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que no més de p én de nosaltr es, totho m,
assegu rar d 'una man era definit iva i total
que les coses primo rdials catalanes ocupin
el lloc que els pertoca a la base de la vida
d'un poble:

LA LLENGUA, a tots els n ívells i en
te tes les act ivita ts.
LES MANIFESTACIONS CULTU
RALS en les quals participi tothom.
Amb la CAMPANY A DE NORMA-

LITZAClÓ LINGüíSTICA, que cornenca
a Lleida , i qu e ja molt es ciutats catalanes
han fet , disposem d 'una eina per a aques
ta feina, i cal que 'to ts els ciutadans , a ni
vell personal, i les entitats de tot tipus,
comercials, profe ssionals, culturals i es
porti ves, se la facin seva de manera qu e
sigui tan irnportant que es noti un avene
gran en aíxó qu e' ta nt ens afecta i carac
terit za co ro a pob le.

()

Des del 1968, quan commemorant
el Centenari de POMPEU FABRA es va
fer la campanya "C atal á a I'Escola" , fins
avui que la CAMPANYA DE NORMA
LlTZAClÓ LINGüíSTICA té el ressó
quasibé total deIs ciu tadans i una respos
ta prou gran com per assolir resultat s im
portants, hí ha un espai de temps que ha
vist multitud d 'acc íons dirigides a la recu 
peració de la nostra Ilengua fins Ilavors
perseguida .

Foren.Ia recuperació de la toponimia ,
(els noms aut énti cs de 1I0c, pobles i co
marques) , la retolació de carrers i places,
les inscripcions al registre civil. l 'aparici ó
de d íaris i revistes en catalá, grans maní
festacions i acte s reivínd ícat ius, etc .

Després, amb la recuperació de l'Es
tatut i la declaració del catalá com a llen
gua o ficial, hem arribat a una situació en

"Brum, brum .... Bon dia, llaidatá (1). No t'espantis, sóc '10 borinot ros" (2),
missatger de les bones notícies, rodan xó i ardit com no n'hi ha d'altre. Segurament
ja em conei xes ; més d'una vegada t'hauré atabalat amb la meva salmodia. En aquesta
visita pero, no pretenc torbar-te, ni molt menys treure't de polleguera_(3). M'han
cridat per fer de portaveu de la "Campanya per la normalització de la lIengua cata
lana a L1eida" i he assumit sobre les meves alesaquesta feixuga pero a la vegada engres
cadora carrega.

Fixa-t'hi bé, NORMALlTZAR. Vol dir que lasituació del catalaés ara "anormal",
és a dir que no es traba al 1I0c que li correspon. Recorda que el catalá ha estat durant
més de mil anys I'única lIengua de Catalunya i n'és avui el principal signe didentitat .
Continuar en I'actual estat de postració significaria la mort a un termini més o menys
curt. Cal doncs, un esfnrc collectiu per redrecar-la : és cosa de tots. La normalització
de la lIengua no és solament feina d'erudits i poiítics: tu i el teu estere hi són impres
cindibles.

I ara que ja em coneixes et deixo aquest fullque t 'he portat entre lespotes d'una
revolada des de la Paeria . Aprofito I'avinentesa per oferir-te I'ajut i assessorament deis
amics de la Carnpanva: T'ESPE REM. Fins una altra visita (4). Bru m, brum .:".

NO TES I ACLA RIM EN TS
1,- Persona que viu, treballa ;/0 estudia a la capital de la terra ferma.
2 - Insecte himenaptr!f de diverses especies del genere Bombus, semb lan t a J'abella, peró mo /r mth o"olUminó s. que

es caracteritza per /a torta remor que fa 8mb les ales i /a bocs quan vote, Nll i ha de rossos i de negres. E/s
primers són fJO/18dors de bones notIcies. e/s negres, en csnvi wn necroffliesde mena. fDiceionariAlcover-MolI).

3.- Tanmateix "treure de po/leguera" és una expressi6 ben gen.uina. És equivalent a molestar. exasperar, empipar,
ter perore la calma, fe, pujar 11 a/gú la mosca al nas .... és 11 air, empren yar.

4.- ¿Aconseguira el nostre smic visitar~os s /rres vegades, o pel contrari, cauro víctima de JR o d 'algun insecticida
harmonitzador1. Ha sabrem en el proxim butller{.
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La Campanyade Normalització
Lingüística

L'Ajunt ament de Lleida,
sensible a la inquietud de la
majaría deis ciutadans per
normalitzar el catal á dins
l' árnbit municipal , va adherir
se a la proposta de la Cenera
litat i va fer seva la voluntat
de refermar la nostra catalani
tat, comencant per l'esperit
de ta ta cultura: la lIengua.

Per dur a terme aquesta
tasca, va llencar a últims de
gener una crida a tates les
ent itats ciutadanes i organis
mes lIeidatans perqué se su
messin a aquest afer i contri
buissin afer-lo possible.

El dia tres de febrer es
reuneixen a la Paeria el Sr.
Jaume Magre, regidor de Cul
tura de l'Ajuntament i les
primeres entitats i organísrnes
adherits, l que havien enviar
represent ants per tal de veure
la manera d'e ndegar la Carn
panya. Aquests eren: Órn
nium Cultural, Ateneu de Po
nent , Club Huracans, Orfeó
Lleldat á, Collect lu de Teatre,
Crup Sardanista Montserrat ,
Crup de rnestres de I'escola
d'estiu, ConseUs de Cultura
Catalana, Moviment Hora
tres, Facultat de Filología,
lnstitut Gilí i Caya , lnstitut
Maríus Tor res, Joventut Re
publicana, Cerele Belles Arts,

Coral Sícoris i Gallea. Aquest
mateix dia es rep l'adhesíó"
del Centre Excursionista i de
l'Escola Universitaria de Pro
fessorat d'ECB. A títol parti
cular s'adhereixen també di
verses persones.

S'acorda a la reunió di
vidir la tasca de la Campanya
en aparta ts, que funcionaran
en Comissions amb un res
ponsable dins cada una d'eUes
Aquests responsables de co
missió constituirán una mena
de Junta Perrnanent junt amb
els responsables de J'Ajunta
menl.

Les comissions o apartats
que compasaran la campanya
són: Catala a l'escola, Catalá
al carrer, Catal á a les lnstitu
cions, Mitjans de comunicació
i propaganda, Act ivitats cul
turals, i Finances. Es fa cons
tar expressa ment que cap 00 

missió restara taneada, ans al
centran, estará oberta a tates
les altres i a tothom que hi
vulgui treballar, pertanyi o no
a associacíons, entitats o or
ganismes,

Per últírn, en aquesta reu
nió es recalca que les despe
ses de la Campanya aniran a
cárrec de l'Ajuntament I Ce
neralitat en una proporcíó
d'u a dos, i es va demanarsu-

port económic a tata entitat
o persona que vulgui contri
buir en aquesta tasca.

Reunides les Comissions
acorden, entre altres coses, la
publicació d 'un butllet í perió
dic que portara el nom de LO
BORINOT ROS amb la mis
sió d'assabentar els Ueidatans
del desenvolupament de la
Campanya, així com la dis
tribució d'uns fulls explica
tius del que hauria d'ésser
aquesta i el comportament
que to íhom hauria de tenir
per assolir reidentifi car-se
amb la seva propia cult ura.
També es propasa de fer una
conferencia de premsa amb
els mitjan s de comunicació i
la presentació de la Cam
panya a tots els Ueidatans, a
la Paeria , mitjancant un acte
que comptaria amb la partici
pació de qualificats represen
tants de la Cultura .

Així rnateix, una camis
S10 treballa en la tasca de fer
sabedors els Ueidatans deis
drets que tenen d'ernprar la
nostra Uengua en tots els pa
pers oficials i organismes ins
titucionals, així com la ma
nera de canviar els seus norns
en els registres o doeuments
oficials.

En I'aspecte educatiu es
pensa sensibilitzar les Associa
cions de pares, mestres i
alumnes deIs col-legis, perqu é
normalitzin el catalá dins el
centre, com Uengua propia
que és de la majoria deIs
escolars.

No es deixa de banda el
bon paper que poden fer els
Col-legis professionals més
identificat s amb Lleida, jun
tament amb el Cornerc i sec
tor de Servé is, quant a la fre
qü éncia i intensitat que la co
munícació juga en el seu afer.
S'aco rda, i així es fa saber,
que a la seu de la Campanya
el local de cult ura de la Paeria
hi funcionara un servei per
manent de traducció i corree
ció al catal á, de manera gra
turta i a l'abast de tothom.

Es prega, per últim, que
tothom s'adhereixi a aquesta
Campanya que no pret én al
tra eosa que identificar cada
persona amb la cultura que li
és propia I que Lleída pugui
refermar la seva catalanitat ,
que no sera alt ra cosa que un
retrobament amb les seves
arrels, les arrels que van fer
possible que el nom de Lleida
fas Lleida.

•

Sabíeu que ....
L a primera prim era placa de carrer que es va posar a Lleida des
prés de la guerra, en catolti, Iou la del "Passatge I 'Empo rdá ", i va
ser pagadaper un ve i del mateix carrero

Des del segle Xl, els catalans hem perdut tates les guerres en que
hem in teruingut , Malgrat aixo, la nostra uitalitat cultural i la nos
Ira consciencia nacional, [an que siguem la nació sense estat més
torta d 'Europa.
L 'exp ressió "do nar-se compte" és un caste /lanisme. En catalá te
nim una sola paraula: adonar-se.
Per exemple: "No m 'haoia adonat de la teva presencia".

Els Jo cs Fiarais de l'any 190 7 es van celebrar el mes de maig a
L leida i van ser presidits per Joan Maraga/l.

"Qui té mossos i no els veu
es fa pobre i no s 'ha creu ",

" lnsistesc: no parle de " literatura",
sinó de "lIengua": d'una lI engua que,
si no es converteix de pressa en lectura
múltiple i diaria a tots els nivells, que
dara paralítica entre la llar i els manda
rins. Hi manquen un HOLA, un EL
CASO, un INTERVIU , un PLAYBO Y,
molts "tebeos", la cuota pertinent de
pornografia irn béci t o de cié ncia-flccio"

Joan Fustcr

Dip Legal : L-108-1982
lmprim eíx : A.C. Iberia-Lleida jBz



La nostra identitat documental

•

manya.
A part ir del XVI, s'inícia

un procé s de decade nci~ cul
tu ral i literar ia , que se suma a
una anterior crisi económica ,
demog ráfica i po lítica i 00 

me nea la llengua caste llana a
int rod uir-se entre les classes
super ío rs , la noblesa , els ec le
siástics i la intel ·lectualitat. 
Tanmateix, el catal á con
tinu a essent l'ún ica llengua
parlada i en tesa per les classes
populars í s'aixequen algunes
veus d'escr íptors i intel -lec
tuals, com el jesuita Pere Gil
i el torta sí Crist ófol Despu ig,
que critiquen la renúncia que
alguns catalans fan de la seva
pr ópia llengua.

En art icles successius,
hom continuara parlant de
I'evolu ció histórica de la llen
gua cata lana , a partir de I'en 
sorrament de I'autonornia po
lítica, en cloure 's la Guerra
de Successió (17 14).

Un petit vo cabulari de ferreteria : lUl exemple que vol
drÍern veure més sovint.

ment amb el vostre vertader nom que, una vegada lliurada , us
servira per a continuar els trémits en la forma explicada en el
paragraf anterior.

• Ja podeu veure que no és un tr érnit complicat i, per tant,
no es justifica el fet que molts catalans no hagin fet la recupe
ració del seu nom en el document que ets identifica arreu.

aleshores mo nopolitzats pel
llat í .

L 'any 1276 s' inicia el
regnat de Pere el Gran i tam 
bé l'expansió catalano -arago
nesa per la Mediterránía i una
epoca de prosperitat econó
mica socia l i cultural. El
"bell cata lanesc", de qu e par
la el cronista Ramon Munta
ner , segueix essent 1'única
llengua coneguda pel pob le i
esdevé la llengua habitual en
tots els - árnb íts de la vida
social: govern , cornerc, lite
ratura, cult ura, ciencia
Hom pot afirmar, dones, que
el cata lá assoleix una norma
lització gairebé absoluta .

L 'any 14 12, peró , el com 
promís de Casp ato rga el (ro
de la Coro na d 'Aragó a Ferran
1, de la casa caste llana deis
Tras tárnara, per bé que la
un ió política deIs regnes pe
ninsu lars no s'esdevindrá , fins
l'any 1516 en que , mo rt Fer
ran el Ca tó lic, Caries I esde 
vindr á rei d'Espanya i d 'Ale-

Figures corn Ramon Llull
(1.232-1316) donaren un for
t íssim imp uls a la llengua lit e
raria cata lana, en eixamplar -ne
estructures i voeabulari i en
utili t zar-Ia, per primera vega
da. en camps com la fllosofia,
la ciencia o la teología, fms

La llengua catalana:
Una mica d'historia
del segle XII i les "Homilies
d 'Orga nyá " - trobades a la
vila urgellenca de l mateix
no m- que es remun ten a la
segona meitat del XII o a les
primeries del XIlI .

Fins al segle XIII - i més
enllá encara- el catalá, coro
totes les joves llengües roma
niques, veur á rest ringít el seu
ús, gairebé a 1'árnbit de la
!lengua parlada , mentre que el
llat f seguirá essent la llengua
culta utili tzada en les situa
cions més for malitzades i im
por tan ts, especialme nt coro a
Uengua escrita en la jurisdic
ció, el nota riat , I'administr a
ció, la teo logia i la fílosofia , el
món de I'edu cací ó i la cultu
ra ...

l. Des del seg/e X fins la
Guerra de Successi ó

El catalá, coro totes les
llengües rorná niques (íta liá ,
occit á, castell á .. .) és el resul
tat de l'evolució del llat í par 
lat a les terres colonitzades
per Roma. Sembla que les
transformacions lingüístiques
més importan ts en la configu 
ració del catalá degueren de
produir-se entre els segles VII
I VIII. Tanmateix , el primer
document escrit en catalá és
una versi ó del "Forurn Indi
cum" (ood i de lleis visigótic)

Gravat que represe nta Ra 
mon Muntaner redaetant
la seva Crónica en "bell
catalanesc" a principis del
segle XIV. Al capítol 214
diu : "Barcelona és cap de
Catalu nya en la marina e
en la terra ferrna Lleida".

¿Que cal fer perqué el nostre document d 'identitet
acompleixi la seva vertadera finalitat, és a dir, que sigui auten
tica expressiádocurnentsl de qui som i com ens diem, en altres
mots, que no sigui una identitat treduide?

Dones be, mireu si ho es, de senzill:
- Si teniu catalanitzat el vostre nom en el Registre Civil,

només cal acreditar, amb el certificat de naixement que en
I'esmentat Registre us lliuraran, que us dieu: Pere, Joan, AI
fans , Josep, Xavier, etc. i no Pedro, Juan, A Ifonso , Javier, etc.
Aquest certificat del Beqtstre Civil, el presenta reu , [untement
amb la resta de la vostra documentació necessirie per a obtenir
o renovar el document d'identitat, davant de I'Oficina corres
ponent del Govern Civil que s'encarrega deis esmentsts trsmits,
tenint cura que quan teu la feina d'omplir l'imprés d'obtenció
o reno vació del carnet no us oblideu d'escriure degudament el
vostre nom en catala.

- En el suposit que encara no tingueu catalanitzat el nom
en el Registre Civil, penseu que el primer pas a realitzar, és que
feu la deguda compereixencs davant de les Oticines correspo
nents de I'esmentat Registre del l/oc del vostre naixement, per
tal de demanar que us rectitiquin l'acta d'inscripciá, en el sen
tit que en la mateixa us hi posin el vostre vertader nom, en ca
tala substituint el que stt¡ consta en csstette. A pertir d'equest
moment, podreu demanar ja una certificació de l'acta de naixe-



Joan Euster

Punr 4.art. de la Declara.
ció en defen sa de la llen
gua, la cultura i la nació
catalana.

"Pero si nosaltres no de
fensem com cal, catalana
parlants, el catalá, qui ha
fará ? El "Ministerio de
Educación"?

"Jo us dic : per tots els mit
jans de que disposeu , vet
lIeu per la sobirania fana
mental que posseeix cada
Nació en virtut de la se
va propia cultura . Prote
giu-Ia en benefici del futur
de la gran família humana.
Protegiu -la !.

Joan Pan 11,a la UNESCO

"Impulsar la normalització
de la lIengua i la cultura
cata lanes en tots e!s sec
tors de la vida col-lectiva,
sense ambigüitat ni feble
sa".

qll!lm~I",
lJEMtlIJlJ IJN Gdfi;
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Concurs

1. Tambor fre davan ter.. 2. Parafang posterior. - 3. Pinca fre davanter.- 4 . Forqueta direccíó., 5 . Llum intermitent davanter.
6. Estrep. , 7 . Platina inferior forqueta.- 8. Suport del fan al .. 9. Rello tges indicadors.. 10. Manillar .. 11. Coma ndame nt deis in
termite n ts.. 12. Tub de la direc ció.. 13 . Tap amb clau, del dipósit de la me scla.c La Pipa de la bugía.. 15 . Culata .- 16 . Cilíndre..
17 . Aixeta de la gaso lina.. 18 . Dip ósir .de la bar reja .. 19 . Carb urador. , 20. Caixa d'eines.. 21. Esmorte idor posterior. - 22.
Seient.23. Llum iritermitent posterior .. 24. pilot.- 25 . Parafang davante r.- 26 . Llanda posterior.- 27 . Coberta posterior.. 28
Radis.. 29 . Tapacade na.. 30. Tub d'escapamen t .. 3 1. Plat remolc.. 32. Cadena.- 33 . Estrep passatger.- 34. Basculant., 3~. Fanal.,
36 . Palanca canvi.. 37 . Motor .- 38. Cavalle r., 39 . Engegada eléctrica.. 4 0. Fe mella del tub d 'escapament.- 4 1. XassÍs .- 42 . Cable i
funda embragatge.. 43 . Botaina.. 44. Cable i funda del fre davanter.- 45. Cable i funda del compta-quilémet.., 46. Radis.- 47.
Eix de la roda.. 48 . L1anda davan rera. . 49 . Coberta davantera..

Entre les respostes correctes, sortéjarem cinc lots de Ilibres.

I 2 3 A oS 6 7 ~ ! 1:0 1.1 1:1 13 1.4 15 l6 17 18 19 20 21 22 23 24

Aqu í teniu dibuixada una moto, amb, les
diferents peces que la com posen i una relació
numerada d'aquestes. Dins aquesta rel ació s'han
comes 8 errors, és a dir, no hi ha correspon
dencia entre el nom de la peca i el número que
I'acompanya.

Cal que busqueu aquests errors i ensenvieu
o bé porteu personalment la solució a: Cam-~
panya de Normalització Lingü ística . Ajunta 
mentde L1eida.

A9 4S ..746 ..5 ......J ..1 4' ..03938373635UD3231302928 27 2b

e.

Mots compostos


