
El primer acte

Va tenir lloc a Poblet, solemnement,la presentaci6 del' Congr�s.

Amb mil assistents, totes les autori.tats acadamd.ques i politique'S, i

representants de tots e1s territoris on es parla la llengua ! Andorra,

el Principat de Cata1unya� el Departament dels Pirineus Orientals,

l'Arag6, e1 La Comunitat Va1enciana,la Comunitat Balear i l'Alguer.

E1s President del i Coordinadors d'�rees cient�fiques del Con

gr�sh�xposaren l'organigrama,i e1 Secretari General apunt� la intenci6

i els objectius de tot e1 moviment acad�mic,socia1 i ,en definitiva,

els resultats que se n'esperen. Per a aquest acte solemne,de presen

taci6 i convocatoria,hom tingu� cura qe convidar-hi els Premis d'Honor

de les L1etres Cata1anes i les autoritats dels diversos centres on

el Congr�s se ce1ebrar�fperqu� aquest �s un Congres descentralitzat,

·fer�ncia del Primer, que es tingu� tota1ment a Barcelona. Aix�,
per exemple,hi haur� sessions 0 �rees que se celebraran a Lleida ,0

a Perpiny�, 0 a Tarragona,Girona, Les Balears,Andorra i Val�ncia,

amb possibili tat d' algun � e. a l'Alguer.
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DAVANT EL II GONGRES INTERNACIONAL DE LA

LLENGUA CATALANA

El fet
Entre e1s mesos de febrer i maig de l'any 1986 se ce1ebrar�

el II Congr�s Internaciona1 de la Llengua Catalaaa: e1 primer tingue

110c el 1906 • L'oportunitat de celebrar-ne el segon als vuitanta

anys te menys a veure amb 1a data que amb un punt de maduraci6 cri

tica : si aquell se centr� en la necessitat de codificar un catal�

escrit i modern -i, de fet, Fabra incardinfl els seus treballs a

partir del I Congres -,aquest II Congres estudiar� i delimitae�

l'estat de la llengua en un m6n modern,t � ificat,socialment pIe de

tensions iamb una presencia pugnag de1s mitjans de comunicaci6.En

SUIDa, a l'horitz6 apunta 1a superviv�ncia i l'enrobustiment de la

llengua coma a fet social. S6n mes de cent e1s centres d'ensenya
ment superior que al m6n ensenyen 0 estudien el catala, mentre aquest

maIda per sedimentar el seu us oficia1 dins els territori el

par1en. Aquesta din�mica no pot oblidar-se :�s una llengua per estu

diar 0 per emprar ?



aberrant

lute Posar com exemple de literatura infantil les novel.letes de la

senyora Enid Blyton,com fa. Carandell, es triar precisament l'extrem

mes extrem6s, per tal com la difunta i prolific� fabricant de narra

cions ��wmmwmmmmmmm@mmmmmmnmm� britanica representa una pura super

ficialitat. Que hagi tingut �xit" i que hagi mort mf.Lf.onar-La no vo l,

dir sin6 que hi ha un sector d' au cors que serveixen aque Ll.a llllrgina

ci6 de mantega i sucre cand! ,deseducador en suma. Perh cal dir ben

alt que no tota la literatura juvenil �s aixi.

I precisament a OaGalunya, on hi ha mes abundor de literatura per

a pre-adolescun�s que �r a infants -i en aixh, curiosament,ens dife

renciem dels autors de d'expressio castellana - els autors cada cop

I mes tendeixen a treballar des d "un prLsme no daf'or-marrt de la realitat

de la vida. Que sigui per molts anys.

Josep Vallverdu,


