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ben escrits 
El nom i els cognoms 

T «ts haurícm de voler tenir el noni i els cugnoms 
oficialnient hen escrits. Els passos a fcr ni? s6n 

pos complicats, per hé que ahans d'anar al Registre 
Civil de la pohliiciíi «n honi Cs cmpadronat (que és on 
aquests trhmits s'han d'arreglar) s'han d'haver fet 
unes gstioiis que. segons el canvi que es vulgui dur a 
ternie. poden requerir un xic de temps i paciiincia. A 
continuaciú. doncs. veurem qu t  cal fer sezons de quin 
canvi cs tracti. 

," 

- Llihre de faiiiília dels pares i propi. si en teniii. 
Si no en tiiiguéssiii cap. podeu demanar un ccr- 
tificat de naiuement en cl mateiv Registre Civil. 

- Certificat literal (que 6s el més complcl) de 
naixement. 

- Certificat d'cmpadri>riament (I'expedeix I'A- 
juntament del lloc on sou empadronats). 

- Els set o viiit <ducurnents,> (elr originals i fii- 

tochpia) dcls quals parlcm cn I'apartat <'Proves 
de I'ús del nou noiii o cognom,,. 

- Llihre de faiiiília propi i. si podeu. el dels piirci. 
- Ciirnci d'itlcnlitai. 

Atcncii,: i i l  Kcgisirc Civil. I'intcrcssat hi ha de 
coniparhixer aiiih dos testinionis (no farniliiirs i 
rnajors d'edrit). En el ciis de menriri d'cdoi. h i  han 

( d'iinir animp;inyats dcls parcs. i 
Catalanitzar el nom (tr:iduir-ln: ciiiiviar. pcr cseiii- 

ple. e.losi,, per .lo~<>p). 

S i  Iicu riascut iiha~is de I'iiiiy 1077 heti d'aiiar al Re- 
giitrc Civil on snii ciiil->ndroiiats pori;iiit clr rcrlui- 
sits iIc I;i mudalitat A. 

-Si Iieu nascut dcsprls del 1977, hi heu d'tinar amh 
els documents cspecificats en la modalitat H. 

Canvi de nom (clir-vos. pcr exemple. Pcrc en 
comptes de J<irirrzr. o Mnrirr en comptes de Ro.scr. o...). 
Heii ha d'anar al Registre Civil on sou ernpatlronats 
;imh lot el que es deniana en la modalitat H. 

Currecció o modificarió del coenom o eugnoms 
(canviar. per exeniple. *Viñas>> per Virijj~.r. 0 .cFarrt'* 
pcr Ferrer; o *Herrero. per l-¿,rr<,r. ~i <<Martínezu per 
Martirief. Mrrrrinell. o...). Anant al Registre Civil del 
Il»c on s«u empadronats. amh tots els requisits de 1s 
modalitat i3. no hi ha d'haver cap prohlrnia. (Si el 
carivi no afecta la fon2tica. s'esta estudiani n vcure si 
amh la modalitat A n'lii pot havcr prou. Perii. si niks 
iio ja ara. aquests ciinvis no rcquercixeii la presencia 
dels dos testimonis cspccificats eii la modalitat B.) 

Invertir I'urdrr dels eognoms (que el primer passi - 
a segun. (1 vicc\'crsa). 6s tan senzill con1 anar al Ke- 
gistrc Civil del lloc iiti sou enipadronats diient-hi cl 
que es deniana eii la niodalitnt A. Ttinmiilcix. Iicu de 
saber que per a oficiolilzar iiqucsta inversiú cal ser 
major d'edat. I sapigucu tamlié que. a I'liora d'inscriu- 
re un nounat cn el jutjat. de cap iiianera no podeo po- 
sar-li con1 a prinier cogiiom el de la mare. (Si un mc- 
iior d'ednt desitja k r  lii i n~ers i~ í .  pol prcicntar-se al 
Registre Civil dcl Iloc «n Cs empadronat. ucoinpanyit 
dcls pares i arrih els reqiiisits de la iiiodalitat B. PerO. 
rifectuats els trimits. rliie no espcri de rchrc'n acepta- 
ciO segura dc M~idrid.) 

Prova de I'ús del nou nom o cognom 

Si pcr ii I;i tramitiició que vnlcu fer vcieu que iic- 
cessiteu I:i niodalitnt 13, la priiiiera cosa qiie i i i  hru de 
proposar ( i  qiie pol rccluerir iin ccrl tenips) Cs ticiinsc- 
guir sct 11 vuit documcrits on c(iri<ti el ciignoiii ( O  al?- 
rioms o noiii) escrit t;il con1 cl vnlcu oficinlitziir: car- 



nets d'alguna entitat social o cultural. certificats d'es- 
tudis o cursets. rehuts (de la Ilum, gas. aigua, banc ...). 
comprovants de subscripcions (Ilocs on us inscriviu o 
us feu anomenar com en Tal, que de fet encara no 
sou). correspondencia personal (es pot fer una especie 
de joc de postals o cartes: podeu demanar als vostres 
coneguts que us cscriguin. posant el nom o cognom 
que volcu en cl sohre o en la postal) ... Tot aixb serveix. 

En efectuar una correcció o canvi qualsevulla dels 
que heiii parlat, us aconsellem d'acompanyar els re- 
quisits de la modalitat que us toca. amb un certificat 
de correcció del cogni~m (o nom). el quil pot ser 
emes per alguna insiitució acreditada (Institut d'Estu- 
dis Catalans. Departament de Política Lingüística. 
universitats ...). 

Amb tota la documentaciú neccssaria a punt, 
doncs, ja podeu anar al Registre Civil de la pohlació 
on sou empadrunais i no us han de posar cap mena 
d'impediment. A Barcelona es troba al: 

Registre Civil 
Plaga del Diic de Mrrlinareli, 7, secció 130 
08002 BARCEI,ONA 
(Tclefon 412 04 74) 

(Jn cop ohtinguda l'oficialització del canvi, el ma- 
teix Registre Civil es cuidara. si voleu. de fer-vos-el 
efectiu en el jutjat un sou domiciliats i en el vustre Ili- 
hre de familia. 

1 UNA ALTRA COSA: La inclusió de la lletra i entre 
cognoms no ha de scr causa de cap problema. perquP 
6s reconeguda la piissihilitat de posar-la en el Ilibre de 
familia i en el DNI. De fei, 6s un senyal d'identitat ca- 
talana; malgrat que fos la Ilengua castellana la que 
primer posa una y entre cognonis. Resulta. pero. que 
ara ells no la hi posen i nosallrcs, cn canvi, sí que la hi 
solem posar. 

NOTA: Tanmateix. hem de saber que la nova Llei de 
política lingüistica preveu de poder facilitar els canvis 
o modificacions dels quals liem parlat. Aleshores. tots 
els casos que requereixen la modtilitat B podricn tra- 
mitar-se. a exccpció del canvi de nom. amb la niodali- 
tal A. 

1 aprenentatge de la llengua 
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per Bernat .lean 

Ensenyament autocentrat i 

L'autocentrament 

L' autocentrament Cs el cnncepte contrari a I'a- 
liockntria (a aixb que, en termes marxistes. en 

podríem dir alienació nacional). L'autocentrament 
d'una comunitat humana determinada consisteix a 
veure's des de la perspectiva de si mateixa. en comp- 
tes de considerar-se des de la perspectiva d'una altra 
comunitat. 

AIs nustres paisos. tenim munts d'exemples que 
ens demostren la manca d'autocentrament de la nos- 

tra comunitat nacional, de la societat que t o m a  ac- 
tualment la nació catalana. Quan ens rcferim al País 
Valencia anomenant-lo acomuniiat valenciana* (com 
si el terme coniirnitrit no es pogués aplicar a qualsevol 
grup huma mínimament articula1 i cohesionat), o 
quan el designam amh el pencis ~~Llevantn, ens I'es- 
tam mirant des d'una perspectiva no catalana (a mi. 
des d'Eivissa, sempre m'havia sorpres. ja de ben pe- 
tit, que a I'escola cns anomenassin Llevant a allb que 
nosaltres vtliem claríssimament que no era a .Ile- 
vant.. sin6 a <<ponent»). Quan ens referini a Euskadi 


