
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 



dcnominant atlucll País c»m <<el nordn. no esiam 
pensant des dels Paisos Catalans. sinó que tenim el 
nostre enclavainent de referencia situat en un altre 
lloc hen diferent. 

Dc la matcixa manera. ccim apunta Gahricl Rihi- 
loni, quan adoptam s«luciuns calcades dc I'cspanyol 
prr  a mil denoniinacions d'inwnts o d'ohjectes de re- 
cent coniercialització. ens estani situant en la pers- 
pectiva d'uiia ultra comunitat humana, i cstnm pcr- 
dent cl nostrc punt de vista auiOn«m. cstarn perdent 
el nostre centre. 

educatius. Una part fiinamental (segurament la fona- 
mental) d';iquests ens ve dircctamcnt imposada des 
de Madrid. 

No caldria discutir, doncs. si elr decrets en qüestió 
són c? no són corrcctcs. sin6 si és corrccte el procrdi- 
ment queencara els fa possihles. Sisón possihles. tant 
és que discutim sobre la seva correcció con1 sobre la 
seua adcquació a Ics nostres ricccssitats educatives. 

Aprendre llengua 
en un context catala 

Autocentrar-se coiisisteix precisament a recuperar 
La pussibilitat d'establir els nostres propis progra- una visió propia de  les coscs. ahsnlutament dcslligada 

mes educatius. la possihilitat d'optar, gradualment. d'interferkncics cxtcrnes. Aqucst autoccntrament 
pel nostrc autoccntramcnt dins I'imhit de I'enscnya- consiitueix una de les condicions necessiries per a 
menl. constitueix un element necessari per a I'el'ici- qualsevol procés de normalització lingüística. 
cia en I'ensenyament de la Ilengua. 

Programes educatius 

Per a aquest autoccntramcnt. calen molis canvis. 
Per comenGar, 6s imprescindible la possihilitat d'esta- 
hlir uns programes educatius propis. no supeditats als 
que ens vénen donats des del Ministeri d'Educació i 
Cikncia de I'Estat espanyol. que permctin d'oferir a 
les persones que es trohcn en la seua lase de forma- 
ció academica una visió catalana de la historia, la ge- 
ografia. la litcraturii. Iii filosofia. etc. Molt sovint, es- 
colcs perfectriment catalanitzades a nivel1 de Ilengua. 
vehiculen en catala uns continguts que són totalrnent 
incoherents amh la Ilengua a través de 1s qual ens 
arriben. 

Els programes ediicatius han estat ohjecte de 
polkmica intensa. ben recentment, al nostre país. La 
proposta de la niinistra d'Educació i Cii.nci;i del go- 
vern espanyol, Esperaiiza Aguirrc. dc treure un de- 
cret d'liuiiianitats tcndcnt a reforqar la visió unitaria 
de la historia d'Espirnys, ha estat durament contesta- 
da dcs de les institiicions catalanes. amh un discurs. a 
parcr meu. totaliiient inadequat. S'lia jugat en cl tc- 
rreny d'un contrari eficaq. i anih les cartcs m;ircades 
per atluest contrari. Si la niinistra d'Educació del 80- 
vern espanyol intenta de trcurc un decret pcrque es 
reforci una visió uiiitariu de la hisii~riri d'Espanya o si 
ireu un decret introduini un cnscnynment transversal 
al voltaiit de I'exercit. ~icrqul: ioihom sigui hen cons- 
cient de les funcions de I:I <*defensa niicional>,. 6s per- 
que pot. És. i no h« hcm de deixar mai de handa ni 
perdre-ho de vista. pertlut: aciiialnieiit, malgrat les 
coiiipetencics en m;iiCriri ediicativa que tenim al 
Principat de Catalunys. al País i (a punt) les 
illes Balears i Pitiüscs. no tenim possihilitats reals de 
dissenyar. de punta a .piinta. el.; iiostres programes 

Fa prop de dues decadcs, una colla dc pr»fcss«rs 
univcrsitaris ens advertien. des de les pagines del nú- 
mero 15 de la revista Els M ~ g r . s  (en el memorable 
article .<Una nació sense estat, un pnhle sense Ilcn- 
gua?.) del pcrill d'>,assignaiuriizaciG~~ de la Ilengua 
catalana. No hiistava que el catali íos una assignatu- 
ra més dins els programes educatius del Principat de 
Catalunya, del País Valencia o de les Illcs. En co- 
herencia. pcrqui. I'cnscnyament de la Ilenguii fos mí- 
nimamcnt efeciiu. ciilia que les diferents assignatures 
fossin impartides en catala. Si no es feia així. ensen- 
yar catala veiiia a constituir quclci,m cquivalcni. 
aproximadameni. d'cnscnyar Ilatí. 

Ara hem de fer una passa rnés endnvaiit. 
Actualment ens trohani que s'lia avaiicat cn I'ús 

del catali com a Ilengua vehicular dins el nostrc sis- 
tema educatiu. Pero, malgrat aquest fiictor impor- 
tantíssim pel que fa a la competencia lingüística dels 
estudiants. I'ús social de la llengua contiiiua en unes 
condicions d'alta precarietat. Pcr que no hrr avanqrit. 
I'ús social de la Ilcngua. d'iinii manera paral.lela a 
I'augmcrit dc  la c«mpel&ncia lingüística dels par- 
lants? 

La resposta 6s coniplexa. pero, al meu cntcndrc, 
hi ha iin elenient que no es poi dcixar de handa: I'nii- 
tocentrament. Per a autocentrar-nos hem de fer el 
pas endavant consistcnt n dissenyiir els processos 
educatius amh mcni;ilitai c;it;ilana i anih continguts 
catalani. scnsc inlerferencies. i des d'una posició 
d'autonnmia real. 

D'aqucst;~ nianera forniríein el nostre sistema 
d'cnscny;iment rl'un grau de colier6ncia que a horcs 
d'ara no 16.1 poiser si tot anis  feiit-se cohercni Irim- 
hí. pudríeni esperar iin augnirnt corrclatiu de I'ús so- 
cial del catali.. 


