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Que vas anar a votar el dimenge 13?

A que? ala consulta, vols dir? Ca, home, alia feia riure.

Vols dir?

Com ho sents ; fer consultes sobiranistes no treu cap a res. Cada

vegada que s'ha provat aixo de la independencia , ens han fotut

garrotada.

Home!

No cal que en parlem mes ; jo se el que em die. Uns ximplets que
munten el tinglado, dos-cents que van a votar, tres caps calents

amb banderes estelades i tot plegat fum.

No eren dos-cents, van anar a votar dos-cents mil .

I n'havien esperat set-cents. Fracas total. Que som set milions!

Dones mira que els que van organitzar les consultes s'hi van

mirar molt. I tampoc no van ser pocs vots, per una primera

vegada.

Que no van fer gol, et die. I en canvi saps qui aprofitara les restes

del banquet? Els politics professionals .

Dones, perque ho sapigues, la premsa de tot el mon se'n va

ocupar i fins van enviar corresponsals.

Sf ... a menjar una paella!
I la premsa de Madrid, be que es va alarmar.



7Y

tothom te dret a gaudir en la seva lIengua d'una infor
macio completa, tant oral com escrita, sobre els produc
tes i serveis que proposen els establiments comercials del

territori, com ara les instruccions d'us, les etiquetes, els
lIistats d'ingredients, la publicitat. les garanties i altres.

3. Totes les indicacions publiques referents a la segu
retat deIs ciutadans han de ser expressades almenys en

la Ilengua propia de la comunitat linguistica i en condi

cions no inferiors a les de cap altra lIengua.

Article 51
1. Tothom te dret a usar la lIengua propia del terri tori

en les seves relacions amb les empreses, establiments

comercials i entitats privades i a ser reciprocament ates i
correspost en aquesta Ilengua.

2. Tothom te dret com a client. consumidor 0 usuari,
a ser informat, oralment 0 per escrit, en la lIengua propia
del territori en els establirnents oberts al public.

Article 52

Tothom te dret a exercir les activitats laborals 0

professionals en la lIengua propia del territori, lIevat que
les funcions mherents at Hoc de treball requereixin l'us

d'altres idiomes, com es el cas dels professors de Ilen

gues, els traductors, els guies turistics.

Disposicions addicionals
Prirnera

Els poders publics han de prendre totes les mesures

oportunes per a l'aplicacio dels drets proclamats en

aquesta Declaracio en el seu ambit d'actuacio, concreta
ment cal que s'habilitin fons internacionals de supon a

l'exercici dels Drets Linguistics ales comunitats ostensi

blernent mancades de recursos. Aixi mateix, els poders
publics han d'aportar el suport necessari per a la codifi

cacio, la transcripcio escrita, l'ensenyament de les lIen

gues de les diverses cornunitats i la seva utilitzacio en

l'adrninistracio.

Segona
Eis poders publics han de vetllar perque les autori

tats. les organitzacions i les persones concernides siguin
informades dels drets i els deures correlatius que es des

prenen d'aquesta Declaraci6.

Tercera

Els poders publics han de preveure, d'acord amb les

legislacions vigents, les sancions derivades de la violacio
dels drets linguistics d'aquesta Declaraci6.

Disposicions finals
Primera

Aquesta Declaracio proposa la creaci6 del Consell de
les Llengues en el si de les Nacions Unides. Correspon a

l'Assernblea General de les Nacions Unides la creacio i la
definici6 d'aquest Consell, aixi com de les persones que
l'han de cornpondre, i la creacio de l'organisme de dret

iruemaciona: que ha d'ernparar les cornunitats lmguisn
ques en els drets reconeguts en aquesta Declaracio.

Segona
Aquesta Declaracio propugna i promou la creacio

d'una Comissi6 Mundial de Drets Linguistics de natura
lesa no oficial i de caracter consultiu, formada per repre
sentants d'ONGs i entitats d'ambit del dret linguistic.

Barcelona, juny de 1996
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Ui, el Papu! A Madrid no tenen por de res, i menys dels

independentistes. AI cap i a la fi , ells tenen la Constitucio i els

diners.

Eis diners de tots. Pen) ni la Constitucio ni els diners no resolen el

cas de Catalunya.

[o no cree que Catalunya tingui un cas; cree que Catalunya es un

cas. Un cas de tossuderia. [o soc catala i em sento espanyol.

Dones s'anuncien noyes consultes.

Qie s'afanyin, que potser abans que les convoquin ja s' hauran

prohibit, com demanen alguns presidents de comunitats

autonomes, i com hauria de ser..

Perdona, has dit que ets catala i et sents espanyol ?

Les dues coses .Soc un espanyol que va neixer a Catalunya, 0 un

catala nascut a Espanya. Pero independencia no se el que es ..

Si no la votes no la tindras maio

Massa votacions, massa eleccions, jo no hi cree en tot aixo. Jo el

que vull es que no sigui tot tan car, i que puguem anar als toros

amb entrades barates.

Em sembla que se't veuen les banyes, xiquet.
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DECLARACIO UNIVERSAL DE DRETS LINGUiSTICS

Seccia V

CULTURA

Article 41

1. Tota comunitat hnguisnca te el dret d'usar la seva

llengua i de mantenir-la i potenciar-la en totes les expres
sions culturals.

2. Lexercici d'aquest dret ha de poder desplegar-se
plenament sense que l'espai de cap comunitat sigui ocu
pat de manera hegernonica per una cultura aliena.

Article 42

Tota comunitat linguistica te el dret de desenvolupar
se plenament en el propi ambit cultural.

Article 43
Tota comunitat linguistica te el dret d'accedir ales

obres produtdes en la seva llengua.

Article 44

Tota comunitat linguistica te el dret d'accedir ales

programacions interculturals, per mitja de la difusio
d'una informacio suficient, i que es doni supon ales acti
vi tats d'aprenentatge als estrangers 0 de traduccio,
doblatge, postsincronitzacio i subtitolatge.
Article 45

Tota comunitat lingutstica te dret que la llengua pro
pia del territori figuri en un lloc prioritari en les mani
festacions i serveis culturals com ara biblioteques, vide
oteques, cinemes, teatres, museus, arxius, folklore,
industries culturals, i totes les altres expressions que deri
vin de la realitat cultural.

Article 46

Tota cornunitat linguistica te dret a la preservaci6 del
seu patrimoni linguistic i cultural, compreses les mani
festacions materials com ara fons documentals, heretatge
artistic, arquitectonic i monumental, i presencia epigra
fica de la seva llengua.

Seccio VI

AMBIT SOCIOECONOMIC

Article 47
1. Tota comunitat lingutstica te el dret d'establir his

de la seva llengua en totes les activitats socioeconorni

ques dins el seu territori.

2. Qualsevol membre d'una comunitat Iingutstica te
dret a disposar en la seva llengua de tots els mitjans que
requereix l'exercici de l'activitat professional, com ara

documents i llibres de consulta, instruccions, impresos,
formularis, i equips, eines i programes informatics.

3. La utilitzacio d'altres llengues en aquest ambit
nornes es pot exigir en la mesura que ho justifiqui la
naturalesa de l'activitat professional desenvolupada. En
cap cas una altra llengua advinguda mes recentment no

pot subordinar 0 ocultar la llengua propia del territori.

Article 48
1. En el territori de la propia comunitat lingutsnca,

tothom te el dret d'usar la seva llengua, amb plena vali
desa juridica, en les transaccions econorniques de tota

mena, com ara la compra-venda de bens i serveis, les

operacions bancaries, les assegurances, els contractes

laborals i altres.
2. Cap clausula d'aquests actes privats no pot

excloure 0 limitar 1'(1s d'una llengua en el propi territori.
3. En el territori de la propia comunitat lingutstica,

tothom te dret a disposar en la seva llengua dels docu
ments necessaris per a la realitzacio de les operacions
esmentades, com ara impresos, formularis, xecs, con
tractes, factures, rebuts, albarans, comandes i altres.

Article 49
En el territori de la propia comunitat Iingutstica, tot

hom te dret a usar la seva llengua en qualsevol tipus
d'organitzacions socioeconorniques: laborals, sindicals,
patronals, professionals i gremials.

Article 50
1. Tota comunitat lingutstica te dret a una presencia

predominant de la seva llengua en la publicitat, la reto

lacio, la senyalitzacio exterior i en el conjunt de la imatge
del pais.

2. En el territori de la propia comunitat lingutstica,

� ..


