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L a noticia de I'aparició al mercat d'una nova publicació en catalá sempre és bo
na, si hi afegim que La quera té com a objectiu col.laborar en el procés de re

dreyament lingüístic de Catalunya, la noticia és immillorable.
El Consorci per a la Normalització Lingüística té per objectiu coordinar i ges

tionar els recursos humans i materials necessaris per fomentar l'extensió del conei
xement i la promocíó de I'ús de la lIengua catalana. Més enllá de les vint institu
cions cofundades (d'entre les quals cal assenyalar l'Ajuntament de L1eidal. I'acord
institucional respecte a la política lingüistica és el punt de partida necessarí per tal
d'implicar-hi el conjunt de la població.

L1eida, com tot Catalunya, necessita I'impuls institucional que afavoreixi i
possibiliti la progressiva normalització de I'ús ofícial i privat del catalá. Al mateix
temps, pero, L1eida constitueix un deis elements imprescindibles en I'articulació de
la Catalunya del 2000. La Catalunya plural, diversa i europea exigeix I'actuació de
cidida respecte a la polítíca língüística del conjunt del territori. El Centre de Norma
lítzació Lingüística de L1eida (CNL) ha de contribuir a marcar un punt d'inflexió res
pecte a la situació de la lIengua en bona part del domini lingüístic: la proximitat
amb la frontera lingüística i el fet que L1eida representi un 38% de total del territori
catalá fan que L1eida sigui un deis baluards necessaris no tan sois per al manteni
ment sinó per a I'increment ferm i decidit de I'ús del catalá.

És per aixo que volem i esperem que La Quera esdevingui una eina de debat,
de comunicació i de participació. En aquest sentit, la constitució del Consell del
Centre de Normalització Lingüística de L1eida ha estat el primer pas per apropar
I'actuació institucional al teixit social vertebrat. I és aquesta proximitat en relació
amb els usuaris el que ens permetrá I'éxit de la iniciativa que propugnem.

MIGUEL RENIU i TRESSERRAS
Director General de Política Lingüística.

President del Consorci
per a la Normatitzaci6 Lingüistica.

E l Fabra té dues opcions per I'entrada Normalitzar: fer normal, i reduir a una
norma. El mateix Fabra, i els continuadors de la seva obra, van ocupar-se, de

forma preferent, de dur a terme la segona de les accepcions: reduir -la Ilengua
a una norma; norma pero evolutiva, com ho és la propia lIengua.

A nosaltres ens pertoca dur a terme la primera accepció: fer normall'ús de la
nostra lIengua. «La Quera» és una nova eina per tal d'assolir aquest objectiu. Per
aixo va adreyada a tots aquells que, per les caracteristiques del seu treball, tenen
un efecte multiplicador sobre I'ús de la lIengua.

La Paeria desitja que aquest butlleti del Centre de Normalització Lingüistica
tingui una bona acollida entre tots vosaltres, que us sigui d'utilitat i que vulgueu
contribuir a la seva difusió. O'aquesta manera farem un bon servei a tots els nos
tres conciutadans.

'-'" ...............,.._...._-
'--.J

Butlletí d'informació del Centre de
Normalització Lingüística de Lleida
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da.

• Article, per Miquel Reniu, President del Con
sorci per a la Normalitzaci6 Lingüistica.



EL RACO DE L'ENTREVISTA INTERESSANT

ENTREVISTA AMB JAUME MAGRE

~n aquest espai hi haura sempre una entrevista interessant
~mb protagonistes locals que trebal/in, d'una manera o
altra, per a la normalització de la Ilengua catalana. La primera
d'aquestes entrevistes I'hem teta a Jaume Magre, i no només
perque sigui una persona vinculada estretament amb tots els
projectes culturals de la ciutat, sinó perque ha seguit la gesta
ció del Consorci per a la Normalització Lingüística des deIs
seus inicis i ara és el President del nostre Centre de Normalit
zació.

1.- Avui inaugurem el butlleti del Centre de Normalitza
ció de la ciutat, vós que heu viscut la gestíó del Consorcí per
a la NL des de I'inici, ens podrieu dir qué suposa per a vosal
tres, com a Ajuntament, ser-ne membres?

• Jo sóc deis qui han defensat sempre que els Municipis
han de pesar molt en tot el procés de normalització. No n'hi
ha prou ajudant econ6micament a organitzar unes classes de
catala com passava abans del Consorcí. Cal que els Municipis
íncideixin directament en la vida deis Centres i en I'elaboració
deis programes locals. Cal que exerceixin una acció de con
trol í que siguin una for~a dinamitzadora. Tot aix6 ho permet
el Consorcio I si, a més soluciona I'etern problema laboral deis
professors puc dir que estem satisfets de ser-ne membres.

2.- Quines creieu que haurien de ser les Iínies basiques i
els objectius a aconseguir de manera prioritaria en un progra-

ma de Normalització general?
• Que silpíga il.lusionar i evitar de dedicar-se únicament

als aspectes exclusivament lingüistics.
3.- Qué creíeu que caldria per fer entendre als professio

nals, del sector s6cio-econ6mic per exemple, que el fet
d'usar la lIengua catalana no ha de suposar cap entrebanc en
les seves relacions professionals i comercials i no ha de supo
sar, en el cas de les empreses, comer~os corredors de fin
ques, per exemple, vendre menys?

• No hi ha altra possibilitat que poder-Ios-hi demostrar.
4.- Us voldria fer una pregunta d'actualitat: ja coneixeu

la polémica que ha sorgit darrerament sobre la suposada cur
ta vida de la lIengua catalana: cinquanta anys; qué penseu
sobre aquesta qüestió?

• A mi no em convencen ni les cortines de fum que volen
amagar una realitat i fer-nos creure que tot va bé, ni les posi
cions apocalíptiques que, entre altres defectes, no aporten
cap alternativa a all6 que s'esta fent. Per6 si {(tocar a foc» pot
servir de revulsiu m'hi apunto.

6.- I ja, finalment, una pregunta del tot obligada, qué
n'espereu del Centre de Normalització?

• N'espero un Centre dinamic i creador que doní una for
ta empenta a I'ús social del catala.

Si no ho assolim tindriem un nou desencis i la Normalit
zaci6 aniria fent la «viu-viw>. Com fins ara.

ACTlVITATS DEL CENTRE DE NORMALlTZACIO DE LLElDA

• Cursos de lIengua catalana per a adults.
37 cursos de Uengua. Nivells per a no-catalanoparlants: Multimedia 1, Multjmédia 2, Grups de conversa; per a

catalanoparlants: inicial, «B»; miti~ «e»; nivell superior, «O»). El nombre total d'alumnes que assisteixen a aquests

cursos és de 850, aproximadament.
La distribuci6 deis cursos segons el nivel1 ¡ elUoe on s'imparteixen és la següent:

MMl MM2 GC B C / D /
Úmnium C.
Ateneu P.

Paeria

Centre Centre Centre
Cap Pont Omnium C. Omnium C.Balafia

Cultural Cultural Cultural
Sant Jaume

Ateneu P.

Episcopal
Estudi Gral.
P. de Viana 1/ 1/
La Bordeta

• Nadall989.
Cicle de conferencies: Nadal, teca i literatura. Oies 20,
21 i 22 de desembre de 1989.
Oia 20: Pep ColI, Nadal i la literatura popular.
Oia 21: Uoren~ Prats, El cicle de Nadal, velles tradi

cions ¡ nous significats.
Oia 22: Ignasi Riera, Els épats de Nada!.

• Repartiment de 1.500 cartes de reis.
• Préstec de cassettes de música nadalenca als barris

que en van demanat: Cap Pont, Bisbe Ruano, Seca de
Sant Pere, Jaume J.

• Concurs de narrativa alumnes Cursos de Catala per a
Adults, a I'entorn de la diada de Sant Jordi. .

• Pla Experimental de Normalització al barri de la Mario
la i Blocs Joan Caries, dut a terme juntament amb els
responsables del Pla Intensiu de Normalització del Oe
partament d'Ensenyament i amb I'area de Serveis Pet
sonals de La Paeria. Primera fase: incidencia a les es
coles del barrio Relaci6 de tallers que s'hi estan orga
nitzant:
Col.legi MAGI MORERA
-Pre-escolar i cicle inicial: jocs de pati.
-Cicle Mitja: cant coral.
·Cicle Superior: fusteria.
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Col.legi SANTA MARIA DE GARDENY
-?re-escolar i cicle inicial: jocs de pati i psicomotricitat.
-Cicle Mitja: cant coral.
-Cicle Superior: cistelleria i marroquineria.

Paral.lelament, s'esUl duent a terme un estudi de
camp al barrio El Centre de Normalitzaci6n Lingüística
col.labora en aquest cas amb el Oepartament d'Antro
pologia de l'Estudi General a qui ha encarregat un es
tudí sobre les actituds lingüístiques ¡les dinamiques
culturals de la Maríola i els Bloes Joan Caries. Aquest
estudi ens ha de donar informacíons que ens permetin
elaborar una segona fase en aquest Pla Experimental,
ara ja d'actuaci6 en la societat de la zona. Una segona
fase que haurem de comenc;:ar a desenvolupar durant
el curs vinent 1990-1991.

• Servei gratu'it d'assessorament i correcci6 de textos.
• Preparaci6 de properes campanyes de sensibilitzaci6
adre~ades a sectors concrets.

• Curs de lIengua catalana a rONCE.
• Podeu demanar informaci6 a la seu del CNL. Plar;:a

Paeria, 1, 38 planta; teleton 240200 (ext. 248) de les 8
del mati a les 3 de la tarda.



EL RACÓ DELS ALUMNES

centre de normah\zacló linguistica de [leida

CtllSOS de calala pel a adulls

EL FUTUR DE LA LITERATURA
CATALANA COMEN<;:A ARA.
LA TEVA PARTICIPACIÓ HA D'ÉSSER,

-ORIGINAL
- CREACIÓ INE01TA
• CURTA:

• O'UN A TRES FULLS
- ESCR1TS A MAQUINA
- A DOBLE ESPAI

• TENS TEMPS F1NS AL 29 DE ;\tAR(:
- HI HA DUES CATEGORIES

-AB
-CD

• NO ErFARÁS RIC PERO SORllRAS AL OlARI
- Hl HA MOLTSOU1LOS DEPREMI m

2n concurs de narració curta

CARTELL CONCURS
DE NARRATIVA

o com tu lIulguis !!.'

amh compallyia...

~&-

~

·~jl, ,
-- '1

amb ordillad(lJ"..

pro'" 11"/,'\

Preus d'inscripci6: Certificats A, B, tlenguatge comercial i de lIenguatge
administratiu: 865 PTA
Certificats C, O: 1.085 PTA

ADVERTIMENTS,
- Per a la formalitzaci6 de la inscripció (i, si s'escau, la recollida del certificat)

és imprescindible la presentació del DNI (original o fotocOpia) de la persona
interessada.

- Si en una locatitat no s'arriba a 20 inscrits en els nivells A, B, e, o a 15 en el
nivetl O i específics, la prova no se celebrara i es donara opció als inscrits
perque es presentin en una altra locatitat o en una altra convocatbria.

- La inscripció es tancara quan s'arribi al nombre maxim d'inscrits previst 0,

en tot cas, dos mesas abans de la prova.
- Aquest calendari pot experimentar alguna modificació a criteri de la Junta

Permanent de Catala.
- No s'admeten canvis un cop formalitzada la inscripció.
- Podeu demanar més informaci6 i formalitzar la matrícula als Serveis Terri·

torials de Cultura de la Generalitat, C. Governador Montcada, 13,2°,2"'.

E IS cursos de catala per a adults són, basicament, el camí que les perso·
nes més grans de 16 anys tenen per aprendre la nostra lIengua. També

són, pero, un punt de trabada, un punt d'intercanvi, un punt de referencia
que relaciona els alumens amb el pais, la ciutat, els costums i la cultura. Les
activitats complementtiries, espontanies o programades des de l'organjtza
ció, són un bon mitja per fer I'ensenyament més viu i més global.

Així els alumnes no-catalanoparlants deIs cursos DIGUI DIGUI. .. vam
celebrar una festeta de Nadal. Vam menjar, vam beure, vam parlar i dure,
ens vam coneixer millor i, és ciar, vam fer cagar el TIO. La Tronca va ser es
plendida i va tenir obsequis per a tothom. El millor de tots va ser ¡'excusa que
ens va donar per trobar·nos i I'encoratjament a continuar amb il.lusió l'apre
nentatge després de les vacances de Nada!.
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HORARI
9h 30 mino
16h 30 min
9h 30 min

16h 30 min

HORARI
9h 30 mino

16h 30 min.

Coneixements generals

CERTIFICAT
C
A
B
D

Coneixements específics

CERTIFICAT
lIeng. comerc.
lIeng. admin.

Calendari de proves juny 1990, L1eida

DATA
2-6-90
2-8-90
9-8-90
9-6-90

DATA
26-5-90
26-5-90

A: Coneixements orals basics.
B: Coneixements elementals.
C: Coneixements mitjans.
o: Coneixements superiors.

CALENDARI DE PROVES

ELS ALUMNES FAN CAGAR EL TIÓ

TERESA VIDAL
Nive" D CCA 89-90.

.JOSEP LLADONOSA

M han encomanat Que fad un petit trebal1 referít a Josep L1adonosa i Pu·
'01, amb motiu del seu Ob;t ocorregut el passat mes de febrer a L1eids.

M'hi poso, j m'adono que malgrat Que es tracti d'un conciutada meu,
poca cosa en sé de L1adonosa, lIevat de t01 alió que més o menys sap 10t
hom: que ha estat el cronista oficial de la ciutat des de fa uns quants anys.

Tal seguít m'interesso per dades que fac1n referencia a la seva vida i
obra, i cerco a la prestatgeria de la meya IIibreria la Hisroria de Lleida que un
any per San! Jordi vaig regalar a la meya familia j que, pacientment, espera el
moment adient en que la seva compradora el fullejara o se'l lIegira a fons.
Certament que m'interessa assabentar-me de tot alió que fa referencia a les
nostres dades i esdeveniments histOrics, pero mentre no arribi aquesta oca
sió m'aconformo en saber que el tinc present en la ltista de coses que he de
fer algun dia, quan tingui temps.

En lIegir dades sobre la vida de LJadonosa veig que va néixer a Alguaire
I'any 1907; que exerci el magisteri a Barcelona i a L1eida i que la seva vida va
estar dedicada essencialment a la tasca investigadora. Les seves idees eren
fortament nacionalistes i ell mateix s'havia definit com autodidacta. També
es dedica al periodisme en la seva joventut.

En una ocasió el meu pare me'l presenta. Eren amics de feia molts anys
pel fet d'ésser de la mateixa telera da com diria en Pep ColI. Em sembla un ho·
me senzill i un xic pagero!. Gens orgullós.

Podríem acabar dient que segurament en Josep Vallverdú I'inctouria en
la Jlista deIs «Homenots de Ponent)}, segons explica en el seu lIibre fndíbil í fa
boira.
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Tulipa
Tu lipa. ,..,

Pape .. de folrar

Llapis

PensaMen t
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Pape era

GessaMí
JasMinUf"1

Of"ficinale

L1~XIC: NOM DE FLORS

extret delllibre TriNo!;
article de Francesc Escrivano «Remeier»,

El Món.

L'ofrena de la rosa per Sant Jordi fa que
aquesta sigui una diada escaient per als

enamorats. Ja ha diu el refrany: «A la rosa
I'amor s'hi posa». Peró també es diu: «Al

c1avell, I'amor amb ell», «al lila I'amor hi va» i
<da menta, I'amor augmenta». Tanmateix les
plantes que més «encanten I'amor» són I'alfa

brega i la ruda, i també el riubarbe i la cua de gato
Cal emprar amb encert aquestes plantes car
tothom sap que «una flor no fa estiu, ni dues
primavera». En aquesta diada es canta:
«Sant JORDI ha vingut i els arbres floreixen, i'
als pobres cornuts les banyes els creixen».

Begonia
Begonia

o

Regl e I escai re
i carotabó

Hal"'ga:rida
e hr8san i heMIJn

Fr"u t E:5cenS

Go ....a d'eshor:ra:r
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MONOGRAFIC
ESPECíFIC DEL MÓN DE LES FLORISTERIES I DELS LLIBRETERS

Rosella

Retalador

Papaver rhoeas

Controcoberlo e Celloop
Cilp<;ildil L~-

"

I
- ,

COQl'rlil
§
:J ~

1 Fill~,'

..- Full
0

Volulll Peu
Marge

Uiola
Viola

..~..JJ) \~..J
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1. Persona que fabrica.· 2. Període de temps. Que sera. Consonant.- 3. Universo En núme· 2
ros romans, cent. Nota musical.- 4. Vocal tancada. Consonant dental. tsser sobrenatural.
Espai per viure·hi.· 5. Fer nusos. Consonant bilabial. Impertorbabte.- 6. Contada. Nom 3
d'un aparell electrbnic que porta un nom lIati.· 7. Vocal tancada. Porta un abjeele. A I'in
revés, relatiu a la boca. En números romans, cinquanta.- 8. Germana de la mareo Massa 4
de pedra. Característica d'un so determinada per la freqüéncia.- 9. Nom d'alimenl basic.
Nom d'una germana de Carlemany. Acció de faroi, d'aigua un terreny.- 10. Consonant 5
dental. Miol. Vocal tancada més vocal obena. Simbo! del iode.- 11. Art de conservar ¡ de
projectar els jardins. 6

1. Qualitat de fecund.- 2. A I'inrevés, resa. Vocals tancades. A I'inrevés, nom d'un arbre.
Consonant.- 3. Degenerada. Parl d'una extremitat superior.- 4. Consonant vibrant. Con- 8
sonant bilabial sonora. Corrent natural d'aigua. A I'inrevés, nota musical.- 5. A I'inrevés, 9
nom d'un mamífer marí. Vocal oberta. A r¡nrevés, conjunt de tendes i de cabanes que ser
veixen de campament.· 6. Al revés, nom d'un peix d'aspecte ovalat i d'utls grossos. A I'in
revés, aflicci6 causada per la morl. Vocal tancada.-7. A I'inrevés, adjectiu possessiu fe- 10
menr. 51mbol de I'urani. Nom d'un mamifer molt conegut. Simbo! del nitrogen.- 8. Titol
nobiliari. Mercal. Vocals.- 9. Metall preci6s. Prefix grec Que significa nen. Poc freQüent.- 11
10. Consonant. Contaré. Pronom de segona persona. Vocal tancada.- 11. Doctrina sobre
la conslrucci6 de I'univers.
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ENCREUAT
HORITZONTALS:

ENCREUATS
per J. Alins

VERTICALS:

SOPA DE LLETRES

SOLUCIONS:

Cerqueu a I'interior d'aquesta sopa de lIetres el nom de
14 poblacions del Pla d'Urgelt. Penseu que els noms es po
den lIegir de dreta a esquerra, de dalt a baix i en diagonal.

BELLLLQC I v A R S
A T F G e
R P o A L o A
• U N R L S
E T o R M T
N X A • E L LVI S E E
S A R G S L

F E R N L
A L LINYOLA N
V L M S o
A A A S U

o A
MI RALCAMP
S

MOL L E R u S S A

ULaQuera"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11

, F A B R I C A O O R.
, E R A • F U T U R. C
3 C O S MO S. C. O O
, U•T. O E U. P I S
, N U A R. B. F E RM

• O
I R I A • V I O E O

7 I •O U • LA RO • L

• T
10•RO CA • O

• A
p.•A O A. R E G

o T •M E U.• I A •O'. J A R O I N E R I A

B E L L L L O C N I V A R S A
A RTF H IRA G S U B A I e
R U P O A L A N lOS E J L A
B U Y N R A V U Z X L H O I S
E T A D E R C N A X E M N A T
N X L A K B E L LVI S E M E
S A C R A E V G B E H lOS L
A F E E M A E C R R N T M A L
R A B L A L I N Y o L A E R N
EVWLQU I EMRSMG I O
M A E A I K D A U I E S E K U
E V N F A T D R R U L L A M G
F A D I M IRA L C A M P J O
EMAGSJYMOPR IMWB
M O L L E R U S S A S D U S A
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QÜESTlONS DE LLENGUA

FITXA1

EL5 TRACTAMENT5

dona, finestra, casa ...

alegre, Iliure, rude
belga, nómada, hipócrita

amable, noble, feble, soluble
infame, inerme, informe
solemne, perenne, immune

Noms erudits: ágape, base, calvície, catástrofe ..

Noms propis: Carme, Irene, Matilde...

FEMENi amb E

Noms corrents: mare, febre, flaire, imatge, jove...

FEMENí: A

adre9ar-nos-hi amb un impersonal infinitiu (<<no fuman».
Aixi, encara que la Ilengua parlada ha oblidat prácticament
aquest «VÓS», la Ilengua escrita el manté fins i tot en la corres
pondéncia entre persones sense cap contacte personal mutu
per expressar un cer! intent d'aproximació que quedaría tren
cat amb I'ús del fred «voste».

D'exemples, en podem trobar molts; aixi mateix, a més
deis que esmenteu en el vostre escrit, trobem I'espot d'una
coneguda beguda refrescant que diu «beveu» quan en
castellá és «beba», o bé el senyal de tránsit que indica la ne
cessitat de cedir el pas hauria de dur escrit: «cediu el pas» al
seu interior.

Finalment, volem recordar-vos que no és mai convenient
traduir mot per mot del castella aquells missatges que nor
malment heu escrit en aquella lIengua. Cal buscar aquella ex
pressió directa i concisa que expressi aquell missatge. Amb
aixó volem dir que una frase com «No trepitjar la gespa, si us
plau» no és catalana perque la seva estructura no ho és, en
cara que no hi hagi cap mot incorrecte. Dient «No trepitgeu la
gespa» és com ens mantenim dintre els Iímits de la nostra
Ilengua a nivelllexic i sintáctico
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Adjectius d'una terminació -e
-a

Adjectius acabats en - ble
-me:
-ne

Substantius i Adjectius acabats en -aire: cantaire, minaire

ACLARIM DUBTES

monarca
drama
planeta
homicida
dentista

EXCEPCIONS

DESINENCIES NOMINALS

home, pare, roure, signe...

~arca

-ma
-ta
-cida
-ista

MAScuLi amb 8
Agrícola, dia, diaca

INDISTINTAMENT

MASCULlNS I FEMENINS

MAscuLí: E

P er que els retols en castella fan anar I'infinitiu a
«empujar» i «no fumar» i en canvi quan 56n en eata

la les formes s6n altres com «empenyeu» i (mo fu
meu»?

En primer 1I0c cal dir que no es pot parlar de normes es
trictes que prohibeixin una fórmula i n'imposin una altra.
L'estil és una parcel.la que pertany sempre a I'autor d'un text
per petit que aquest sigui -com és el cas deis exemples que
apareixen en la vostra carta -. No obstant aixó, hem de tenir
ben present que la tradició escrita compta molt a I'hora de de
finir les regles d'ús amb les quals es regirá una Ilengua en ca
da cas concreto De la mateixa manera que la tradició d'un po
ble, d'un país, porta a celebrar una serie de rituals, festivi
tats ... també la Ilengua té els seus costums que no tenen cap
més explicació que la que la seva tradicional utilització ens
dóna.

En el cas concret que aquí ens plantegem, podem obser
var que és ben freqüent aquest ús de la segona persona
«VÓS» per expressar ordres o consells a un auditori descone
gut i amb el qual no hi ha prou confian9a per tractar-Io ober
tament de «tU», peró que alhora és prou present com per no

•

•
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Article3

Persones jurídiques:
Les persones jurídiques han de respectar també, en lIur

activitat a Catalunya, alió que estableix I'article anterior.

talment o parcialment en lIengua catalana i produeixen tots
els seus efectes jurídics igual com si fossin expressats en Ilen- •
gua castellana, i, per consegüent, pel que fa a lIur eficácia, no
poden ésser objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament,
de requeriment de traducció ni de cap altra exigencia.

No-discriminaeió:
3. En cap cas ningú no pot ésser discrimínat per raó de la

lIengua oficial que empra.

Article4

Proteeeió judicial:
1. Els ciutadans poden adre9ar-se als jutjats i als tribu

nals per a obtenir la protecció judicial del dret a emprar lIur
lIengua.

Faeultats d'aetuaci6 del Consell Exeeutiu: •
2. Sens perjudici del dret deis afectats a fer-ho directa

ment, el Consell Executiu de la Generalitat está legitimat,
amb tota la capacitat jurídica necessária, per a actuar d'ofici o
a instáncia de qualsevol persona, juntament amb els afectats
o separadament, exercitant les accions polítiques, adminis
tratives o judicials necessáries per afer efectius els drets deis
ciutadans reconeguts en I'article 3 de l'Estatut i en la present
L1ei.

De la mateixa manera que es pot fer servir un ordinador sense
saber programar, o es pot portar la comptabilitat d'una boti
ga, per exemple, sense haver estudiat economia o ciencies
exactes, es pot viure en catalá sense ser uns experts en lIen
gua.

Així, tornant a I'exemple del cambrer que comentávem
abans, només li caldria aprendre com s'escriuen els noms
deis plats, de les begudes, deis combinats, de les postres i
poca cosa més. I aixo no és gens difícil si, a més a més, tenim
present que, de fet, una correcció absoluta no és imprescin
dible: si en un moment donat arriba a la cuina una comanda
on hi diu «ensiam» en comptes de «enciam» és r:"lomés una
qüestió de grafia que no altera la comprensió de la paraula. I
sempre és millor aixo que no haver de rec6rrer a una altra
lIengua.

Hi ha a I'abast recursos materials on buscar la informació
que calgui: Diccionaris generals, vocabularis específics, cur
sos de lIengua per a professionals... i, és ciar, també es pot
consultar qualsevol dubte al Centre de Normalització lingüís
tica!
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Objeetius de la lIei:

1. La present L1ei té per objeete el desenvolupament de
I'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per tal de
dur a terme la normalitzaeió de I'ús de la Ilengua catalana en
tots els ámbits i de garantir I'ús normal i oficial del catalá i del
eastellá.

2. Atesa la situació lingüistiea de Catalunya, són, doncs,
objeetius d'aquesta L1ei:

al Emparar i fomentar I'ús del catalá per tots els eiuta
dans.

bl Donar efeetivitat a I'ús oficial del catalá.
el Normalitzar I'ús del eatalá en tots els mitjans de eomu

nicaci6 social.
dl Assegurar I'extensió del coneixement del catalá.

Article2

Dret a la lIengua própia de Catalunya:
1. El catalá és la lIengua propia de Catalunya. Tots els

ciutadans tenen el dret de coneixer-Io i d'expressar-s'hi, de
paraula i per eserit, en les relacions i els actes públies, ofieials
i no ofieials. Aquest dret suposa, partieularment, poder:
adre9ar-se en catalá, de paraula i per eserit, a l'Administració,
als organismes públics i a les empreses públiques i privades;
expressar-se en catalá en qualsevol reunió; desenvolupar en
catalá les activitats professionals, laborals, politiques i sindi
cals, i rebre I'ensenyament en catalá.

Igualtat jurídica:
2. Les manifestacions de pensament o de voluntat i els

actes orals o escrits, públies o privats, no poden donar 1I0c a
Catalunya a cap mena de discriminació si són expressats to-

Q uantes vegades no haureu vist que, posem per cas, un
cambrer que us parla en catalá escriu la vostra coman

da en castellá? ¿O persones que en un Iloc oficial s'adrecen
automáticament en castellá al funcionari que I'aten? O nosal
tres mateixos ¿quantes vega des no hem apuntat un encárrec
telefónic o hem escrit una nota familiar, una factura, un rebut
o un xec en castellá? No voldria parlar ara de diglossia, és a
dir d'aquesta valoraci6 subconscient que fem d'una lIengua
per sobre de I'altra. Ni de la neurosi que pot provocar aquesta
reiterada crisi d'identitat que patim tots plegats -com deia
una companya anglesa - que ens fa parlar en castellá a una
persona estrangera. Només, i ja és prou, voldria convencer
vos de la necessitat i de la rendibilitat de canviar aquestes ac
tituds. De vencer la inercia i de convencer-nos que, de la pro
pia lIengua, en sabem prou.

De fet, fixeu-vos-hi, normalment només es tracta d'usar
algunes paraules, algunes estructures, algunes fórmules molt
concretes i sovint reiterades. I tot aixo és fácil d'aprendre.

Cadascú de nosaltres, en el nostre ámbit personal i pro
fessional, fem servir només una part, més o menys ámplia,
del conjunt de paraules, signes o d'expressions de la lIengua.
És a dir que no cal saber-ho tot per usar-ne només una parto


