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AinaMolldemanaaReusavançarenla
normalitzacióambnaturalitat

. La lingüistareclama una nova
llei amb més campanyes de
sensibilització i coerció.

Fidelal seu rigor
acadèmic, la lingüista Aina
Mollva oferir aliir una
proposta per la
renorma/ilmció del català
plena de matisos i
suggerències. L'ex.
directaro generol de
PolíticaLingüisticaapostà
per la unanimitat entre els
portifs i la societat.

Jaume GOrcia 7Reus

"Cal redactar una nova llei
adaptada a la realitat. TolS en-
lenem la llengua i els infants es-
lan alfabetitzats. Per ser efecti-
Va.cal el suport unànim del Par-
lament». reclamà l'assessora
de Política Lingüística del Go-
vern balear. Moll. coneguda per-
4uè endegà el procés de nor-
malització amb lemes com EI ca-
IflIÚ. COSti dl~ tots () hé la
popular Nm7n" -<:nuna època d'u-
nanimitats politi4ues i socials
11I011allunyada de Ics campan-
yes 4ue desprès engrandirien lins
al deliri mitjans de comunicació
,'om l'ABC o la COPE-M"drid-
,\ina Moll. dèiem. va oferir als
,",sislents al saló de plens de l'A-
juntament unes 4u¡mtes pinze-
llades del4ue hauria de ser la no-
\ a embranzida normalitzadora.
I centrà en la manca de '(l1or-
lIIalitzacili de l'ús del calalà» 00-
na part dd discurs. 4ue ella mo-
destament tilllit de ~(~crmó).

EI parer de Moll és 4ue la nor-
lIIalil/,ació de l'ús sodal hauria
de començar "per nosallres
mal eixos». "EI procés de nor-
malÜzació només tiraril endavant
...¡ds catalans cmpenyem)), va
dir. i per aixi>. "cal assumir el
lIIarc legal prcscnt i la part que
tnca a cadascli. Per aixi>.slin úllls
ks campanyes de sensioilitla-

. Aposta perquè hi hagi la
potestat d'aplicar el català en
l'empresa privada.

. Rebutja la repressió i les
subvencionsi reivindicamés
empenta de la societat.

La conferència d'Aina Moll va tenir com a escenari el saló de plens del Consistori.

FERE FERRE

ció i les coercitives. Si és cosa
de tots. és cosa de cadascú de no-
saltres)),

PerÒ de seguida entrà en ma-
tisos: «Lcs repressions no sÜnho-
nes i les subvencions. tam-
poc». va afegir. i recalcà 4ue no
IOls'acaba en la legi:;lacilÍ.ja4ue
existeixen altres instruments
nonnmius 4ue poden ser molt vit-
lids. I aixi>.perquè el discurs oas-
tit per Moll es basava en una pre-
misa: seguir en la línia de la una-
nimilal polÍlica i social. "Nn es
pot trencar el consens». repelí
diversos cops.

1\1011cakula 4ue «després de
tres segles de substituciÜ lin-

güística. es molt difícil canviar
els hàbits i cnm a minim. caldrà
un parell de genemcinns». La lin-
güista predicà 4ue la nnva le-
gislacilÍ ha de pOlenciar aspec-
tes cnm l'ús del català en l'eti-
4uetatge -sense menyspreu
d'altres lIenl!ües- .' la del deu-
re dels milja"s de comunicaciÜ
privats d'escriure en català.
evilant sempre ..la reaccilÍ en-
furismada d'una minoria que ho
hauria pogul posar en perill tnt».

La conferència va tenir un es-
cenari xoc:mt: Ics aosències. en-
tre d'altres. de l'alcalde -de viat-
ge a Coliunbia- i la del ponaveu
del pp,

Tolerància a l'Onze de Setembre
EDUARD ORTIZ.Primer secretori del PSC de Reus

Ens ha locat la desgràcia de viure en un mlÍn
en ci 4ual trnoem d~ !:Int en talli <lelermina-
dc~ personcs que van a la s~va. qu~ no \'ol~n
emendre res i el 4ue CSmes grcu: creiem-se
amo la 'erilat ahsoluta Ircp,,!!en si s'escau tot-
hom lluC no pCllsa ..::om\.'Ib, EI Jiuml'IH!C dia
I de selemore va apar~i 'er al 'Diari' mia no-
Iíc,a que !cia rclereneia a la Diada, Sempre
he emes 4ue la Diada cs cosa de tots. Es ci ret
loomm\.'moraliu i r\.'i\'imlicatiu Jc la IIn lra ¡Jen.
lil.1I lOOm a lIal:I('o Stk l'tJ11~ciCI1l 411c no lots
eh cillladans de ('a!:llun~'a pensen aIX.. la 4ual
lon'a. (om a dcmÚcrala. lolcranl i 110di'l.:ri-
minador. m'ohlica. aiÚ, ~I, a (oIHracor. a 01\.'-
ccplar-ho. P,'n,,; que pil¡nr l'er a ells i de oen
'q~ur quc di, dcuèu pl'I1'..arqllc ~011l1l1l'"l'a.
rallol'. Tul i anil \.'Is f'l"pc.:cloo

'I"",anl al couwn,:unenl. als intolerants. als
que lli...\.'rimin\.'na IPI aquell que no pensa ",oom
di ;¡ l'arl1de dd diulllcncc pa~"'al. I ((tn.
Crelal1ll'!Ua le~ dcclar:u':HH\~de Jordi Es\:oda.

voldria entendre 4ue no hi oa posat m:lla fe
quan suposa repres"lics de l'..\iulllament
vers Ics Associacions de Veïns. ,nldria pen-
sar 4ue ha patinat invnhllllàriament quan ha
utilitlat de forma partidista la Diada Nacio-
nal i. en definitiva. voldria equi\pear-me en
la 4ualit'icacil¡ 4ue es mereIx de'pres de tol
ci 4ue diu. fa i ha !cI.

Tanmaleix. voldria errar4nan pensn 4ue al-
guns dcls 4ue es proclamen puolicamentna-
cHmalislcs lIol1les ho ..,;,)nde hoqucla i ja en
tcncn prou amh la visiÓuc la "'l'\'a Il1Iat~cpn).
jCl.:lau.talmirall pl'r don4lr per ""II..fl'la 141s~.
va vanital "::011I...idl' ral1ta~I11""'"\ anllosos es
tractcs,

Pel hl' de la IllIslra Nacil¡. dic IllIslra per-
lJuè~i mOhopc.:rmch:u.Itlmhé é~ I11cva.si els
...envorsj,lIdis Es\.'ode~no ho \l'Ul'n mala.
I1Ic.It.l:ai ::.:d.lIl1ar Ull xiI.:dc lt)kr~lI1l'j¡1.Per
(crt, sortosament. hi haI)cH,:a~",'nlqu\.' PCII-
,a com n"ll's.

OnzedeSetembre

L'Argentera centra
l'acte del Consell

EI Consell Comarcal
del Baix Camp centra els
actes de la Diada en la po-
blació de L'Argentera. La
catedràtica de Filologia Ca-
talana Maria Teresa Cabré
-filla de la vila- pronunciarà
la conferència a la Socie-
tat L'Argentera. Així ma-
teix. el tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Reus
Tomàs Barberà (CiU) pro-
nunciarà un parlament.
Prèviament hi haurà la
rcouda d'au lliri taiS al Con-
sistori.

Un cop acabat l'acte. es
farà una cercavila de ge-
gants i grallers de L'Àr-
gentera. Maspujols i Vila-
nova d'Escornalbou. Tam-
be acluarà el recuper:1I
ball de oastons de Mllntori,;
dci Caml'./Reducl'icí

Mariné pronuncia el
parlament a Alforja

L'alcalde d'Alfllrja. Jo-
sep ~larille. serit l'ellca-
rregat dcl pal'hll11l'IIICllm-
memoratiu de la Diada de
r<),lle de SClemore a la 1'0-
olaciÓ del Baix Camp,
L'acte tindrà lloc a les 7 de
la tarda al PavellÓ. Despres
aclUard Ull grup de dallsa li-
lipí./Reducciíl

, Up-.ni de la ..' PEREFERCiOIICI..1I'aciómdl~ Indenlista.

~:~!i~_~5 ca~~Reus
JaumeGQi'cia IReus Entre els participants hi as-

. .': ~ sistiren els regidors i porta-
Unès 300 persolles van veus d'Esquerra,R.epublica-

prendre part ahir a Reus a la na i Iniciativa perCatalunya-
maaitestació organilZadà per Els Verds. Ernest Benach i
la Plataforma Unitària Onze Antoni Oliach. respectiva-
de Setembre per reclamar la ment. EI portaveu de Con-
independència de Catalunya. vergència i Unió.l'indepen-
la unificació dels Països Ca- dent Tomàs Barberà, s'hi
talans i que la llengua catll- acostà a l'inici. però fmalmenl
lana sigui l'única oficial al te. no hi va preridre part. SI que
mtori. La marxa. que va dis- hi assistirell membres de la
córrer per mig' tomb de direcció de les Joventuts
ravals. anava encapçalada per Nacionalistes.
una pancarta amb ellema de La manifestació va dis-
la convocatòria: Per la Ili- córrer sense incidents i amb
bertat del.. poMes, indi'- la lectura final del manifest
pel/l/ència. per la independència.


