
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. 

La situació 
sociolingüística 1 

a les terres de I'Ebre 
per Cinta Alcovvrro 1 

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. 



Evidentment, hi ha molts altres sectors que han 
incidit de forma clau cn el procés de normalitzar el 
país. Escoles púhliques i privades, academies de for- 
mació per a adults i, en general. moltes de les empre- 
ses de scrvcis de capital privat han decidil comunicar- 
se amh clienrs i usuaris en la llengua quc cls 6s prhpia 
i. a les nostres (erres, en aqucst aspecte juguem amb 
avantatge. 

Queda encara molt de camí a fer. Hi ha sectors cn 
cls quals cl catala només s'usa en determinadcs co- 
municacions i en situacions en que cl nivcll dc forma- 
litat és molt reduit. Posem per cas els transports els 
concessionaris de cotxcs, moltes autoescoles. mútues 
d'asseguranccs. bancs ... Podem trobar la informació 
escriva en castella. nientre que I'atenció oral als 
clicnts i usuaris es fa en catala. 

En un altre aparlat constanen els serveis de I'Ad- 
niinistració estaliil. Encara quc s'estan fent esforqos 
per catalanitzar-los. al nostre temtori són més [re- 
qüents les actituds de molts professionals que mante- 
nen un tradició lingüística castellana. que ells mateixos 
no qücstionen i que pocs administrats discuteixen. 

Per a tractar de la situació sociolingüística en un 
territori. convé descriurc ahans les seves caractensti- 
ques: socioculturals. econbmiques. geogrhfiqucs.., 
amh les diferencies entre la part de I'intcrior i la de la 
costa. A I'interior es concentra una pohlaci6 amh ac- 
tivitats humanes tradicionals: agricultura i empreses 
agroalimentiries A la costa. els efectes del turismc i 
I'increment de p«hlació han influit notahlemcnt en la 
dinkmica social dels seus municipis 

Cal destacar, pera tot el conjunt del territori. I'es- 
cassa immigració com a punt essencial pera entendrc 
la situaci6 lavorahle del catali. Una industrialització 

Comarsues 
centra$ 

dels Paisos 
Catalans 

reduida i cl prcdomini de petites i mitjanes empreses 
de caractcr familiar i arrelades al país contrihueixen 
als hons resultats de la majoria d'actuacions sohre 
normalització lingüística. 

Si prenem com a referencia Ics dadcs dels cens 
del 1991 -les úliimcs que hi ha puhlicades quan es- 
tem pendcnts dc Ics del 1 9 9 6 ,  observem que, en els 
usos orals, cstem molt per sobre de la mitjana de Ca- 
talunya. mentre que en I'ús escrit estcm en un nivel1 
equivalent a la resta del Principal. 

L'entéfi El sap pnrlar El rap llcgir El saa erriure No l'cntfn 
YYYLi Y2 "/o 75% 37% 1 'X. 

Ara bé. hi ha un aspectc que cal considerar sohre 
el codi escrit. A hona part de la població del nostre 
lerritori encara li costa d'acceptar un modcl estin- 
dard quan pren la decisió de fer el canvi lingüístic en 
textos fornials: és a dir. passar dc fer-ho en castelli a 
fer-ho en catala. Aixb suposa un entrehanc conside- 
rable a I'hora d'esicndre I'ús de la Ilengun en 101s cls 
imbits i sectors professionals. Cal enicndrc. perh, 
que cada cop hi ha més persones que comprenen la 
causa d'aquestes actitiids rcccloscs: el fet d'haver re- 
hut I'escolarització cn tina llengua diferent de la pro- 
pia. Aqucstcs persones veuen cada cop mFs clar quc 
la normalilzació d'una llcngua passa per I'iicccptació 
d'uncs coiivencions academiques que procuren reco- 
llir les formes més esteses cntrc els parlants d'una 
mateixa coniunitat lingüística. 

A p r e r  nostre, el fet de ser una zona dc transi- 
ciü. cl pesde la varietat dialectal. juntament amh al- 
tres circiimstincies histhriques. ha coniigiirat una 
condició sociolingüística que sitiia el conflicte en 

causes diferents de les 
que es presenten en al- 
tres territoris en cls quals 
I'ús oral csth molt per so- 
ta del nostre. Aquí s'in- 
terpreta com un avantat- 
ge el íet dc ser majoria 
de catalanoparlants i el 
fet que I'ús oral no s'hagi 
ahandonat mai. Aixb ha 
facilitat el procts de 
normaliizació lingüística, 
que. com se sap. consis- 
teix en dues fascs: conei- 
xement de la llengua i 
extensió de I'ús. 
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