quc un mallorqiii (1, en general, qualsevol catalai) pugu tenir enfront d'aqticsts dilemes. És ir apartat florentnament estandarditiador, recolzat en
el respecte escrupolós per la riquesa
qeografica, pero sense dexar-se
ternptar pcl localitine. De la mateixa
manera qiie no dubten a acceptar la
proniinca "central" de pages (al costat dc 14 niallorqiiina), defensen el
possessiu lliir per al registre formal.
Sense rnanies i sense por. Tenini liur I
ens es u t i l doncs fern-lo servir.

Ara queja no
cal prohibir
el catala
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Granollers: Llengua i futur. Estudi
sobre coneixement i ús del catala
entre els joves
Casal del Mestre de Granollers
amb col.l. Al.. Granolers. 2000

Granoilers: liengua i futiir Estudi
sobre coneixement i us del cataid entre els jovcs, reaitzat pel seminari de
sociolingüistica del Casal del Mestre
de Graiiollers, es taxatiu: el catala i la
identitat que se'n clerva vaii de mal
borras. Si be es veritat que a votant
dels vutanta hi va haver un reviscolamerit cultiiral, al larg dels noranta el
procés de recuperació lingüística ha
quedat completament bloquelat. I un
bloqueig corn aqiiest no es mes que
iina involucio que tarnbt es produeix
respecte del8 referents nostrats És aixl com es pot arribar a sentir de boca
d'iina mestra d'angles qLie tant si
con1 no barrura es un mot fruit de
I'evolucio natural del catala. I aixo ho
volia defensar una catalana de socare1 adscrita a CFIP Salvador Espriu de
Granolers.

Firialment, les ampliacions. És
aquel1 apartat tan agrai't per als qiii
en volen saber mes. En menys de 50
pagines h ericaiieixen es explicarions completes dels dubtes qiie ]a
tian retolt en els dos blocs anteriors.
Alg~ins fraginents d'aquest apartat
ens recorden Adhuc per la formael5 llibres d'en Ruaix, amb aquells
quadres i aqiielles Ilistes que tots
hem repassat quari hem volgiit millorar la competencia ngüistica. Ara
els autors ja no panyen les explica-

cions; s'esplaen alla on creuen que
110 han de fer. Per exem[)le, dediquen dues planes i mitja a la soucio
del io neutre: o be hi inclouen una
lista de barbarismes que ocupa 17
¡pagines
I encara. pertlue ningu no dubti
que es un libre prartic. lii afeqeixeii
un index rlpls mots destacats tot al
IIari] del volurnet.
Ho repeteixo, perque scrnbla qiie
iio piigiii ser tot aixo en 127 pagines*

En nienys d'un any no sois he fe1
substitucions d'ensenyant en centres
com I'esmentat, que és iin del8 públics amh mes anomenada del Valles
Oriental, siriii també a tocar Canovelles. Vag passar tres setmanes en el
CFIP Fatima, escola on el cataia no va
rnés enllA de ser una llengua academica. ~ E les
l I'unic que parla catala a
casan, m'assenyalava, poques hores
despriis de prendre possessio del
meu nou desti escolar, un alumne
trapasser de la classe que vaig tutoritzar Tot i que el projecte d'escola
catalana no és obertament rebutjat
pels pares ni I'aliimnat, tampoc no es
gaire ben acollit. Segons una enquesta que vaig passar a un grup redu'it
de pre-adolescents d'aquest centre
sobre planificacio de programes escolar~,en molts casos el catala no
agrada <<porqueno me gusta leer)) o
be és vist com una materia avorrda I
entre el professorat aquesta lluita en
va per transmetre la catalanitat a I'escola se n'ha ressentit. <<Aquíno lii ha
res a fer. No el volen parlar>),em conientava a caii d'orella una de les tutores, d'oriqen castellanoparlant pero
profundarnent arrelada a Granollers,
del cicle superior del ctip Fatima
Eli signants de Granollers Llengua i fufur, publicacio guardonada
amb la borsa del X Memorial Joan
Camps, constaten que la primera generacio que ha estat íntegrdment escolartzada en catala es ((precisament
la que, anib mota probabilitat, esdevindra I'agent actiu de I'inici de la

substitucio (Iingüistica), si es que dli]C~
no tii posa atiirador~~.
Un altre fet
constatable és I'abandonainent de la
consciencia Iingüistica de catalanitat
en bt; d'iina d~ bilingue, que gairebé
sempre acaba afavorint el casrella:
<<El5cataanoparlants tendcixen a te!
bilingües I no els costa gens canviar
d'idioma. Aixb comporta que els castellanoparlants es convertexiii eii monolingijesn, evndencia Toni Riera (El
9 Nou. 25-2-2000), iin dels autors
del llibre. l. per acabar-ho d'arnanir.
el castella es vist entre els adolescents amb un aire rebel i rnodern davanr el poder d'una institucio estoldr
que s'cxpressa en catala.
Aquestes percepcions etliiaixades
no son gratuites En aquest sentit.
'estriptor losep Rarnoneda en8 recorda en el sru darrer llibre que cae1
triangle poder mediatic, poder poitic
i poder economc funciona com i i r i
metansrne molt e f i c a ~per a convertir en irrellevant allb que no interesta
i sense necessitat d'haver-ho de
prohibira. De fet, Eric Fromm ]a va
parlar Iargarnent en el8 anys quaranta d'aqiiestes formes de domini subtil
que erivaeixen la nostra quotidianitat.
Entre les conclusions de l'est~idi.
els membres del semiriari socioliiigüistic consideren insolit que I'actual
sistema d'educacio no assegiir que
I'alumne pugui gaudir dels continguts i valors de la catalanitat en la seva forrnacio: aPitjor encara. es pot
transformar, paradoxalment, eii iin
anticatal3.)>4

