
PRESENTACIO DEL GCS A LES UNIVERSITATS DE LLEIDA 
I CASTELLO DE LA PLANA 

I. El GCS a Lleida: taula rodona sobre 1'arani.s 

El 22 de maig de 1992 es va fer un acte de presentació del GCS a la Universitat dellei-  
da, organitzat pel professor Amadeu Viana, amb la col.laboraci6 del Departament de Catala, 
i I'assistencia de diversos professors i un bon nombre d'alumnes. F. Vallverdú i J. Torres 
van explicar l'origen, les finalitats i les mes recents activitats del grup. A mes, es va presen- 
tar la revista del grup i es van repartir diversos exemplars dels números 8 i 9 entre els inte- 
ressats. La segona part va ser una taula rodona sobre c(L'aranes: Occita dins 1'Estat espa- 
nyol)). Van ser ponents Miquel Pueyo (diputat al Parlament de Catalunya), Xavier Lamuela 
(professor de la Universitat de Lleida), Frederic Verges (del Centre de Normalització de 
la Vall d'Aran) i Alain Viaut (de Bordeus). Moderava Francesc Vallverdú, president del 
Grup. 

M. Pueyo fa un comentari a la situaci6 legal pel que es refereix a l'aranes, des de l'arti- 
cle 3 de la Constitució Espanyola fins a la llei de l'Aran, passant per 1'Estatut d'Autono- 
mia de Catalunya i la Llei de Normalitzaci6 Lingüística de 1983. 

X. Lamuela parla de les condicions en les quals es mou l'aranks i les possibilitats de 
promoci6 practica atenent el nombre de locutors. L'edici6, per exemple, nomes pot ser 
subvencionada. Diferencia els aspectes prhctics dels simbblics i patribtics. Parla del plan- 
tejament econbmic, sbcio-econbmic, millor, per tal que l'aranes sigui llengua plena a la 
vall: emissions de radio i de televis6, encara que sigui a temps parcial, comportaran un 
notable increment dels costos dedicats a l'aranbs.. . Els aranesos només poden ser plurilin- 
gües, o no ser aranesos (cas semblant al dels catalans). 

F. Verges explica les funcions del Centre de Normalitzaci6 Lingüística, obert el curs 
84-85. Exposa les tasques que du a terme, un mitja de contrarestar la importancia del cata- 
la i del castella a la vall. Amb els actuals recursos econbmics, perd, el treball es insuficient, 
car no es pot arribar a fer radio i televisi6, necessaries avui en dia per tal d'arribar a un 
mínim de normalitat d'usos d'una llengua en el m6n actual. 

A. Viaut fa una exposicib emmarcant l'aranes dins el context de l'occita en general i 
del gascó en particular. Fa notar que es l'únic territori occita on la llengua propia es oficial 
i te el suport de l'administracio. A la resta, es quasi inimaginable, fins i tot per als propis 
occitans. Creu que f6ra bo establir relacions entre la vall i la resta d'occitania, tant per 
als aranesos -que. veurien créixer el seu espai cultural i lingüístic- com per a la resta 
d'occitans. 

Després de les exposicions hi va haver mitja hora de col.loqui. 





11. El GCS a Castell6 de la Plana: taula rodona sobre 
((60 anys de les Normes de Castello~ 

El 30 d'octubre de 1992 va tenir lloc a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana 
la presentació del Grup Catala de Sociolingüística, amb la participació de Vicent Pitarch, 
Joaquim Torres i Francesc Vallverdú. Pitarch inicia l'acte, davant una nodrida represen- 
tació del professorat, posant tmfasi en el caracter independent del GCS. Torres resumí 
els objectius de la nostra entitat, en va fer una breu histbria i n'assenyala les activitats prin- 
cipals. Va destacar també la lamentable perdua d'un dels membres fundadors de I'associa- 
cio: Joan Fuster, recentment desaparegut. Finalment, Vallverdú, com a director de Tre- 
balls de Sociolingüística Catalana, va fer una breu historia d'aquest anuari i en va destacar 
la continultat des de 1977. 

A la tarda es va fer al local de Bancaixa una taula rodona amb el lema ((60 anys de 
les Normes de Castelló: balanq i perspectives)). Participaren en la taula rodona els següents 
membres del GCS: Joan Marti, actual rector de la Universitat Rovira i Virgili; Aina Moll, 
coordinadora de la Campanya per la Normalitzaci6 Lingüística del Govern Balear; Vicent 
Pitarch, membre de I'IEC; i com a moderador va actuar Francesc Vallverdú, president 
del GCS. J. Marti inicia l'acte referint-se al I Congrés Internacional de la Llengua Catala- 
na, iniciativa impulsada sobretot per mosstn Alcover, i comenta les diferents reaccions 
del Congrés, una de les quals fou la creació de 1'Institut d'Estudis Catalans. A continuació 
prengué la paraula Aina Moll, que recorda que I'any 1932, quan es van aprovar les Nor- 
mes de Castelló, era també I'any de la mort de mosstn Alcover, ccl'apbstol de la llengua)). 
Abans de morir, Alcover va decidir de continuar la publicació del diccionari amb I'orto- 
grafia de I'IEC, perb el nom (cccatala-valencia-balear))) no el va canviar. Creu que si al 
1936 no s'haguessin acceptat les Normes a tot arreu, mes tard no s'hauria pogut aconse- 
guir. Recorda també la importancia del Secretariat del Diccionari durant els anys 50 i 60, 
durant els quals Sanchis Guarner va viure a Mallorca. Subratlla I'interts del Congrés de 
Cultura Catalana (1975) i concretament el seu hmbit de llengua i va dir que necessitem 
arribar a acords culturals entre les diferents comunitats territorials, amb uns programes 
comuns. I acaba recordant que a Mallorca també es trobava un moviment paralalel al que 
es troba al País Valencia (ccvalencia sí, catala no))). A continuació va intervenir Vicent 
Pitarch, que recorda que el 1982 el Grup Catala de Sociolingüística ja va fer un acte com- 
memoratiu a Castelló. Segons ell, la proclamacid de l'any 1932 va ser oportuníssima per- 
qut, tal com ha dit Aina Moll, quatre anys més tard ja no s'hauria pogut fer. Sobre els 
actuals perills de recessió lingüística, alerta davant els plantejaments de les dretes valencia- 
nes i d'Unió Valenciana. Finalment, destaca que dels tretze estudis que s'han fet en els 
Últims temps al País Valencia es dedueixen uns elements clarament desfavorables per a la 
normalitzaci6 lingüística (l'edat i la densitat de població) i uns elements favorables (les acti- 
tuds dels valencians, especialment dels joves). Acabades aquestes intervencions s'inicia un 
col.loqui entre els assistents que es va prolongar prop de tres quarts d'hora. 




