiment 
de pertinenca a una mateixa wmunitat lingüística. 


