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ACCIO SINDICAL
COMPAREIXENGADEL SECRETARI GENERAL DE LA UGT DE CATALUNYA
DAVANTLA PONENCIA PER A LA REFORMA DE
LA LLEI DE NORMALITZACIOLINGUISTICA
:

UGT de Catalunya, davant el debat obert En

sobre la reforma de la Llei de Normalitzacié
Linguistica de 1983, 0 el plantejament
d’una
nova “Llei d’us_ de les llengtes
oficials a
Catalunya”, vol expressar el segient:
ir. La UGT de Catalunya, com a representant
de
bona
part
dels
treballadors
i treba-lladores
del pais,

conseqténcia

participacio

activa

recolzara
caracter

rebutjara

com a element basic de garantia de I’Us de les Ilengues
oficials,

produeixin

sancionadora
o coactiva.
La Llei haura de_garantir el
respecte dels drets lingistics
de tots i totes els treballadors
iles treballadores, independentment
oficial que triin parlar.

de l’idioma

Pel que fa als treballadors i
treballadores en el si de les empreses,
aquest principi
sera acceptable
en la
mesura que es garanteixi
a tots els
treballadors
i treballadores
l’accés

lliure i gratuit a les eines formatives i

instrumentals

oficials al nostre pais.

volupar

es felicita que per

l’ambit

socio-

economic
com a pega clau del procés de
normalitzacio lingiistica. Un espai que ja recull
el Pla General de Normalitzacio
LingUistica
aprovat pel Consell Executiu, i que fins avui no
ha estat aplicat
pel propi govern
de la
Generalitat.

na

LLENGUAI TRERALL

segtents

ciutadanes
al coneixement
de la ilengua, especialment
de les generacions
que
encara no hanestat
escolaritzades plenament en catala.

La Llei ha de ser, en definitiva, un pas més en la
igualtat formal i material de les dues llengiies

primer cop es consideri

es

Ques’hagi garantit l'accés en
condicions d’igualtat de tots
i totes els ciutadans i les

base

3r. La UGT de Catalunya

les

quan

Que el procés de normalitzacié lingiiistica
s’hagi
generalitzat
i consolidat.

general,

de

es donara

condicions:

una
Ilei de
“garantista”
i en

una

i orga-

de disponibilitat lingijistica,

no es vol atribuir

criteri

de sindicats

la

4t. La UGT de Catalunya creu que el principi

2n. La UGT de Catalunya,
a

imprescindible

nitzacions
patronals.
Perqué haurem de ser
els responsables
de |'’autogovern del procés,
dels seus ritmes i dels seus criteris d’aplicacié.

l'exclusiva represen-tacié_de
cap col-lectiu,
sind que
expres-sara
l’opinid i la
posicié que té com a organitzacid social compromesa
ambl’'aveng de la llenguai la
cohesié cultural i social de
Catalunya.

com

és

la seva

necessaries
tasca,

per desensense

que

aixd

pugui comportar que els empresaris marginin els treballadors i treballadores
en
funcié dels seus coneixements lingUistics.
5@. La UGT de Catalunya exigeix , en coheréncia

amb el que defensem , la creacio de la Xarxa
de Normalitzacié
Lingiiistica
del Mon

Socioecondmic,
que sigui l'instrument valid i
util per a sindicats i patronals en l’autogovern
del procés de normalitzacio linguistica.

REPORTATGE

El Comite d’Empresa
| Comité

Consorci

d’Empresa

del Consorci

ha elaborat

el manifest

per a la Normalitzacio

Lingiistica,

per a la Normalitzacio

El

una

Lingiistica

les administracions
publiques del pais.
Aquesta actuacié ha rebut el suport dels més diversos

einafonamental
per fomentar I’Us del
catala.
S’hi explica amb brevetat i
claredat quin ha estat el procés de
coneixement i d’extensid de I'us social
de la llengua d’enga el 1983 i quins son
els problemes
actuals,
alhora que

demana

publicament

a les adminis-

tracions que el componen un ple

suport

al CPNL,incloent-hi una dotacio pressupostaria

suficient. sectors de la nostra societat, des de centres d'estudis d’ambit local i comarcal

fins als sindicats, incloent-hi personala cultura, !’art i l’ensenyament.

Amb aquest manifest es pretén donar a conéixerentre la litats rellevants del monde
ciutadania del pais de quina maneraafecten les constants
a

retallades pressupostaries
del govern de la Generalitat al
procés de normalitzacio dela llengua, i especialment ara

Cal esmentar que aquestes retallades
pressupostaries
que
ara denuncia el Comité d'Empresa del Consorci ja fa temps

que aquestprocés ha de tenir com prioritat l'extensié de
lus social del catala, i per al qual es necessiten més
esforgos de tot tipus: coordinacié,
dinamitzacid,
acostamenta les persones, especialitzacié dels productes
i serveis, etc. Tot aixd només és possible amb una dotacié
pressupostaria

queafecten els

serveis lingilistics sectorials, és a dir als

de sindicats, patronals, cambres, universitats,
etc. Aquest
fet contradiu la politica que el govern de la Generalitat
manifesta que dura a termei, alhora, s‘oposatotalment al
postulat de la necessitat d’una nova llei per poder avangar
en l'extensié de I'tis social de la Ilengua.

suficient i amb una major implicacié de totes

MANIFEST:"EL CONSORC!PER A LANORMALITZACIO
LINGUISTICA,
UNA EINAFONAMENTALPER FOMENTAR
L’US

L'any 1983 el Parlament de Catalunya
va aprovar
la vigent
Llei de

de ser aquest:
del catala.

augmentar I's

DEL CATALA"

social

suport de totes les administracions al
CPNL,
que inclogui
la dotacio
d’aleshores la politica
lingijistica de la L’any 1988es va crear el Consorci per pressupostaria
suficient, per tal de
Generalitat s’ha basat a facilitar un a la Normalitzacié Lingiiistica (CPNL) desenvolupar una politica que combini
augment
de les competéncies
que es converti més endavant en la aquest
increment
de l|’Us amb
lingiiistiques dels ciutadans i
les xarxa de foment de I’us del catala loferiment
dels serveis
publics
ciutadanes
de
Catalunya
i, implantada
entot
el territori del necessaris
als ciutadans
(tant de
especialment,
de la comprensi6
del Principat.
El CPNL desenvolupa
formacio,
com
de_ suport
i
catala.
activitats de formacid, dinamitzacié i assessorament
lingijistics)
per

normalitzacio

lingiiistica.

Des

Uns dels aspectes
més positius
d’aquesta
politica
ha estat
la
generalitzacio
de la immersi6é
lingiiistica a |'EGB en aquelles zones
majorment no catalanoparlants,
que
ha produit un augment substancial del
nombrede ciutadans i ciutadanes que
entenen el catala i, en menor mesura,

que el saben parlar, la creacio d'una
xarxa

publica

de

mitjans

de

assessorament lingiistics mitjangant facilitar-lo sense produiractituds negala col-laboracié de la majoria de les tives o conflictes innecessaris.

administracions
publiques del pais
(Generalitat
de Catalunya,
ajun-

taments,

comarcals).

diputacions

i consells

Es una experiéncia

a l’Estat espanyol i,

unica

tot plegat, es

configura com una eina molt important

en una politica

de normalitzacio

lingiiistica a casa nostra.

Demanem, per tant, publicament a les
diverses
administracions
que
componen el CPNL que engaranteixin
el futur i el desenvolupament.
Per adherir-vos

arribar
Nom

al manifest

les dades segiients:

i

cognoms,

feu-nos

teléfon

de

comunicaci6é en catala (TV3, C33, Darrerament,
pero, els problemes
contacte,
dedicacio professional
o
Catalunya Radio...) i lus del catala a pressupostaris
tambe han arribat al identificacio amb qué voleu constar
l'Administracié de la Generalitat.
CPNLfins al punt que es pateix pel en la publicacio del manifest.

seufutur, malgrat les declaracions de
Potser es pensava
que aquest fet
les administracions confirmant la seva
comportaria necessariament un incre- pervivéncia.
ment considerable deI's
social de la
llenguacatalana. | no ha estat aixi. Des Les persones
sotasignades,
favod’ara, doncs, |’element
central d’una rables a un augment de I's del catala,
politica lingiistica al Principat hauria
considerem
imprescindible
el ple

Podeu adregar la vostra adhesio a:
Comité d’Empresa del Consorci per
a la Normalitzacio
Linguistica
Carrer de Bunyola, 7 entresol
3a
Barcelona
tel. (93)354.53.74
fax

(93)354.53.74
eRe CULM
Caine

ay
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ALGUNES ACTUACIONS
I
Un any de Comissio

de Normalitzacié

RESULTATS

Linguistica

catalana molt superiors als establerts en aquest moment.
D'altra banda, aquesta desigualtat provoca malestar entre
Ja fa un any es va constituir la Comissié Lingifstica dins la els membresdel cos de bombers perqué contradiula voluntat
UGT de Catalunya i, d'aleshores enca, ha estat un instru- compartida entre els bombers ila Generalitat d'impulsar I's
mentpositiu per reflexionari per fer propostes sobre el procés de la llengua. Aquestfet illustra les vacil-lacions i l’impuls
politic insuficient a la prioritat que el mén socioecondmic ha
de normalitzacié linguistica
La Comissié aplega els responsables de normalitzacié de de tenir per a l’extensié de |'Us social dela llengua perpart de
cada organisme i alhora és oberta a la participacié dels la Generalitat.
companys i companyes interessats
en el tema icompromesos
Més de 3.000 treballadors
de Justicia
exclosos
dels
amb|'objectiu d'impulsar ei procés, en l'ambit socioecondmic
cursos de catala per la Delegacié del Govern a Catalunya
en particular.
La serenitat, el pragmatisme, la bona voluntati I'entusiasme
presideixen les sessions periddiques de la Comissié. Cal En el marc dels cursos de catala adregats al personal de
|'Administracié de Justicia que coordina la Delegacié del
esmentar l'esforg de molts companys que vénendes delluny
per fer les seves aportacions.
Govern a Catalunya, es nega el dret al personal laboral a
assistir a aquests cursos. No podenal:legar
que el personal
laboral no pot fer cursos de catala perqué no tenenentre les
Creacié d’un Departament de Normalitzaci6é Lingilistica
seves funcions la d’atencié ai public, perqué aixd representa
ala Unié de les Comarques de Girona
desconeixement de! propi personal, o potser només és una
resposta improvisada davant les queixes que han formulat
Des del proppassat mes de juny els companys i companyes
i treballadores
de Justicia quan s’han
de la Unid de les Comarques de Girona disposen de! seu els treballadors
assabentat
que volen discriminar
tot un col-lectiu. La
propi Departament de Normalitzacid. Aixi es disposa d'uninstrument per impulsar el procés de normalitzacié lingufstica, Secretaria d’Administracié Central de la Federacié de Serveis
en particular en l’'ambit socioeconomic. Com entot servei de Publics també es queixa perqueéla publicitat dels cursos ha
estat oral i molts treballadors no n’han tingut noticia. Una
normalitzacié, les funcions basiques s6nles d'assessorament
per a la correccié de textos, de dinamitzacié per realitzar explicacié pot trobar-se en la restriccié pressupostaria patida
actuacionsi de formacié. De moment e! Departament funciona enguanyen les partides de cursos de catala i les persones
interessades han hagut de passar perun sorteig per accedir
els matins de dimartsi dijous.
a les placeslimitades.
Signatura en catala del Conveni de neteja d’edificis i loAssisténcia al sopar per la unitat i el futur del catala
cals de Barcelona i provincia
Per primera vegada, a partir de la iniciativa de la UGT de Ca- El proppassat 13 de juny, un grup de setze companys |
a la Festa de la Llengua, organitzada
talunya, s’ha signat també en catala aquest conveni. Els com- companyes vamassistir
panys i companyes de la Federacié de Serveis hantingut u- per|'Associacié per ales Noves Bases de Manresa. El recinte
na bona pensada, pero hi ha una realitat que ens depassa: la de la Farga de I'Hospitalet resulta molt adequat, aix! com
situacié sociolingUlstica del sectordificulta l’edicié i la difusio l'acollidora i encoratjadora salutacié de Celestino Corbacho,
de la versi6 en catala. Es torna a confirmarla necessaria in- alcalde de I’Hospitalet, en la Inia del lema de fons del sopar:
llengua i convivéncia. Volem esmentar el plaer entranyable
tervencié a nivell general sobre el conjunt de la societat, amb
l'adequada combinacié delegislacié i de dinamitzacié, perqué de saludar |’Aina Moll,la primera directora general de Politica
realment el catala estigui a l'abast dels treballadors. Cal Lingtfstica, i d’escoltar per darrera vegada en Tete Montoliu
esmentar que l’actual esborrany de la nova llei de normadels cursos de Ilengua i comunicacié
per a
litzacié pel que fa als conveniscol-lectius
no sembla aportar Presentacié
dirigents de la UGT de Catalunya
cap aveng.
Dentncia dela desigualtat en la valoracié
el Cos de Bombers de la Generalitat

del catala en

En el marc de la presentacié
dels cursos de Ilengua i
comunicacié per a dirigents del sindicat, el director general
de Politica Linguistica, Liufs Jou,va fer una conferéncia sobre
dretlinguistic comparat. L’acte ha tingutlloc en el Centre d'Art
Santa Monica, de Barcelona, el proppassat 14 d’octubrei ha
estat organitzat conjuntament
per la Fundacié
Josep
Comaposada i la Direccié General de Politica Lingufstica.

El proppassat mesde juliol, vam denunciar publicament que
a un bomber se |i valora deu vegades mésel coneixement
del catala que a un cap de bombers per a la promocid enel
Cos de Bombers, en aquest cas per accedir a Cap del Parc
Enla cioenda, el secretari general de la UGT de Catalunya,
de Bombers d’Amposta
Mentre que per a un bomber la puntuacié que es dona per Josep M. Alvarez, va manifestar que ara el debat s’ha de
haverobtingut el nivell B de catala és d’1 punt sobre 20 -la situar en |'ambit dels grups parlamentaris i que !'impuls del
qual cosa equival al 5% dels mérits-, per a un cap de bomb- procéss'ha de fer amb prudéncia, responsabilitat i el maxim
ers es concedeixen 0,05 punts sobre10 -el 0,5% dels mérits. consens. Llastima que aquest esperit no s’ha vist prou ben
Els companys de la Secciéd Sindical de Bombers de la reflectit en els mitjans i aixd caldra tenir-ho en compte. Seria
Generalitat de Catalunya consideren que el responsable d’un interessant que un debat viscut socialment sense tensions
fos recollit pels mitjans amb un tractament menys tens
parc de bombersha de tenir uns coneixements de Ia
llengua
ay)

eesti

TUALITAT

LA BRESSOLA | ELS AMICS
DE LA BRESSOLA
D°*

del momentde l'annexié

dels

comtats del nord de Catalunya
per part de la Corona francesa, l’any
1659, Franga va portar a terme enels
nousterritoris
conquerits una politica
d'assimilacio lingiiistica i cultural total
i absoluta. L’any 1700, el rei Lluis XIV

entre els nostres associats, 0 servint
de cadena transmissora entre els ajuts

institucionals

que s'han

rebut i la

mateixa Bressola.

era contraria a la seva auto-

Ara, pero, després de vint anys d’esforgos hem entrat en una nova etapa.

existents

han estat

assumides

per

ritat i a I'honor de la nacidofrancesa.

l'Estat en regim d’escoles privades

D’una manerao

part del Ministeri d'Educacié francés

altra aquesta

litatfrancesa” hapersistit

“menta-

fins als nos-

tres dies. Per aixo no és d’estranyar
que la llengua catalana al nord hagi

per part del batlle del municipi, d’una

inaugurar prop de Per-

Havia nascutla primera Bressola.

Malgratles dificultats de tot ordre que
es van haver de superar, la Bressola
va anarresistint i fins i tot creixent. Tres
noves escoles van ser inaugurades i
l'ensenyament es va ampliar a tota l'etapa de primaria. Paral-lelament a Gi-

rona un grupde ciutadansi ciutadanes
posava en marxa un moviment de

suport ales escoles

catalanes

del nord

anomenat Amicsde la Bressola. L’any
1986, amb motiu del desé aniversari
de la creacié de la primera Bressola,

els seus representants
d’aquell moment van fer-ne una presentacio
publica al Palau Marc, de la Generalitat
de Catalunya, a Barcelona. De resultes d'aquella trobada, l'Associacié
d’Amics de la Bressola es va consolidar,
va créixer i es va legalitzar juridicament. Des dellavors la nostra entitat
ha intentat ajudar en allo que ha pogut,
tot donant a conéixer l’existéncia
d’'aquestes escoles, recaptant diners

dela

llengua

cataianaal ménde lajusticia, un mon que,
cal recordar, no es limita a l'ambit dels

Els jutjats van comengar
a notar un
augment i una homogenitzacié
de la

Tot i aix sempre hi ha hagut persones
conscienciades
que d’una manera o

pinya una associacio
cultural per a
nens i nenesfins
als sis anys d’edat
que funcionava
només encatala.

davant la Comissié també hancoincidit a
dir que cal augmentar I'is

d'assumir
les noves escoles
que
puguin crear-se al cap de cinc anys
de la seva inauguraci6.

ha coincidit amb la inauguracio,

aconseguir

ha posat un émfasi especial enI's
del
catala
en l'ambit judicial.
Alguns
interlocutors socials que han comparegut

jutjats: també l'advocacia, les notaries o

Amb el compromis

que parli en catala a les criatures.

lingiiistica del pais. Per aixo, l'any 76
un grup d’aquestes persones, imitant
el model de les ikastoles basques, va

sobre|'estudi

per

concertades.

arribat a una situacio de practica extincid, on gairebé no hi ha cap familia Aquesta nova circumstancia historica

altra han volgut resistir a la substitucio

La ponéncia parlamentaria

de !a novaLleide normalitzaciélingiifstica

de Franga, avi del nostre Felip V, va Actualment les lleis han canviat a
manifestar que la llengua catalana re- Frangai les tres primeres Bressoles
pugnavai

DELS CENTRESPENITENCIARIS ALS JUTJATS: TRAJECTORIA
DEL CATALAEN L'ANBIT JUDICIAL

1996, ambI'ajuda

l’'any

i col-laboraciétotals

quarta Bressolaal poble del Soler, que

també acabara

essent

assumida

per

Estat.
Aixi doncs,l'ajut que des dels Amics
de la Bressola

puguem

oferir actual-

ment té una cabdal importancia. Es
tracta d’ajudar a mantenir economicament durant els primers cinc anys
les noves escoles que els companys
del nord siguin capagos d'engegar. El
pressupost
per mantenir una escola
d’aquestes caracteristiques
és d’uns
cinc milions de pessetes
el primeri
segon anys, d’unsset el tercer i quart

anysi d’uns deu milions el cinqué any.
Si ho aconseguim, en altres pobleshi
apareixeran nous grups de nensi nenes que aprendran a parlar en catala,

la llengua que els seus avis sabien,
pero que els seus paresja no van aprendre.|, amés, ens haurem demostrat a nosaltres mateixos que de vegades els estats, per poderosos quesiguin, no hosonprou per destruir la llengua
d'un poble que no vol desaparéixer.

Gracies perla
la vostra
complicitat

vostra col-laboracio,

confianga
en un

i la vostra
projecte
tan

ambiciés com el nostre.

Enric Larreula
escriptor

secretari Amics de la Bressola

els centres penitenciaris s6n terreny per
a la llengua

documentacié en catala a partir de 1991:

tres técnics

de planificacié

havien comengat a

lingUistica

fer feina als tres

centres penitenciaris més grans en aquell
moment: Homes de Barcelona, Quatre
Camins(a la Roca del Vallés) i Ponent (a
Lleida). Amb els anys, els jutjats s'han

habituat a la documentacié en catala i la
xarxa de lingUistes de presons
ha
augmentat en dues persones més(Brians
i Tarragona). El Departament de Justicia,
a més, ha posat en marxa un pla de
nomnalitzacié lingUfstica pera les oficines
judicials que complementa la normalitat
lingUistica que comenga a haver-hi als
centres penitenciaris.
Tornant a les presons catalanes, una de
les feines dels técnics, la racionalitzacié,
homogenitzacié
i disseny grafic de la
documentacié
impresa,
ha facilitat

l'entrada del catala a l'administracié

penitenciaria. El fet de democratitzar el
llenguatge administratiu i juridic, fer-lo

entenedor, clar i ben distribuit en I'espai,
ha estat una deles eines quehan facilitat
més l'entrada dels lingliistes als centres
Vorganitzacié dela formacié de llengua
catalana i el suport constant entot alld
que fa referéncia a I's i a la qualitat de

les llengies oficials de Catalunya sén

altres de les funcions d'aquests
lingUfstics

técnics

Tot plegat ha fet quel'increment
de I'us
de la llengua catalana
als centres
penitenciaris s'hagi fet gradualment i
naturalment, tal com s'esta duent a terme
la iniciativa en un dels altres ambits
judicials: els jutjats.

Xavier Barbera

Violant Mascaré
Joan Talarn
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ACTUALITAT

JORNADA SOBRESINDICATS
| proppassat
mes d’abril es va celebrar aquesta
jornada en el marc dels treballs del Consell Sindical
Interregional (CSI), que aplega els sindicats a banda i
banda dela
“frontera”. La trobada_ es va celebrar a les
instal-lacions del Museu d’Art Modern de Ceret.

Lesintervencions i el col-loqui van giraral voltant de temes
com l’accés dels treballadors a la cultura, la
gestio de serveis culturals a l'empresa o la

situacio de diversesllengiies

a l’ensenyament

| CULTURA A CERET
aprofundir conceptes com la identitat nacional de nacions
sense estat com Catalunya, Bretanya, Corsega o Euskadi.
Aquesta trobada ensva

per comparar

No cal dir que la valoracio des de tots els
punts devista és positiva, ja que son trobades
que ens ajuden a entendre les diferents
maneres de concebre la cultura i la seva

a bandai banda dels Pirineus, com poden ser
el francés, l’occita, el castella o el catala.
Era obligadala visita al museu, inaugurat el
1993, fruit dels lligams que van unir alguns

relacié amb el mén laboral que existeixen,

alhora que ens permeten aprendre de les
experiéncies dels altres. Esperem que la

dels més grans artistes del segle XX amb
aquesta petita vila, com ara Picasso, Gris,
Survage o Pignon. A més, el museu

servir d’experiéncia

la situacio del catala arreu de la nacio i poder comprovar
que, malgrat les dificultats i entrebancs que el govern
francés desplega davantel catala, tant al Conflent com al
Rossello i la Fenolleda existeix un sentiment
positiu enversla llengua catalana.

compta amb obres

de Joan Brossa, Antoni Tapies, Toni Grand i Benjamin
Vautier -conegut com a Ben queha dedicat la seva obraa

propera

jornada

pugui

mantenir

o superar el nivell

d’aquesta i que compti amb mésparticipacid.

OriolIla

CARTES DELS LECTORS
En democracia,

a

identitat

per decret?

Coherent amb la meva propia identitat i critic amb fa
intolerancia dels qui no laccepten, pretenc donar un
punt de vista pera l’analisii la reflexio sobre el ser, el
que un com individu creu ser.

© s6n els altres que ‘no entenen

Sc catalano-castellanopariant per decretllei. El meu
pare va anar a una guetra civil als 19 anys. Els seus
pares, gent humit'de poble, eren ‘catalanoparants; ni

d’anglés i un poc d’altres.En el nostre poble ta cultura
ha estat de sempre un valor social i una necessitat
procurar d'entendre’ns amb gent que parla d'altres

ells ‘niels seus contemporanis
havien tingut necessitat
d'aprendre
idiomes. El meu pare, per culpa de la
guerra, va estar nou anys per aquests mons procurant

de sobreviure, j va aprendre castellai

francés.

ha de conferir una democracia?

les llibertats que ens

Parlo idiomes com molts de la resta de ciutadans i
ciutadanes de Catalunya: castella, frances, una mica:

idiomes perque és: una font de relacié molt important
per al comerg i per a fa cultura.
Tinc amics

a tot Estat

espanyol,

i per capacitat

i

respecte els adrecoels ecrits en castella. Alguns dels
Els temps van canviar després d’aquella guerra civil: meus amics i amigues em responen amb sobreesfor¢
En.aquell pais de postguetta molta gentva emigrar; el amb algun moten catala; quan ho fan els estima i els
poble catala va acollir bona part: d'aquesta gent: que fespecto més perqué m’entenen com a persona |
respecten la meva identitat cultural.
en les seves terres no tenien mitjans de subsisténcia.
En aquells

anys

de postguerra,

a casa

meva,

procuraven parlar en catala, sempre amb molta cura

No vull; no puc continuar dient que soc catalano-

Els havien prohibit parlar la seva lengua, la catalana.

cultura apresa per decretllei pero que avui em permet
expressar-me
i comunicar-me. amb. persones de

si venia gent de fora, ja que el més amicet

podia trair.

El catala és una.persona: adaptable, treballadora,
discreta, molt:respectuosa; no li agrada l'escandol-ni
les. exterioritats i té la virtut dels poblespetits, de les

tribus que es fan'molt

d’elis les coses

de casa seva.

Portem molts anys Sense sobirania, pero mantenim
I'honorabilitat com a poble i respectem: tothom. Avui
casa nostra és com una América en petit. No fa gaire,
vaig signar el manifest “Per aun nou estatut social de
la lengua

catalana”

i; tot seguit, vaig exclamar:

no ho

entenc! Els meus avantpassats eren catalanoparlants,
estic en la meya terra, en la mateixa terra dels meus
avantpassats

i m'he

de

considerar

catalano-

castellanoparlant per decret llei. No ho entenc! Soc jo

2)ET

castellanoparlant.Soc catalanopariantamb una amplia
lengua

castellana.

Demano pera
respecte

mi i per a la meva familia igualtat i

dins de casa

meva; jo a casa dels altres ni

m’ho plantejo. M'esforgo perqué m’entenguin, siguin

japonesos, francesos,

xinesos.o

castellans

i amb qui

no m’entén amb fa parla m'esforgo perque m'entengui
amb la mimica. Perqué la qiiestio és entendre'ns entre

les persones

amb el respecte a cada una de les nostres

prdpies identitats, cultures i tradicions.
Antoni Mas i Bel
president

del Comité de Personal

Ajuntament de Sant Sadurni d’Anola

aN ao

ENTREVISTA A ANTONIO FRANCO
DIRECTOR D’EL PERIODICO
P. Per qué heu decidit ara treure

I'edicid en catala d’E/

Periddico?

Peroferir el servei que volem oferir des del punt devista
comunicatiu i informatiu i ideoldgic, el raonable és oferir

el producte en les duesllengiies.

En aquestsentit, estem

una mica penedits de no haver-hofet

cada mati als quioscos ambuna pila
com
fins ara,

abans. Volem arribar

de diaris en castella,

i una altra en catala.

Som enemics del doble llenguatge, creiem quela llengua
és un element de comunicacié,
vehicular, per aixo el
producte
sera el mateix. A nivell anecdotic,
moltes
persones enspregunten si
l’edicio en catala tindra més
informacio de sardanes o de castells i menys de braus,
per exemple. | aixo no és aixi, els dos productes seran
iguals.
Pensem que mésque ies
persones, les societats son
bilingiies. Totes les persones tenen una Ilengua primera,
la materna, la que han triat per viure, al marge que en

dominin dues, tres o més. Actualment no hi ha una oferta

Antonio Franco

PERFIL BIOGRAFIC
Antonio Franco Estadella
va néixer
al si
d’una
familia
Ileidatana
afincada
a
Barcelona.
Es casat i té dosfills.
Llicenciat
l'Església
professor

en periodisme
a l’escola
de
de Barcelona.
Ha exercit com a
de periodisme,

disseny

de diaris,

informacio
politica
i altres
matéries
a
diverses escoles i universitats
de Catalunya.
Va treballar com a director d’un programa a
televisid i a El Periddico
des del 1978 tan
sols amb un paréntesi
durant el qual va ser
adjunt de la direccié d’E/ Pais i va preparar
la seva edicié catalana.
Membredel
durant

Grup Democratic
el

franquisme,

internacional
de |a premsa
tors del Codi Deontoldgic
Periodistes
de Catalunya.
Ha rebut els premis
de periodisme.

de Periodistes
de

/’/nstitut

i un dels redacdel Col-legi de

God6 i Ortega

raonable
de premsa en Ilengua catalana,
hi ha un
desequilibri forga evident que no cobreix el potencial de
lectors que la llengua catalana té, ia més creiem queels
assajos que s’hanrealitzat
fins ara en llengua catalana
hantingut el problema d'haver estat fets pensant més en
la llengua que en el producte informatiu.
La nostra coheréncia
com a producte informatiu esta
totalment demostrada ja que portem 19 anysal carrer, el
diari té un lideratge a Catalunya, esta totalment acceptat
desde la sevalinia
ideologica, la seva manera defer, de
donar la cara cada dia. A més no sortim amb captipus
d’angoixa, ningU no ensobliga a fer aixo, som una empresa
totalment
privada que sortim sense capfilosofia
de
subvencio. Sortim en resposta al que nosaltres creiem
que és una necessitat
objectiva de pais.
P. A quin perfil de lector s’adrega

Des defa

E/ Periddico?

cinc o sis anys, tota la gent que surt de la

universitat i de la formacio professional ha estat formada
en escoles com a minim bilingiies. Si a aquesta gentno li
agrada puntualment el diari Avu/ -un diari pel qual jo no
sento sino respecte - ha de renunciar a llegir en llengua
catalana o ha d’acceptar la linia del diari Avu/ encara que
no li agradi com a diari. Aquesta és una de les moltes
anormalitats socials que viu aquest pais com a conseqiléncia de la guerra civil, tot i que jo crec que d’aqui cinc o
deu anys aquest no sera el model final de la premsa diaria.

y Gasset
P. | ha estat dificil adaptar la plantilla laboral del diari a
PORTSU

ti ay)

|

ae
PY

ENTREVISTA
aquest

canvi?

que s’anunciin

Tot el tema dela llengua s'ha de fer
ambrespecte
total, per l'usuari i per
nosaltres mateixos. Jo tinc una plantilla que ha estat contractada pertreba-

llar a un diari que treballa totalment

en castella, de manera que jo he de
salvaguardar els seusdrets
laboralsi

no discriminar ningu per la llengua. En

aquest

cas,

sdécel

defensor

del

periodista d'E/ Periddico. Ja hem
incorporat unes 25 personesi encara
n’hem d’incorporar alguna més. Des
de principis de setembre vam fer
rodatge en catala,
errades, etc.

polint,

P. El suplement

dominical

col-‘leccionables,

seran

també?

i els

en catala

El dominical sera tan sols en castella
per poder

mantenir

economica

de molts clients que tenim

producte,

la qualitat

del

la qual ve de la forga

ja fa molts anys que estem
aquest tema i en el seu

« Venda mitjana diaria: 227.721 exemplars
@ Audiéncia diaria: 1.000.000 de lectors
& Posicié en el ranquing de vendes diaries: 1
* Plantilla: 370 fixos de 400 treballadors
* Data d'aparicié
del primer exemplar:
26

sones tenen sempre una
llengua de preferéncia.

d’octubre de 1978

A més,tots els treballs
que estem fent els estem duent a
terme en estreta col-‘laboracié amb
VEnciclopédia

Catalana

|’Institut

d’Estudis Catalans perqué volem fer
una edicio en un catala totalment
correcte pero accessible
per al
public.
Volem fer un producte de rigor i no
pensem canviar res, ni l’acudit ni els
mots encreutat que seran en catalai

castella en ambdosdiaris.

Potser no

es tradueix
finalment
l’acudit de
Oscar
dels dilluns perqué és un
llenguatge molt de graderia de futbol.

P. La publicitat que apareguial vostre
diari, sera també en catala?
Nosaltres oferim a tots els anunciants
el servei gratuit de traduccié i estem
fent tota la pressio positiva per tal que
ells sapiguen que nosaltres desitgem
LLENGUAI TREBALL

primer destinatari. Sempre apliquem

el sentit comu en les coses que fem.
P. Des quees va

dir publicament

que

apareixeria E/ Periddico també en
catala, hi ha hagut mésdiaris que ho
han enunciat, com ara E/ Segre. S’ha
una nova dinamica?

El cas d'E/ Segre ésdiferent

perquéja

al public.
diaris editats
premsaeditada

en castella i no de
en catala com es po-

dia pensar, oi?

Es que no és normal que una persona
un diari en catala es passi

perqué

estigui

satisfet

de la linia

informativa del diari. Crec, perd, que

s6n pocs als que els passa aixd. Jo
crec que els sectors que vindran a
nosaltres seran gent jove i persones

quellegeixen altres diaris en llengua
castellana, i que veuranla possibilitat

que sortira els divendres
sera en
catala, ja que hem pensat en el seu

engegat

Volem fer una edici6
en un catala
totalment correcte
pero accessible
per

a unaltre diari en catala a no ser que
el compri tan sols perla llengua i no

Dades generals

cada llengua
ja que
pensem
queles
per-

en castella hagi de procedir d’altres

quellegeix

ELPERIODICO

nosaltres no som partidaris de fer una plana en

P. En el context de la competencia
sembla queel potencial noulector de
l'edicié en catala queno ve del'edicio

llengua.

catala mentre el diari era en castella.
Quanhem triatla llengua del producte
sempre hem pensat en el destinatari
primer. El suplement de cultura i oci

a publicar un diari hibrid;
tot i que ho respectem,

ay

hem fet cap distincid per motiu de

fora de Catalunya. Ara bé,alguns dels
col:‘leccionablesja han anat sortint en

moment vam renunciar

i

Pero igual que a la nostra edicio en
castella apareix publicitat en catala,
a la nostra edicio en catala podra
aparéixer publicitat en castella. Mai no

i de diari heu

P. Quin model lingijistic
triat?
Nosaltres
estudiant

trobant

fer el procés d'E/ Periddico.

en catala.

de rebre una informacié

catala.

rigorosa i en

De tota manera com que a nosaltres
ara mateix ens va bé, no tenim la
pressio de dependre deI'edicid
en
catala i podem oferir un bon servei.
P. Es possible

que fora de Barcelona,

El Peridédico robi quota a la premsa
al nostre,

era un diari hibrid i ara fara

comarcal?

catala i un altre en castella. Jo estic
molt satisfet del procés d’E/ Segre.

A comarques el temade Ia
llengua
és
tadicalment
diferent,
la premsa
comarcal treballa totalment en catala
i la normalitat d’Us de la llengua ha
estat diferent a les zones de baixa
immigracié,
Tots els diaris
de
Barcelona tindrien més possibilitats
fora de Barcelona sortint en catala.

Cal dir que és mésfacil convertir un
diari bilingiie en un diari catala que

P. Com evolucionaran
segons els
estudis?

una versiobilingiie
i una en catala. Fa
uns anys jo em vaig trobar a Lleida
una oposicio
frontal a fer diaris
totalment en catala. Per aixo nosaltres
seguim essent els primers que farem

un diari amb un exemplar integre en

les vendes

ENTREVISTA
litat d’establir
quotes de catala
als mitjans
de
comunicacio?

normalitzacio
lingliistica,
especialment des de l'aparicio de TV3, ha
jugat a favor de la premsaen catala i
especialment
d’E/ Periddico?

Nosaltres,

sobre

el tema

de la

Jo he de sercritic
amb
escrita, amb molt respecte
professionals que han fet
pogut. La premsa catalana

lengua
estem
defensant des de
fa molt temps
que esprimi
el

catala ja que es
troba en situacio
d'irregularitat, i

Nosaltres al principi tindrem un gran
transvasament de lectors d’un diari a
l'altre, pero després s’anira estabilit-

mai no hi ha hagut cap problema. Perd
els processos d’aquest tipus s’han de
fer amb molt de respecte i assolir els
objectiusper la via dela tolerancia, la

zant fins a arribar a un 50%aproxi-

madament. En un termini de dos 0 tres

anys,
diari

el

flexibilitat i el convenciment,
sense
negar la realitat. S’ha de tenir en
compte
que per a moltes
no
persones resulta
molt dificil fer
un reciclatge de catala o canviar
aixi com aixi la primera llengua.

funcionara Semblava que
molt
bé
.
tant en la @SPOdia fer
sevaedicio un diari en catala
catalana
comenla

Queno

fos

sevaedicio jndependentista
castellana.

a

Preveiem

que

ee

pujolista

ven-

Creiem
que en el camp de
Veducacid
esta
totalment
justificada la immersiolingtiistica
i és el bon cami, i aquest esfor¢
mereix tant respecte
com el
tema
que els adults,
per
convenciment o temps, nivell o
oportunitats, no puguin assolir la parla
dela llengua catalana.

o

drem millor
en catala fora de Barcelona.
Pero
tambéens diuen les investigacions de
mercat que a Barcelona, els menors
de 25 anys, s’estimen mésllegir
en
catala, tot i que ens consta que molts
llegeixen els diaris que compren els
seus
pares
que no han estat
escolaritzats
en catala.

Tenir dues llengiies ens ha de servir
per trobar el punt d’idoneitat
per
arribar a l’enteniment i el respecte.
Hem de treballar amb |’estimul i no
ambla
pressi6.

P. Quina opinié us mereix la possibi-

P.

SI VOLS:
pee

a

Creieu

que

el

procés

tempsha

la premsa
per alguns
el que han
durant molt

jugatla carta del llenguatge

elitista, usant el Ilenguatge que no
empra la gent del carrer i que crea

dificultats de comprensioentre

la gent.

Afortunadament,
en l'actualitat
s'empra un llenguatge més acces-

sible. A més, durant uns anys no es
podia fer un diari en catala que no
tingués

el clixé de premsa

subven-

cionada i de premsa partidista,
semblava que no es podia fer un
diari en catala que no fos independentista o pujolista, parlant clar.
La subvencié
donava una idea de
dependéncia, de manera que els pro-

fessionals no s’havien de preocupar
per anar millorant cada dia. Jo estic a
favor de les empreses publiques, tinc
el cor a l'esquerra, pero sembla que

avuidia tot el que és public no és de
ningu. L’empresa
privada ha de
guanyar-se la independéncia dia a dia

mitjangant la viabilitat econdmica.

Nosaltres som una empresa privada,
que no tenim cap interés
a fer
exclusivament
diners, ni guanyar

subvencions, tan sols volem oferir un
servei cada dia millor i guanyar-nos

la independéncia.

Magda Gascon
Jolanda Contreras

de

Fer-nosarribar algunacol.laboracié
que consideris que s‘escau ambel taranna
de la nostra publicacio o rebre periddicament “Llenguai Treball"al teu domicili
© lloc de treball,
FES-NOS ARRIBAR LES TEVES DADES | APORTACIONS
A:

Servei de Normalitzacio
UGT de Catalunya

Lingiiistica

Rambla de Santa Monica, 10
08002
BARCELONA
Tel. 93-304.68.00

- Fax. 93-304.68.25
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ACTUALITAT

La meva visio d’una Gran Bretanya
Tony Blair al Congrés

del Partit

Laborista.

postimperial:
Brighton,

n Tony Blair s’ha convertit en el lider més carismatic d'Europa. El to
del seu discurs

ens recorda

aquells

grans

oradors

envoltats

d’una

aura gairebé divina. Els seus deixebles, membres d’un Partit Laborista
que enBlair ha transformati ha portat al poder,l'escolten fascinats. L'index
de popularitat d’en Blair és d’un 93 per cent, les seves propostes foren
aprovades sense oposicié pel Congrés que aquests dies s’ha celebrat a
Brighton. En Tony Blair s’ha proposat transformar la Gran Bretanyai
convertir-la en un model pel mon. Diu: "Ja
no podem ser el pais més gran, potser
tampoc el més poderés, perd podem serel
millor: el millor lloc per viure, criarels fills

i

viure una vida satisfactoria". El missatge d’en
Blair té un fort contingut nacionalista: "A la
Nova Gran Bretanyahi ha lloc per a tothom
i hi ha un paper per a cada persona en la
g creaciO d’aquesta nova GB. Creieu en
nosaltres tant com nosaltres creiem en
B vosaltres. Doneu tant al vostre pais com

setembre

1997

"Justicia en ei treball si, pero la
flexibilitat ha de romandre. Pel mon
dels negocis, aquest sera un govern
que estara de part vostra. | dic a
ambdues parts de la industria, no hi
ha lloc per al sindicalisme militant ni
tampoc per a una gestid que no
tingui cura". El missatge de Blair
comenga a sembrar l'escepticisme
en algunes persones que no estan
d’acord amb el seu conservadurisme. Un punt que encara no
esta
clar, és la intensitat
i
transformacié en mesures socials
concretes del contingut moral del
missatge
d'en Blair que podria
atemptar

contra

una societat

que

valora fins a l’extrem la llibertat
§ nosaltres
li donarem,
doneu-ho
tot. Que
individual. Els grans reptes del
aquesta sigui |’era de donar". Amb aquestes
govern laborista s6n, ara perara, la
paraules en Blair conqueri els aplaudiments
sanitat i l'educacié.
Sense una
dels participants en el Congrés. Perd en Blair inversié elevada en la seguretat
esta fent molt més que aixé, ha aconseguit
social hi ha el risc que aquesta
retornarla il.lusié i l'esperanga a un pais popularitat de la qual avui gaudeix
ensopit i maimés perdivuit anys de govern caigui en picat. Cal dir que els
conservador. La politica d’en Blair s'ha basat
hospitals anglesos han suspéstotes
TonyBlair fins ara en acomplir rigurosament
les les operacions no urgents per a
promeses queva fer a l'electorat en guanyar aquest hivern. La crisi hospitalaria
les eleccions amb unavictoria
imparable:
és veritablement esfereidora, i no
transformar el sistema educatiu, signar la penso quela gent accepti 0 es pugui
Carta Social Europea, fixar un salari minim, permetre
l'opcid
d’utilitzar
augmentar les despeses d'habitatge perals
massivament
la sanitat privada.
"Els
indigents, autonomia per a Escociai al Pais Tony Blair ha revifat la idea d’un
de Gal.les. | per sobre de tot el gran triomf, contracte
entre el ciutada i la
participants
en el
encara que provisional, d’encetar un procés
societat, demana responsabilitat i
de pau seriés a Irlanda del Nord, en el qual compromis tot adoptant una nova
Congrés
catdlics i protestants per primera vegada des politica envers la posicié de la Gran
gZuardaren
silenci
del 1921 s’han assegut per parlar i mirar de Bretanya dins de la Unio Europea.
trobar una solucié pacifica a un conflicte llarg El seu objectiu és modernitzar la
quan Blair va
i sagnant. El punt més important de !'ideari
Gran Bretanya: "Ajudeu-nos fer de
d’en Blair és la transformacié de l'estat del la Gran Bretanya un modelque brilli
dir: Justicia
en
benestar. Vol acabar amb la idea d'un estat en el mon. Uniu-vos a la nostra
el treball
si,
proveidor deserveis que engendra ciutadans
tasca de modernitzacié del pais".
passius. El seu objectiu és comprometre a Caldra esperar una mica més per
pero
la gent, posar-la a treballar i demanar-li que tal de veure com es materialitzen les
prengui
més responsabilitats. El missatge
propostes del primer ministre. Fins
Ja Hlexibilitat
ha
d’en Blair conté un conservadurisme social ara, el pais li ha donat un excel. /ent.
de romandre"
que es basa enl'exaltacié
de la disciplina i
Dra. Montserrat Guibernau
els deures, denunciaels conflictes laboralsi
Center for Research
insisteix en |'elevacié de la familia. Ens diu
in Ethnic Relations
que una societat forta no pot estar basada
en opcions febles. Els participants
en el
Congrés guardaren silenci quan Blair va dir:
ey
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ACTUALITAT

EL CENTRE DE FORMACIO:UNANECESSITATCONTINUA
D es del passat mes de setembre,la UGTde Catalunya que hi treballen us atendran tant individualment com en

compta
de Persones

ambun
servei més, el
Adultes Maria Rubies.

Centre de Formacio

grup.

Aquest centre, ubicat a Via Laietana, 18, 8é, de Barcelona,
és obert tot l'any durant 12 hores diaries, de 9 del mati a9

manteniment del lloc detreball,
o bé per trobar feina.

La formacio

és

és possible

Creiem queel
les demandes

fet de disposar d’aquest
de formacié permanent

del vespre. Amb aquesta amplia franja horaria,l'assisténcia
i compatible

amb d’altres compromisos.

un instrument

important

per

al

per canviar d’ocupacié

centre afavorira
que tenim els

Al centre trobareu els instruments per podertreballar de treballadorsi treballadores en una societat de canvis consforma autonoma diversesdisciplines:
catala, castella, tants. Des d’aquest punt de vista, és una eina eficag de
anglés, francés i

d’altres

matéries

per obtenir eltitol

de

lluita contra l’exclusio social, a favor d’una societat

graduat escolar, o bé senzillament per poderfer reciclatge.
Preveiem muntar també grups de conversa dediferents

justa i més igualitaria.

llengiies, segons les

Com deia no fa gaire Jacques Delors, “’educacié
un tresor’, Ara ens toca desencofrar-lo.

La matriculacio esfara
incorporar als

peticions

i necessitats

concretes.

totl’'any, de manera que us podreu

diferents grups en qualsevol

moment, c po-

més

amaga

Maite Moreno
Directora del Centre Maria Rubies

dreu fer servir el Centre de forma individual. Les persones

LA PREGUNTA
S'han

d'etiquetar

ANTONIO
PICON

sec. gral. Federacié
Nacional del Metall de

Catalunya

No tan sols els medicaments haurien d’estar etiquetats
en ca-

els medicaments

també

en catala?

FREDERIC MONELL MANEL
SANNICOLASEDUARD GARCIA

sec. gral. Federacio
de Serveis Publics de
Catalunya

Si, és

un dret

que

sec. gral. Federacio
de Serveis de Catalunya

Si. No crec necessari
amb
ciutadans. Les empre- els medicaments, ja
tala, i que tots els ses tenen prou benefi- que, d’acord amb la
productes
que es cis perqué l’argument
llei estatal,
l’etiquevenguin a Catalunya
econdmic no en sigui tatge en castella és
haurien
de portar
un impediment
i la obligatori i el consuVetiqueta en catala i Generalitat
-un dels midor, pertant, tindra
en castella
clients
més imporles intruccions en les
tants- n’hauria de fer duesllengiies.
una exigéncia.

tenim els usuarisi

els fer excepcions

EMILIORODRIGUEZ

president de la seccié
sindical UGTintercentres Bayer Hispania

sec. gen. Federacio
de Transports de Catalunya

Tot allo que ens envol-

Crec

ficacio del pais. Els
etiquetatges
s’han
d'‘identificar en la nostra llengua, una de les
parts fonamentals de
la nostra cultura i que
vincula les persones
ambel seu pais.

ciutadans i ciutadanes
de Catalunya. A més,
no va en detriment de
capaltra
llengua.

que

si. Es un

ta ha detenir la identi- dret que tenim tots els

ERO
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HISTORIA

SINDICAT | CATALANITATA COMENGAMENTS
DE
|

2

historiografia
s'ha esforgat a
posar de manifest l’existéncia d'un
catalanisme sociologic, que acabi amb

l'errénia tendéncia a identificar, de
forma exclusiva, el catalanisme amb
el projecte nacional burgés. El
catalanisme popular es manifesta ja
el segle XIX en un seguit de
moviments
de base,
de caire
democratic i anticentralista,

en primera

instancia canalitzat mitjangant el cada
a

vegada menysinfluent

federal,

moviment
Catalunya

i

pero també

republicanisme

través

del

obrer que va aflorar a
a partir
del Sexenni

Democratic
(1868-1874).
Des
d’aquest moment,la relacid l’actitud
del moviment
obrer
vers
el
catalanismes'establi d’acord ambels
objectius i el grau d’evolucio del
moviment obrer mateix.

Explicar la relacio entre obrerismei
catalanisme és complicat, ja que les
massestreballadores,
abocadesa la
defensa d’un sindicalisme
reivindicatiu, van refusar sempre el model
de catalanisme que, ambel temps, es
converti en hegemonic i, d’altra banda,

i que, en un moment
o altre, es
produiren intents d’enllagar ambdés
sectors,
sigui perqué unsi
altres
coincidien a emprar el catala com a
llengua propia, per l’aproxi-maci6

Moret,

D’aquesta

van participar també, potser amb més
vistositat en determinats
moments,
corrents anarquistes, tant culturals
=

ricista; ja sigui per la

voluntat de forjar un
projecte
catalanista
d’esquerres que exigia
fugir de falses abstrac-

cions i assumirles reivindicacions obreres.
Malgrat les dificultats
de concrecié, des de
les primeres organitzacions sindicals es
constatal’existéncia de
corrents conscients

de

la necessitat de defensar identitats particulars. Com a exemple,
podem

esmentar les

actituds defensades
des de punts de vista

i Mercader,
hom la pot veure quan repassem
la limpuls de J. Recasens
sobretot quan a partir de 1911 va
trajectoria personal d’alguns dirigents
obrers. Tanmateix, cal ser prudents a assumir la direccié del socialisme
catala o, més tard, Justicia Social,
hora
de parlar
d’aportacions

Quadre de Ramon Casas
com sindicalistes,

Links Gorsesat
aes TrabuRacdere
shu Castalsrye

BARCELONA
t
Ob

RAMBLASANTAMONICA,
10

98002 Barcejona

Tel, 304 68 00

des de Llunasi

Pujals a Salvador Segui.

doctrinals de l’obrerisme al corpus setmanari afi a la Unid Socialista de
tedric del catalanisme. No hi ha dubte Catalunya i en el qual van participar
el mateix Gabriel Alomar, Serrai
quehi va haverobreristes
catalanistes

eRe CUMRita ia

etc.

d’afirmacio catalana hi

d’una part de la jove
intel-lectualitat
catalanista a la massa
obrera o pelrefs comu
al regionalisme histo-

la identificacid
que en féu una diferents per Gabriel
determinada classe social amb els Alomar, ja des de les
seus plantejaments politics i la seva pagines de la publiconcepcio de la societat. La dificultat cacio E/ Poble Catala
(1904-1906), el quinde trobar un fil conductor general i
doctrinal que relacioni obrerisme, en zenari La Justicia Sopublicat
per
qualsevolde les seves manifestacions, cial (1909-1916)
lAgrupacié Socialista de Reus sota
i catalanisme no vol dir. que noexistis;

wa

Campalans,

consciéncia

SEGLE

Teresa Abello
professora titular Facultat de
Geografia i Historia (UB)

HEMEROTECA

LA LLENGUA,

LA LLEI 1 EL FEBLE

Extretd'ELPAIS,26 dejuny de1997

Article de Jordi Font, membre de l'Executiva del PSCi
coordinador de cultura de la Diputacio de Barcelona
|:

a

llei serveix per protegir el feble,
per salvaguardar allo queés fragil,
enfrontde l'imperi del mésfort 0 llei de
la selva. Aixo val també perala llengua.

Qui és el feble en aquest cas? A
Catalunya,hi ha dues llengiies:el catala,
llengua especifica o prépia del pais, és
a dir, la que aquiva forjar-se a través
dels segles i la que aqui es juga el seu

principien aquesta direccio. Pero no n‘hi social.
ha prou:cal garantir també, enel terreny

del concret, del dia a dia, el dret de
qualsevolciutada la Iliure eleccié de

lengua, sigui el catala o siguiel castella.

No pas davant d'unaltre ciutada, que té
el mateix dret simétric i inalienable a
expressar-se enI’altra llengua, sind
davant deles organitzacions que poden
ihaurien de disposar-se internament per
atendre el ciutada enla llengua que

Aixi, la franja de poblacio
immigrada que no va poder o no va
saber aprendre el catala avui es troba
laboralment estabilitzada i socialment

integrada. Es tracta d’una franja ben
delimitada per I'edat: acaba en sec amb
les noves generacions

que ja han passat

perl'escola estatutaria. La“disponibilitat”
oral establerta perllei i la consegiient

futur. | el castella, llenguatradicional
de
lestat, adoptada per les més altes capes
socials catalanes des del segle XVII, elegeixi.

reorganitzacio
preceptiva dins de les
empreses, nocorre el risc de crear, en
aquest segment de poblacio, situacions
inconvenients i un clima d'inseguretat

Espanya. Entre les dues, esta clar qui
és el feble: el catala, sense cap mena
de dubte, parlat o entés per uns nou

de la qual res no té a veure ambel seu
taranna: no son cap buinquerbel-ligerant
contra l'interés general o contra el catala.

sobretot en les dues darreres dictadures,
i llengua propia dels ciutadans
Aixo és avui vigent a tot arreu per al laboral no gens desitjable?
procedents de la immigracié espanyola
castella. No ho és en canvi peral catala.
de postguerra.
Ambdues oficials
a L'administracio de justicia es troba en Sabemprou
bé, a més, que es tracta de
Catalunya i nomésel castella oficial a franca col:lisio amb aquest principi gent, la parcial competéncia lingijistica
respecte
del
catala,
també
l'administracio periférica de |’Estat resta
encara prou enrera, i és sobretot en

milionsde persones; davant delcastella, ambit economicprivat on son més fortes
parlat pertres-cents milions,oficial en les inércies que conculquenel dret dels
una vintena d’estats, amb els seus qui parlen catala. Aquestprincipi delliure
respectius mitjans de comunicacio,ien eleccié dellengua del ciutada davant les
conflicte expansiu ambI’anglés
als organitzacions, vigent avui per a les
EEUU.
administracions,
ha estat batejat pel
govern catala com a “disponibilitat
Es
obvia lanecessitatd'unaacciépublica lingiiistica” i vol ara estendre’l a les
sostinguda,que articuliun ecosistema on organitzacions, empreses iestabliments
el catala pugui sobreviure a pesar de la privats de serveial public.

seva flagrant debilitat relativa. Les
afirmacions en sentit contrari denoten
una esglaiadora ignorancia o bé una considerable
mala fe, comprensibles

La “disponibilitat linglistica” de les

Tot el contrari. Molts d’ells van batallar
per les llibertats democratiques i
nacionals,a diferéncia de certs cognoms

catalanissims

del nostre

particular

“Vichy”.Gregorio Lopez Raimundo en

seria un d’ells. |no em semblaria nibé ni
malament que, per raonspolitiques
o

organitzatives, Gregorio no tornés a ser
secretari

general

del PSUC; pero em

semblaria molt malament que no pogués

tornar a ser-hoper raons lingiiistiques.

organitzacions, tanmateix, pot generar
No s'han de menystenir tampoc els
un tercer esglaé de feblesa, amb un efectes quetot plegat podria tenir en els
tanmateix enels fills d’alld que Ernest perjudicat virtual a preveure, referit a taulells, especialment dels establiments
Lluch n‘ha dit el “Vichycatalan”. En el l'expressiooral. La franja de ciutadans unipersonals o amb poc personal per
seu testamentpolitic, Mitterrandalertava provinents dela immigracio que no poder respondre
sempre en la llengua
sobrela feblesa no
ja del catala sind del vanarribar a pariar catala. Mentre que, del client. Un precepte comporta la
francés en el mon global que emergeix.
al’'administracio locali autondmica,el possibilitat de denuncia. | aquesta pot ser
Esi sera inexcusable, a Catalunya, una principi ha pogut gestionar-se des de una armaperillosa en mansdels nostres
atencié publica constant a favor del Vinterés general, amb calcul, sense
energumens de cadadia, que son molt
catala.
violentarles persones, quines garanties pocs, pero que podenresultar
molt
tenim sobrela dinamica que puguiobrir- sorollosos si van armats: “No ladres,
També és veritat que tota accid
se en l’'ambit privat davant d’una hablameen cristiano” o “Ja és hora que
compensatoria
pot produir altres
“disponibilitat’oral establerta perllei? A els xarnegos parlin catala”. Son pocs,
descompensacions. En el nostre cas, les
les centrals sindicals, tan predisposades pero r’hi hai, si disposen d'una arma,
actuacions a favor del catala com a sempre en favor del catala, es respira poden armar-la.
llengua feble i com a llengua especifica
avui una gran preocupacid al respecte.
del pais podrien generar
un segon
Aquests son algunsdels efectes negatius
esglao de feblesa en determinades
Els qui, emigrats a Alemanya, no van imaginables d’una “disponibilitat” oral
situacions: el ciutada castellanoparlant.
aprendre l’alemany van derivar cap ala establerta perllei en
Sempre el ciutadaindividual
és el més marginalitat o van haver de tornar. Aqui
feble i requereix la maxima proteccid.
no va anar de la mateixa manera: els
Loficialitat
compartida
d’ambdues
catalans sabiem castella; la lengua no
llengiies a Catalunya és una garantia de va ser impediment per a la promocid
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l'ambit privat. Cal guardar-se
dels
preceptes que pervestir
un sant en
desvesteixen un altre, generen noves
fragilitats, en contradiccio ambla seva
finalitat basica de protegir el feble. La
fe cega en els preceptes, l'apel-lacio
miraclera a “una nova llei” de la
llengua, de vegades semblen, més que
altra cosa, una fugida cap enlloc, davant
de l'evidéncia dels deéficits acumulats
pel que fa les actuacions i als recursos
en favor de la llengua catalana. O,
encarapitjor, una cortina de fum que
amagala persisténcia d’aquests deficits
per a avui i per a dema. El govern va
trigar dotze anys en aprovar un Pla
general de normalitzaci lingijistica ien

portem dos méssense aplicar-lo; entre

1990 i 1991, es van esfumar cap a
altres finalitats no aclarides els 7.000
milions traspassats pel govern espanyol
al govern catala enfavor de la llengua;

mida de cadarealitat, sense sobresalts,
sense violentar
ningu, com esva fer a
les administracions
catalanes.
|, de
passada, s’estaria obrint una via coherent amb l’objectiu vital d’afavorir la
gestacio d'un nou impuls social a favor del catala. Sempre va ser|'impuls
social allo que va salvar la nostra
llengua, enfront de tants preceptes
contraris a la seva existéncia. Un impuls
que neixia, és clar, de la identificacio
"Disponibilitat” oral preceptiva en les de la idea de Catalunya i de la seva
organitzacions
privades d’atencio al llengua ambels valors de progrés que
sentia seus un ampli ventall popular,
public?
Podria
induir-se
sense
preceptes, mitjangant politiques de fo- formatper gent diversa, nascuda aquii
vinguda d’altres indrets. Ells van ser
ment. Aixo, naturalment,
requereix
els qui
recursos. | requereix també voluntati sempre els autentics patriotes,
van arriscar més enels
pitjors mocapacitat
concertadora
ambels
ments. La idea de Catalunya tornara un
agents socials:
amb les centrals
sindicals i amb la patronal. D’aquesta dia, ben segur, a tenir la forga que havia
manera, seria possible governar el tingut. Res no hauria, entretant, de
procés des delinterés
general, a la malejar les coses.
el 1994,els ajuts a la premsa encatala
van disminuir en 240 milions; el 1997,
el pressupost
a favor del catala ha
caigut sota minims, fins a posar el
Consorci Generalitat-ajuntaments
en
una situacio incerta; avui, mentre el
govern basc destina a la llengua un
pressupost d’uns 5.000 milions,el govern catala resta en els 1.000 milions...
Aquesta ésla realitat
de fons.

(ACORD
DE COL.LABORACIO
ENCICLOPEDIA
)
CATALANA
- UGTDECATALUNYA
PRESENTACIO: PRO
DIES: 4,5,9,10

ENCICLOPEDIC
ADICCIONARI

i 11 de desembre

De 10 del mati a 8 del vespre

DURADA APROXIMADA: 10 Minuts

TOTALMENTACTUALITZADA

LLOC: Rambla de Sta. Monica, 10
Barcelona
Sala d'Exposicions

Els assistents
seran obsequiats
un dels segiients Ilibres:

Proa Diccionari
KUED Cure

amb

Diccionari de la lengua catalana
Diccionari visual DUDEN
Diccionari ortografic i de pronuncia

Modema,
actuali deconsulta
facil.L’eina
imprescindible
perauna
visiéripida,perdcompleta,
delmén.
I quinolavol?
12volums,
6.240 pagines,10.000fotografies,1.500mapesi dibuixos
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OFERTA ESPECIAL
;
PER ALS
Va ee
UGT DE
CATALUNYA

SI NO POTS VENIR, POTS ACOLL'
TELEFON: 900.300.122
PamaT

tty

HI ES TOT, UNAOBRADE

CONSULTA
UNIVERSAL

-TE A L'OFERTA TRUCANT AL
(Referéncia

1.126)

JOAN

FUSTER

1922 - 1992
ANY FUSTER, FUSTER PER SEMPRE
.

Unapart

de
la seva

obra

EDiari (1952-1960)
Diccionari per a ociosos

(1965)

tosaltres els valencians.

(1962)

Poetes, moriscosicapellans
ksExamen de consciéncia

(1962)
(1968)

FEldescréditde larealitat (1955)
as SE
Any Fuster
a

NOS

Set llibresde versos (1987)

Dediquem !a nostra contraportada la
figura del valencia Joan Fuster, el gran assagista catala del segle
XX. Arreu de |'arealingilistica
catalana celebrem |'Any Fuster; destacar-ne les activitats rea-litzades en el
marc dels Premis Octubre, organitzats per la Fundacié Ausias Marci |'Editorial 314.
La rao i la cultura

son valors

irracionalitat i a la incultura.
llibertats al Pais Valencia.

que sempre

hareivindicat

el moviment

Ens afegim a les veus que expressen

obrer.

| sempre

preocupacio

ens

perla

hem oposat

retallada

a la

de les

Restem amatents a l'evolucié de la situacié al Pais Valencia i esperem que l'any 98, sense cap obstacle
d'irracionalitat i de menyspreu a la cultura del poble valencia, puguem tornar a assistir al sopar de la Nit
dels Octubre.
LLENGUAI TREBALL

A LA CATALUNYA

NORD

FEM UNA ESCOLA NOVA
Participa!

La Bressola ara complira vint anys. En 1976 funda la primera escola catalana dels temps
moderns a Perpinya. Actualment gestiona quatre escoles: Perpinya, Nyils, Prada de
Conflent1 el Soler.
Aquestes tres escoles sn ja assumides per |’Estat francés. Podem anar més Iluny. Una
novaescola esta prevista si es troben els mitjans necessaris.
Si vols participar a la recuperacié de la llengua a les comarquesdel nord pots fer-te soci de
l Associacié Amics de la Bressola omplint la butlleta de subscripcio.

Butlleta de subscripcié: Si us plau, omple la butlleta (o una copia) a maquina amblletres
majuscules i envia-la a: Amicsde la Bressola, carrer Cervantes, nim. 5. 08002 Barcelona.
Primer cognom
ONOMde Ventitat...... ccc
ccc
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Segon cognom

Nom

Carrer/plaga
Num.
Pis
Porta
Codi postal
Poblacio
Comarca
Tel.
Subscriu una quota
Trimetral
Mensual
Anual
de
PTA
(suggerim
que |’import no sigui inferior a 1.000 PTA)
data
Signatura:
Caixa o Banc
Agéncia: Nom
Adreca

Num.
Poblacio

Sr. Director,

Us agrairé que a partir d’avui atengueu a carrec del meu COMPTE
CORRENT/LLIBRETA D’ESTALVIS Num.
Els rebuts de
PTA
que els presentara ASSOCIACIO D’AMICS DE LA
BRESSOLA
Atentament,
Data
Nom
del

titular

Signatura

