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Raconaires: 57 
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  Concursa i guanya un Alcatel C701 amb text predictiu en català  

 El Senat francès accepta el reconeixement del català a la reforma constitucional 

Dijous, 17 de juliol de 2008 a les 18:00 
Informa: Guillem 

Política

El Senat francès ha aprovat avui mantenir el 
reconeixement de la llengua catalana i les 
altres llengües considerades "regionals" a 
l'Estat francès, com el cors, l'occità, el bretó o 
el basc, a la reforma de la Constitució 
proposada per l'Assemblea Nacional francesa. 
La majoria dels senadors han aprovat per tant 
que el reconeixement d'aquestes llengües 
aparegui a l'article 75 de la Constitució 
francesa; només s'ha hagut de rebutjar una 
esmena contrària al reconeixement, 
presentada pel comunista Ivan Renar. El darrer tràmit per al reconeixement 
efectiu d'aquestes llengües és el vist-i-plau conjunt de l'Assemblea Nacional i el 
mateix Senat francesos, en sessió conjunta el proper 21 de juliol. 
 
L'Assemblea francesa havia reconegut inicialment el català a l'article 1 de la 
seva Constitució, però després de les queixes de l'Acadèmia francesa, el Senat 
va tombar la resolució i va fer tornar la reforma a la cambra baixa. 
Posteriorment l'Assemblea va aprovar traslladar aquest reconeixement a l'article 
75, i per tant minimitzar el seu reconeixement inicial. L'article 75, en el seu
apartat dedicat a les col�lectivitat slocals (regions, departaments i comunes), 
dirà a partir d'ara també que "les llengües regionals pertanyen al patrimoni de 
França". 
 
'És clar que no obre cap dret. El francès ha de ser obligatori a l'esfera pública. 
L'ensenyament s'ha de fer en llengua regional, sempre que no sigui obligatori'. 
Amb aquestes paraules, ha justificat el president de la comissió al Senat per la 
reforma constitucional, Jean-Jacques Hyat, l'adopció del reconeixement de les
anomenades llengües regionals finalment a l'article 75. 
 
Tot i això el president de la comissió del Senat per a la reforma constitucional,
Jean-Jacques Hyat, ja ha deixat clar que aquest reconeixement "no obre cap
dret" perquè "El francès ha de ser obligatori a l'esfera pública". L'ensenyament 
es podrà fer en llengua regional "sempre i quan no sigui obligatori". El 
reconeixement efectiu serà per tant del fet cultural de la llengües per sí 
mateixes, però no atorgarà cap dret jurídic o legal a aquesta. Hyat responia la 
intervenció i l'esmena de Renar, i afegia que "no se'ls ha de donar un rol que 
correspon a la nació". 
 
El socialista Pierre-Yves Collombat va advertir durant el debat sobre la
conveniència o no de ratificar la Carta Europa de les Llengües Regionals i
Minoritàries -que l'Estat francès és l'únic que no ha ratificat- fet que podria 
obligar a emprar aquestes llengües a l'esfera pública francesa. 
 
 
Notícies relacionades: 

L'Assemblea francesa rebaixa el reconeixement de les llengües 
'regionals' a la Constitució (Dijous, 10 de juliol de 2008 a les 21:00)  
La revista Nature critica la càrrega de l'Acadèmia francesa contra les
llengües minoritàries (Dijous, 26 de juny de 2008 a les 18:00)  
El Senat francès suprimeix el reconeixement del català de la reforma de 
la Constitució (Dijous, 19 de juny de 2008 a les 11:00)  
L'Institut d'Estudis Catalans exigeix una rectificació a l'Acadèmia 
Francesa per haver carregat contra el català (Dimecres, 18 de juny de 
2008 a les 21:00)  
L'Acadèmia de la llengua francesa considera que el reconeixement del 
català és 'un atemptat' (Dimarts, 17 de juny de 2008 a les 11:00)  
Esmena a l'article 1 de la Constitució francesa: un petit pas insuficient

  

- proposada 
- havia reconegut 
- queixes 
- tombar 

  

- Senat francès 
- Assemblea Nacional 
francesa 
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(Divendres, 23 de maig de 2008 a les 21:27)  
L'Assemblea francesa esmena per sorpresa la constitució per reconèixer 
les llengües regionals (Divendres, 23 de maig de 2008 a les 11:00)  

Comparteix:      

328 lectures i 14 comentaris 

Opina | Imprimeix

Intèrprets i traduccions
Tots els idiomes. Tel 902 409 900 servei 24 
hrs: aeti@eurotrad.org  
www.eurotrad.org

Lloguer de cotxe
El seu cotxe des de 2,50 euros/mes  
www.avancar.es

 Llindar:   de 14 comentaris 0 | 14 comentaris Mode:  Tots desplegats

# RE: El Senat francès accepta el reconeixement del català a la reforma constitucional  

   

 
 

1  

  per EmulatorQ a 17 de juliol de 2008 a les 18:35  17932 missatges

Deuen haver considerat que, posant-les a l'article 75, les llengües "regionals" no faran mal al

francès.  

Envia als moderadors -

# RE: El Senat francès accepta el reconeixement del català a la reforma constitucional  

   

 
 

1  

  per IGNASIcat a 17 de juliol de 2008 a les 19:18  335 missatges

haurem d'estar a la guaït aquí a l'estat espanyol per l'efecte mirall  

Envia als moderadors -

# RE: El Senat francès accepta el reconeixement del català a la reforma constitucional  

   

2 | Aclaridor  

  per Godilhaire a 17 de juliol de 2008 a les 19:51  1 missatges

Sem content, oaèi... : sem una lenga patrimoniala ! 
L'importança d'aiçò se mesurarà a la dimension de la futura lei sobre las lengas de França. Res de 
mès... 
L'estranbòrd sobre la "reconeissença del catalan" me sembla bravament optimista. 
Lo sistèma es pervèrs e donc francés, s'en cal mesfisar dempuèi mai de 800 annadas. 
15 de genièr de 1208, èra la debuta del colonialisme francés... 1209 la debuta de la guèrra contra 
los occitans, 1229 primièr interdiccion papala d'un Bíblia, 1470 interdiccion de l'emplec del latin e 
de las autras lengas emplegadas dins l'administracion d'Aquitània, etc... 
  
Se cal mesfisar dels franceses. SEMPRE. 
  
1-75 es lo numèro de jogar al lòto, mas se ganha pas sempre a aqueste jòc oficial centralizat e
d'Estat. 

 

Envia als moderadors -

# RE: El Senat francès accepta el reconeixement del català a la reforma constitucional  

 

 

1  

  per Desperdiciclinic a 17 de juliol de 2008 a les 20:22  27 missatges
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  Concursa i guanya un Motorola V9 amb text predictiu en català  

  RESULTAT del sorteig de 10 abonaments complets per a l'Acampada Jove 2008  

 'Manifest contra el cinisme dels botxins' 

Divendres, 11 de juliol de 2008 a les 9:00 
Informa: Guillem Política

Els intel�lectuals espanyols del Manifesto i els 
jacobins francesos de l'Académie no poden 
suportar l'existència del català. Heus ací el motiu 
vertader de la seua compartida «desazón». Ens 
voldrien morts, lingüísticament parlant. Voldrien 
que el català fóra ja una llengua morta, anorreada 
«por justo derecho de conquista». I en veure que 
encara és viva arreu dels Països Catalans, 
neguitegen. 
 
El Manifiesto i la declaració de l'Académie són 
diàfans exemples d'un nacionalisme xenòfob i excloent, inspirat en conceptes 
irracionals de superioritat lingüsitica i cultural. Són propers a ideologies 
intolerants basades en la superioritat racial com ara el nazisme i l'apartheid. 
Totes dues inciatives són exemple d'un nacionalisme exterminacionista que no
dubta a subvertir i manipular els valors democràtics per tal de justificar els seus 
objectius. El que pretenen és mantenir una injusta i ominosa diferència entre 
llengües superiors i llengues inferiors, i justificar sense contrició democràtica el 
dret de les primeres a fer desaparèixer físicament les llengües per ells 
considerades inferiors. No és altra situació, doncs, que aquella de vencedors i 
vençuts, de la metròpoli i la colònia, i de la imposició -encara!- dels detestables 
drets de conquesta. 
 
És miserable i mesquina la tergiversació de la realitat lingüística que fan dels 
Països Catalans. És per a nosaltres un dret democràtic irrenunciable conservar 
el nostre català com a llengua pròpia i única als Països Catalans, per a la qual 
cosa invoquem el mateix dret que tenen, posem per cas, un parisenc a viure 
íntegrament en francès a París o un sevillà o un madrileny a viure en espanyol 
en els seus respectius territoris, sense haver de patir interferències ni 
imposicions de llengües alienes imposades ací per interès polític. 
 
Donar suport i justificar els esbiaixats arguments del Manifiesto i de l'Académie 
és posar-se al costat del dret a l'extermini, i per tant acceptar com a germans 
ideològics el nazisme i l'apatheid criminals. Els intel�lectuals i acadèmics que 
han elaborat i subscrit sengles declaracions contra el català són més aviat 
mentalitats torbades per rancis deliris de superioritat nacional i lingüística. 
Hàbils en la tergiversació de la realitat, i per això avantatjats deixebles de les 
doctrines manipuladores del nazi Goebbels, han donat proves irrefutables d'una 
profunda misèria intel�lectual. 
 
I val a dir ja estem farts. Farts de tantes i tantes lleis que han fet i fan contra el 
català. Farts que hagen mensypreat tantes persones que foren empresonades, 
torturades i assassinades per defensar el dret a existir del català. Farts que 
encara avui dia adreçar-se a un policia en català puga ser considerat delicte. 
Farts d'intel�lectuals pseudodemocràtics al servei de la mentida. 
 
Nosaltres, ciutadants i ciutadanes dels Països Catalans, defensem el nostre dret 
irrenunciable a viure en català sense haver de demanar permisos, sense haver 
de ser considerats, a casa nostra, ciutadans i ciutadanes de segona categoria, i 
menys encara haver de ser titllats d'antidemocràtics per voler-ho i defensar-ho. 
 
No caldrà demanar ací, de cap manera, que els estats francès i espanyol 
reconegen la seua secular intenció exterminacionista. No ens cal. No ens calen 
declaracions hipòcrites de dos estats que s'han fonamentat i construït sobre la
destrucció i l'extermini dels altres pobles, perquè som conscients que aquesta 
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intenció anorreadora forma part intrínseca de les seues respectives concepcions 
nacionals. I alguns dels seus intel�lectuals més conspicus han tornat a recordar-
nos-ho. 
 
Pel dret a viure en català als Països Catalans i contra el cinisme dels botxins 
espanyols i francesos. 
 
 
Països Catalans, 8 de juliol de 2008 
Toni Cucarella 
 
 
Manifest de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL) en 

resposta al "Manifiesto por una lengua común"  
 
Notícies relacionades: 

Telecinco justifica el seu suport al manifest en defensa del castellà 
(Dimarts, 8 de juliol de 2008 a les 18:00)  
Opinions: El castellà amenaçat (i jo amb aquestes pintes) (Dilluns, 30 de 
juny de 2008 a les 18:00)  
Opinions: Misèria 'intel�lectual' (Diumenge, 29 de juny de 2008 a les 
20:00)  
Nou manifest espanyol d'intel�lectuals en favor del castellà (Dilluns, 23 
de juny de 2008 a les 18:00)  
La revista Nature critica la càrrega de l'Acadèmia francesa contra les 
llengües minoritàries (Dijous, 26 de juny de 2008 a les 18:00)  
L'Institut d'Estudis Catalans exigeix una rectificació a l'Acadèmia 
Francesa per haver carregat contra el català (Dimecres, 18 de juny de 
2008 a les 21:00)  
L'Acadèmia de la llengua francesa considera que el reconeixement del 
català és 'un atemptat' (Dimarts, 17 de juny de 2008 a les 11:00)  

Comparteix:      

336 lectures i 8 comentaris 

Opina | Imprimeix

Ortografia Catalana
Temari i tests d'Ortografia catalana  
luisbonilla.com

Intèrprets i traduccions
Tots els idiomes. Tel 902 409 900 servei 24 
hrs: aeti@eurotrad.org  
www.eurotrad.org

 Llindar:   de 8 comentaris 0 | 8 comentaris Mode:  Tots desplegats

# RE: 'Manifest contra el cinisme dels botxins'  

 

 

1  

  per CatalàdelCarmel a 11 de juliol de 2008 a les 9:13  5367 missatges

I l'argumentació prèvia que va realitzar en Toni Cucarella també la podeu trobar aquí: 
  

Ens neguem a ser exterminats "democràticament" 

Han coincidit en el temps dues iniciatives que s'han expressat públicament contra 
l'existència del català: la declaració -recolzada unànimement per tots els seus 
membres- de l'Académie française contrària al reconeixement legal del català dins 
la Constitució francesa i el Manifiesto por una Lengua Común impulsat per 
intel�lectuals nacionalistes espanyols, amb el suport de partits polítics i fins i tot 
d'una cadena de televisió. 
Dues iniciatives que si les comparem amb atenció veurem que totes dues són, en 
essència i en substància, producte d'una idèntica mentalitat totalitària i
exterminacionista. Ambdues atorguen als idiomes espanyol i francès caràcter 
cohesionador de les respectives nacionalitats, "forjador" en la declaració de 
l'Académie: «Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France.» 
Més i tot, afirma que el reconeixement d'una mínima presència legal del català 
solsirà la identitat nacional francesa: «...les députés ont voté un texte dont les 
conséquences portent atteinte à l'identité nationale».  
Acadèmics francesos i intel�lectuals espanyols comparteixen frisança comuna que 
prové de concepcions nacionals també similars. És el concepte superb i 
uniformador de la "grandeur" per a la nació francesa i de l'"imperio" per a la nació 
espanyola. Concepcions nacionals clarament tancades, excloents i obligatòries, de 
rància herència colonialista, atès que estan fonamentades en la imposició d'una 
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  Concursa i guanya un Motorola V9 amb text predictiu en català  

  RESULTAT del sorteig de 10 abonaments complets per a l'Acampada Jove 2008  

 L'Assemblea francesa rebaixa el reconeixement de les llengües 'regionals' a la 
Constitució 

Dijous, 10 de juliol de 2008 a les 21:00 
Informa: Guillem Internacional

L'Assemblea Nacional francesa va aprovar ahir 
tornar a incorporar el reconeixement de les 
llengües dites "minoritàries o regionals" a l'Estat 
francès a la seva Constitució. Fa algunes 
setmanes l'Assemblea francesa havia aprovat 
modificar l'article 1 de la Constitució francesa per 
introduir-hi que "les llengües regionals pertanyen 
al seu patrimoni" [de l'Estat]. Aquest 
reconeixement de les llengües diferents del 
francès que es parlen a l'Estat francès, com el 
català, el cors, el basc, l'occità o el bretó, va ser tombat però pel Senat francès
pocs dies després. Pel camí l'Acadèmia de la llengua francesa va emetre un 
foribund comunicat carregant contra aquest reconeixement, que considerava un 
"atac a la identitat nacional francesa". 
 
Per tant com que les dues cambres han de coincidir, la reforma va tornar a 
l'Assemblea, que avui ha decidit tornar a incorporar aquest reconeixement, però 
enlloc de a l'article 1 fer-ho a l'article 75 de la Carta Magna francesa, de manera 
que se'n rebaixa així llur trascendència. Fonts de la cambra baixa francesa han 
afirmat que aquesta rebaixa s'ha fet per eliminar "qualsevol dubte sobre la 
primacia del francès" sobre les altres llengües. S'espera que el Senat hi doni el
seu vist-i-plau definitiu en els propers dies.  
 
Notícies relacionades: 

La revista Nature critica la càrrega de l'Acadèmia francesa contra les
llengües minoritàries (Dijous, 26 de juny de 2008 a les 18:00)  
El Senat francès suprimeix el reconeixement del català de la reforma de 
la Constitució (Dijous, 19 de juny de 2008 a les 11:00)  
L'Institut d'Estudis Catalans exigeix una rectificació a l'Acadèmia 
Francesa per haver carregat contra el català (Dimecres, 18 de juny de 
2008 a les 21:00)  
L'Acadèmia de la llengua francesa considera que el reconeixement del 
català és 'un atemptat' (Dimarts, 17 de juny de 2008 a les 11:00)  
Esmena a l'article 1 de la Constitució francesa: un petit pas insuficient
(Divendres, 23 de maig de 2008 a les 21:27)  
L'Assemblea francesa esmena per sorpresa la constitució per reconèixer 
les llengües regionals (Divendres, 23 de maig de 2008 a les 11:00)  

  

- havia aprovat 
- va ser tombat 
- carregant 

  

- Assemblea Nacional 
francesa 
- Senat francès 
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AVUI
DIVENDRES, 27 DE JUNY DEL 2008 3

CANDIDAT DEMÒCRATA EUA

Barack
Obama
Afavordela
penademort
Els que volien que Barack
Obama llancés missatges per
convèncer l’Amèrica profun-
da, aquí ho tenen. Tot i que els
progres nord-americans que
es van entusiasmar inicial-
ment amb Obama són els ma-
teixos que es manifesten con-
tra la pena de mort, ara el seu
candidat reclama que s’am-
pliïn els casos en què s’aplica.
Comença el gir a la dreta
d’Obama! I espera’t!

ACTOR

JosepM.
Pou
L’altravisió
deWelles
El reconegut Josep Maria Pou
encarnarà el cineasta Orson
Welles en una obra teatral,
una obra que és el debut (i es-
perem que hi hagi continuï-
tat) com a director teatral del
nostre col·laborador Esteve
Riambau, entre altres coses
un expert internacional en
Welles. Pou i Riambau ens
presenten una visió diferent
de Welles. Una obra per dis-
frutar i reflexionar.

PRESIDENTA COMUNITAT DE MADRID

Esperanza
Aguirre
Contraelcatalà,per
ordred’‘ElMundo’
Esperanza Aguirre s’ha adherit a la campanya
d’El Mundo contra la llengua catalana. Tornant
el favor a Pedro J. Ramírez pel suport a les
tesis d’Aguirre durant el congrés del PP, ara és
la presidenta madrilenya que es posiciona a
favor del Manifiesto por la lengua común. Es-
panyolista sense complexos, Aguirre demos-
tra ara que també és una oportunista de pri-
mer ordre. Amb aquesta presa de partit,
Aguirre posa en qüestió l’aposta de Rajoy per
acostar-se als nacionalistes bascos i catalans.
L’objectiu d’Aguirre no és el català, sinó Rajoy.
Nosaltres només som “danys col·laterals”.

FUTBOLISTA

Xavi
Hernández
Millorque
Arxavin
Dades objectives. Espanya va
ser molt millor que Rússia i
per això serà a la final. També
Xavi va ser molt millor que Ar-
xavin, el jugador que el Barça
té lligat per substituir Ronal-
dinho per la banda esquerra.
Vinga voler centrecampistes:
Arxavin, Keita, Hleb... Espa-
nya està a punt de guanyar
l’Eurocopa amb un mig del
camp de luxe per a qualsevol
equip: Xavi i Iniesta.

“És l’hora del marianisme i no de
l’aznarisme, perquè som al 2008”

María Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PARTIT POPULAR

L’hadita
grossa

Lescaresdelesnotícies

-+= -+= -+= -+=

EDITORIAL

L’interès
general de
Barcelona

Ahir es van reprendre les ne-
gociacions entre els represen-

tants a l’Ajuntament de Barcelona
del PSC i d’ERC per estudiar les pos-
sibilitats que els regidors republi-
cans donin suport a un pacte de go-
vernabilitat de la ciutat. No serà d’es-
tranyar, doncs, que avui, com un
senyal de bona voluntat, els regidors
del PSC acabin votant a favor de la
proposta de Jordi Portabella i el seu
grup perquè s’instal·lin les quatre co-
lumnes de Puig i Cadafalch al seu lloc
original a Montjuïc, i no en un lateral,
com era la intenció del primer tinent
d’alcalde, Carles Martí. Si les negoci-
acions entre el PSC i ERC han de faci-
litar la governació de la ciutat, ens
n’hem de felicitar. Un any de bipartit
en minoria ens ha conduït a escena-
ris rocambolescos, com que les mo-
cions del govern fossin rebutjades en
el ple, o que l’oposició judicialitzés
l’incompliment dels acords votats al
ple municipal.

Si hem de fer cas a les reiterades
declaracions de Jordi Portabella,
ERC no té intenció de tornar al go-
vern de Barcelona durant tota la le-
gislatura. La lectura que Esquerra
Republicana va fer dels resultats
electorals de l’any passat va ser que
hi havia un descontentament amb
l’acció del govern i, per tant, van
moure fitxa, a diferència d’Iniciativa
per Catalunya i del mateix PSC, que
no van dubtar a reeditar immediata-
ment el tripartit de Barcelona. Des
del principi, es va interpretar la deci-
sió de Portabella i els seus com una
fugida endavant. Sobretot tenint en
compte que hi havia unes eleccions
generals a la vista, i un congrés in-
tern d’Esquerra que Portabella po-
dria afrontar millor des de l’oposició
municipal que no pas des d’un go-
vern en què els militants d’ERC cre-
ien que s’influïa poc.

Les quatre barres de Puig i Cada-
falch volen ser un símbol, precisa-
ment, del contrari. ERC de Barcelona
vol que es noti que té possibilitats
d’influir, i no hi ha res millor que de-
mostrar-ho amb la simbòlica reivin-
dicació arquitectònica de les quatre
columnes. Ara bé, ERC haurà d’expli-
car molt bé fins a quin punt pensa
col·laborar amb el govern municipal,
sense entrar-hi de forma efectiva.
Garantir l’estabilitat des de fora és un
repte, tant per a ERC com per al go-
vern municipal. PSC i Esquerra Repu-
blicana han de recordar, en tot cas,
que és l’interès general de Barcelona
el que ha de prevaler.

XavierBosch

Lallenguail’editorialde‘Nature’

En el debat enverinat i interessat de
la llengua, de tant en tant cal agafar
distància, tenir una mirada a vol
d’ocell i escoltar el que diuen els

científics. Per això és tan significatiu
l’editorial que publicava ahir una revista de
gran prestigi com Nature sobre l’estat de
les llengües a França. El seu Senat acaba de
tombar el reconeixement del català (i el
basc i el bretó i l’occità i el cors i l’alsacià)
tal com reclamava l’Acadèmia Francesa,
que des de 1635 vetlla per la puresa del
francès. L’Acadèmia argumenta que
aquestes llengües regionals són un
patrimoni tan clar que no cal que tinguin
cap mena de salvaguarda per part de la
reformada Constitució. Com bé escriuen a
Nature, és precisament la manca de
reconeixement constitucional el que,
després, barra el pas al reconeixement
internacional de totes aquestes llengües
minoritàries. Com més minoritari és un
idioma, més convé protegir-lo. I més
encara quan la globalització amenaça amb

una tragèdia per a la humanitat com és fer
desaparèixer la meitat de les llengües.
Nature titula el seu editorial amb el joc de
paraules Comédie-Française i afirma que
les llengües regionals i minoritàries han de
ser protegides a França i a tot arreu.
Aquest és el tema, allà, aquí i arreu. Les
llengües no haurien de ser vistes mai com
una amenaça per cap nació, al contrari.
Són un privilegi. Un benefici. Com més
multilingüe sigui una comunitat, millor
per a ella i per als seus ciutadans, que
tenen més capacitat per estimular el seu
cervell. Pensar en les llengües minoritàries
és desafiar el sentit comú o és,
directament, una mostra de patriotisme
miop i malentès. Aquí, el Partit Popular ja
hi torna. Ara és el torn d’Esperanza
Aguirre i d’adherir-se a manifestos que,
darrere la defensa del castellà, amaguen la
voluntat d’anar escanyant les llengües que
els fan nosa. Consolem-nos: si no ho van
aconseguir quaranta anys de dictadura,
tampoc ara se’n sortiran.

“Les llengües no
haurien de ser vistes
mai com una amenaça
per cap nació, al
contrari. Són un
privilegi”

Alatres
Director

�Comenta l’article a
www.avui.cat/34301



Unbalanced portfolio
British research councils should still foster 
basic science.

Researchers may believe in science for science’s sake, but 
governments often have different ideas. They consider it their 
duty to seek return from the tax monies they spend — a point 

of view that is reasonable and responsible for someone in charge of 
public funds. 

The trick, of course, is to avoid taking too narrow a view of what 
constitutes a return. In their efforts to be business-like, government 
funding officers will often try to measure success with corporate-
style metrics and milestones. This may work well for some areas of 
government endeavour, but basic research is not one of them. Almost 
by definition, the frontier of human knowledge is a realm that has no 
milestones and that encompasses many dead-ends and failures for 
every advance. Viewed purely by the numbers, researchers’ efforts 
can seem grossly inefficient.

Some recent developments in the United Kingdom point to the 
dangers that can arise from this cultural divide. A Special Report on 
page 1150 describes how government officials, understandably eager 
for a return on their investment in science, are encouraging research 
councils to build partnerships with industry, and are redirecting 
funds towards societal problems such as ageing and climate change. 

Such initiatives are a necessary part of any nation’s science policy. 
Indeed, many of the research councils’ chief executives, who are perhaps 
eager to win more money for their programmes, have willingly gone 
along with them. The challenge is to strike an appropriate balance. In 
practice, continued pressures have led some councils to cut their basic-
science portfolios. They have trimmed investigator-led grants, and 
slashed funding for fundamental fields such as astronomy and high-
energy physics in favour of innovation 
campuses and government initiatives. 

Where adequate funding has not been 
supplied, the emergent effect of the pres-
sures from government is tantamount to 
an attack by abandoning basic science. 
If unchecked, this neglect will lead to the loss of scientific subdisci-
plines and a decline in such intangible benefits as inspiring the young 
and national pride. And the pressures on research councils may get 
tougher, as historical declines in science spending within government 
departments also need to be reversed. 

The person responsible for developing advocacy for research coun-
cil budgets is the director general of science and research, currently 
absent within government. When Adrian Smith, a statistician cur-
rently principal of Queen Mary, University of London, takes up the 
job in September, he should make it a top priority to ensure that the 
government fully appreciates the added value of basic science and the 
costs of its neglect.  ■

Comédie-Française
Regional and minority languages should be 
protected, in France, and elsewhere.

Q uelle horreur ! The 40 élite members of the Académie 
française are jumping out of their fauteuils, incensed that 
legislation passed by France’s National Assembly would put 

regional languages such as Breton, Occitan, Corse, Alsatian, Cata-
lan and Basque into the constitution as part of the national heritage. 
The members are particularly outraged that the regional languages 
would get a mention in the first article of the constitution — which 
defines France as an “indivisible, lay, democratic and social repub-
lic” — ahead of the second article, which designates French as the 
official language. The academy, created in 1635 to guard the purity 
of the French language, voted unanimously this month to condemn 
the move as “defying logic”, and being a threat to the nation. 

Actually, “defying logic”, is an apt description of the vote itself. 
Globalization is already threatening to extinguish half the world’s 
6,000–7,000 languages. That would be a tragic loss to humanity and 
our understanding of it, if only because knowledge and culture are 
inescapably interwined with the languages within which they evolved. 
Languages also enrich each other, and provide a trove of data for 
research in linguistics and history. The other main French academy, 
the Académie des Sciences, should make itself heard on the matter.

Multilingualism has other practical benefits. French scientists who 
speak regional languages in addition to the national tongue testify 

that early bilingualism has helped them go on to master English and 
other languages. Some even argue that the thought processes involved 
have helped them to be better and more creative scientists.

The Académie française argues that France’s regional languages 
are so obviously part of its heritage that there is no need for consti-
tutional safeguards. That is disingenuous. It is precisely the lack of 
constitutional recognition that has blocked France from ratifying 
key international treaties to conserve minority languages: the courts 
have ruled that ratification is forbidden by existing constitutional 
principles, such as the indivisibility of the Republic and the unity of 
the French people. 

Indeed, if earlier French governments had had their way, Breton, 
which is spoken in Brittany, would have been eradicated long ago. 
Only stubborn Breton persistence has prevented this from happen-
ing, notably through the creation of the Diwan Breton-language 
schools from the 1970s onwards.  

Yec’hed mat (to your health) to that — because regional and minor-
ity languages, like endangered species, merit protection. Languages 
that aren’t revitalized through constant exercise die out. It’s hypocriti-
cal that France, which is one of the first to staunchly defend its own 
elegant national language, should deny that same right to regions 
that wish to keep their own languages alive and vibrant. The National 
Assembly’s legislation was rejected last week by France’s conservative 
Senate. But it could yet be reintroduced, and should be: for the sake 
of both science and its own rich heritage, France should remove the 
constitutional obstacles as quickly as possible, and ratify the Euro-
pean Charter for Regional or Minority Languages.  ■

“The trick is to avoid 
taking too narrow 
a view of what 
constitutes a return.”
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  Concursa i guanya un mòbil en català cada 15 dies  

 La revista Nature critica la càrrega de l'Acadèmia francesa contra les llengües 
minoritàries 

Dijous, 26 de juny de 2008 a les 18:00 
Informa: Guillem Internacional

La prestigiosa revista científica Nature, una de les més 
importants del món, publica avui dijous un editorial on 
critica l'Acadèmia de la llengua francesa per haver 
carregat contra el reconeixement de les llengües dites 
minoritàries a l'Estat francès en els projectes de reforma 
de la legalitat francesa. Precisament el rebuig de 
l'Acadèmia Francesa cap a les llengües minoritzades de 
l'Estat va influir en què el Senat francès rebutgés aquest 
reconeixement, tal i com havia aprovat l'Assemblea 
Nacional francesa, en incloure una frase explícita a la 
Constitució per encabir-hi llengües com el català, el cors, 
el basc, l'occità o el bretó. 
 
La setmana passada l'Acadèmia Francesa titllava aquest reconeixement d' 
"atemptat" a la identitat nacional francesa, perquè "la llengua francesa ha forjat 
França durant més de cinc segles". L'entitat rebutjava citar el reconeixement 
d'aquestes llengües com a patrimoni cultural i social francès, tot i afirmar que 
l'Estat "ja les reconeix com a tal". L'editorial de Nature recorda que això és 
mentida, perquè precisament aquesta manca de reconeixement oficial ha 
impedit a l'Estat francès ratificar tractats internacionals com la Carta Europea 
de les Llengües Minoritàries, l'únic estat de la UE que no l'ha aprovat. 
 
Nature defensa la "riquesa" d'aquells qui coneixen més d'una llengua (i són com 
a mínim bilingües). Les llengües, cita la revista, s' "enriqueixen" unes a altres, i 
recorda que el multilingüisme té molts altres beneficis pràctics; cita aquí el cas 
de diversos científics francesos que han reconegut que el fet de ser bilingües i 
parlar alguna llengua dita "regional" a l'Estat francès, a part del francès, els ha 
atorgat una major facilitat per aprendre altres llengües com l'anglès. Molts d'ells 
afirmen que els processos mentals de les persones que parlen amb naturalitat 
més d'una llengua els ajuden a ser uns científics millors i més creatius. 
 
En Marc Belzunces, de Softcatalà, ha publicat al seu bloc l'editorial sencer (en 
anglès) de Nature, titulat Comèdia Francesa, ja que per consultar-lo en línia a la 
web de la revista s'ha de pagar. El reproduim a continuació: 
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"defying logic", and being a threat to the nation. 

 

Actually, "defying logic", is an apt description of the vote itself. Globalization is 

already threatening to extinguish half the world's 6,000–7,000 languages. That 

would be a tragic loss to humanity and our understanding of it, if only because 

knowledge and culture are inescapably interwined with the languages within which 

they evolved. Languages also enrich each other, and provide a trove of data for 

research in linguistics and history. The other main French academy, the Académie 

des Sciences, should make itself heard on the matter. 

 

Multilingualism has other practical benefits. French scientists who speak regional 

languages in addition to the national tongue testify that early bilingualism has 

helped them go on to master English and other languages. Some even argue that the 

thought processes involved have helped them to be better and more creative 

scientists. 

 

The Académie française argues that France's regional languages are so obviously 

part of its heritage that there is no need for constitutional safeguards. That is 

disingenuous. It is precisely the lack of constitutional recognition that has blocked 

France from ratifying key international treaties to conserve minority languages: the 

courts have ruled that ratification is forbidden by existing constitutional principles, 

such as the indivisibility of the Republic and the unity of the French people. 

 

Indeed, if earlier French governments had had their way, Breton, which is spoken in 

Brittany, would have been eradicated long ago. Only stubborn Breton persistence 

has prevented this from happening, notably through the creation of the Diwan 

Breton-language schools from the 1970s onwards. 

 

Yec'hed mat (to your health) to that — because regional and minority languages, 

like endangered species, merit protection. Languages that aren't revitalized through 

constant exercise die out. It's hypocritical that France, which is one of the first to 

staunchly defend its own elegant national language, should deny that same right to 

regions that wish to keep their own languages alive and vibrant. The National 

Assembly's legislation was rejected last week by France's conservative Senate. But 

it could yet be reintroduced, and should be: for the sake of both science and its own 

rich heritage, France should remove the constitutional obstacles as quickly as 

possible, and ratify the European Charter for Regional or Minority Languages. 
 
 
Notícies relacionades: 

El Senat francès suprimeix el reconeixement del català de la reforma de 
la Constitució (Dijous, 19 de juny de 2008 a les 11:00)  
L'Institut d'Estudis Catalans exigeix una rectificació a l'Acadèmia 
Francesa per haver carregat contra el català (Dimecres, 18 de juny de 
2008 a les 21:00)  
L'Acadèmia de la llengua francesa considera que el reconeixement del 
català és 'un atemptat' (Dimarts, 17 de juny de 2008 a les 11:00)  
Esmena a l'article 1 de la Constitució francesa: un petit pas insuficient 
(Divendres, 23 de maig de 2008 a les 21:27)  
L'Assemblea francesa esmena per sorpresa la constitució per reconèixer 
les llengües regionals (Divendres, 23 de maig de 2008 a les 11:00)  
L'Assemblea francesa debat donar més reconeixement a les llengües 
minoritàries de l'Estat (Dimecres, 7 de maig de 2008 a les 22:00)  
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Campanya per demanar a l'Acadèmia Francesa que no 
s'oposi al reconeixement de les llengües minoritàries  
La promou el web Dignitat pel Català 

 !  !  ! 

 
 

En web promogut per Dignitat del Català demana a l'Acadèmia 
Francesa que rectifiqui i no posi traves al reconeixement de les 
llengües minoritàries a la Constitució francesa. L'Acadèmia 
Francesa, en un gest inusual, va emetre un dur comunicat contra la 

inclusió a la Constitució francesa d'una frase que reconeixia la pluralitat lingüística de l'estat francès, 
al·ludint a la unitat de França, pocs dies després que l'Assemblea Nacional hi votés a favor. Una votació 
posterior al Senat francès, després del comunicat dels acadèmics, ha resultat contrària a la inclusió de la 
protecció a les llengües minoritàries.  

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC ) va demanar el 18 de juny passat a l'Académie Française una rectificació per 
la càrrega contra el català i les altres llegues minoritàries que es parlen a França, com el basc, l'occità i el bretó. 
L'IEC va aprofitar la celebració d'aquest dimarts del trentè aniversari de la creació del Centre d'Estudis Catalans 
de la Universitat París IV (París-Sorbona) per denunciar amb contundència aquesta manifestació dels acadèmics 
francesos. 
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, i el president de la Secció Filològica de l'Institut, Joan Martí i Castell, el 
membre de l'IEC i rector emèrit de la Universitat de Barcelona, Antoni M. Badia i Margarit, l'abat de Montserrat 
Josep M. Soler, el monjo d'aquest monestir Marc Taxonera, i la directora del Centre d'Estudis Catalans de la 
Universitat París IV, Denise Boyer, van declarar conjuntament que els resultava 'del tot incomprensible que una 
institució com l'Académie Française gosi dir que el reconeixement d'aquestes llengües atempta contra la identitat 
nacional'. 
 
A la petició feta per l'IEC s'hi ha afegit la iniciativa de Dignitat del Català , que demana que les persones que 
vulguin fer arribar la seva disconformitat 'en front de la intolerància d'aquesta institució' s'adhereixin al manifest 
que publiquen, enviant un correu electrònic amb el nom complert i el document d'identitat a 
dignitatdc@gmail.com . En el web s'adverteix que el nom i el cognom es faran públics. Des de Dignitat del Català 
s'enviarà per cada adhesió rebuda un correu a l'Acadèmia Francesa (contact@academie-francaise.fr ) amb el 
text següent: 'Considero que la campanya iniciada per l'Acadèmia Francesa contra l'esmena aprovada pels 
diputats per retocar la constitució i incloure un punt que reconegui les llengües regionals, entre elles el català, 
atenta greument en la diversitat cultural de la república, durant segles el francès s'ha imposat sobre les altres 
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llengües del territori arrossegant-les a verdaderes llengües marginals, una situació que en l'actualitat és 
totalment impròpia d'un estat democràtic.' 
 
'És per això que demano a l'Acadèmia Francesa que rectifiqui i accepti democràticament les lleis aprovades a les 
corts així com la diversitat del territori francès. ' 
 
Dignitat del Català demana que l'Acadèmia Francesa 'rectifiqui, aturi l'homogeneïtzació cultural mitjançant la 
imposició de la seva cultura passant pel respecte de les altres cultures, algunes d'elles igual o més antigues que 
la francesa, i que no fiqui més traves al reconeixement d'altres realitats dins la República Francesa.', en la 
mateixa plana web.  
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LIEC denuncia la càrrega de lAcadémie Française contra la llengua catalana 

LInstitut dEstudis Catalans (IEC) va aprofitar la celebració ahir del trentè aniversari de la creació del Centre dEstudis Catalans de la Universitat París IV 
(París-Sorbona) per a denunciar amb contundència la sorprenent càrrega de lAcadémie Française contra el català, el basc, loccità i el bretó. Els 
acadèmics francesos van demanar mitjançant un comunicat que es retirés la proposta de lAssemblea francesa dincloure en la Constitució el 
reconeixement daquestes llengües com a patrimoni de lEstat. 
  
Salvador Giner, president de lIEC; Joan Martí i Castell , president de la Secció Filològica de lInstitut; Antoni M. Badia i Margarit , membre de lIEC i 
rector emèrit de la Universitat de Barcelona; Josep M. Soler, abat de Montserrat; Marc Taxonera, monjo de Montserrat, i Denise Boyer, directora del 
Centre dEstudis Catalans de la Universitat París IV, van declarar conjuntament que els resulta «del tot incomprensible que una institució com lAcadémie 
Française gosi dir que el reconeixement daquestes llengües atempta contra la identitat nacional». Demanen que lacadèmia rectifiqui la seva actitud i 
esperen que els acadèmics francesos voldran i sabran entendre el respecte que mereix qualsevol idioma. 
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El Senat francès tomba el reconeixement 

del català 
REDACCIÓ 

 
 

El Senat francès va rebutjar ahir incloure el reconeixement de les llengües "regionals" com el català, 
l'occità, el basc i el bretó en el projecte de reforma de la Constitució, en contra dels desitjos del govern i 
de l'Assemblea Nacional. Els senadors van aprovar, per 216 vots a favor i 103 en contra, una esmena 
que suprimeix la referència a les llengües regionals com a part del "patrimoni" francès que els diputats 
de la cambra baixa havien afegit fa pocs dies a l'article primer del projecte de revisió de la carta magna. 

La votació al Senat arriba només dos dies després que l'Acadèmia Francesa, una de les institucions més 
antigues i respectades del país, demanés a l'Assemblea Nacional la retirada de l'esmena constitucional. 
Els acadèmics francesos van al�legar aleshores que la iniciativa legislativa "atemptava contra la identitat 
nacional" del país i van criticar la prioritat que s'hauria donat a les "llengües regionals" amb la 
modificació legislativa que, si hagués prosperat, haurien quedat reconegudes en l'article primer de la 
Constitució. Segons els acadèmics, el francès hauria quedat relegat al segon article de la carta magna. 

Toc d'atenció de l'IEC  

Justament ahir i abans de la votació del Senat a París, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va aprofitar 
la celebració del 30 aniversari de la creació del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat París IV per 
demanar a l'Acadèmia que rectifiqués l'atac al "català, el basc, l'occità i el bretó" i exigir "respecte" per a 
totes les llengües. Una demanda a què es va sumar l'Institut d'Estudis Occitans, que va acusar els 
acadèmics de tenir una "visió mesquina de la cultura". 

 

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 12. Dijous, 19 de juny del 2008 
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15292 raconaires 
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  Sortegem 5 abonaments per al Senglar Rock 2008  

  Concursa i guanya un mòbil en català cada 15 dies  

  Participa a la Porra de l'Eurocopa i guanya samarretes oficials de la selecció  

 El Senat francès suprimeix el reconeixement del català de la reforma de la 
Constitució 

Dijous, 19 de juny de 2008 a les 11:00 
Informa: Guillem 

Política

El Senat francès va decidir ahir suprimir el 
reconeixement de les llengues dites 
"minoritàries" o "regionals" a l'Estat francès, 
com el català, l'occità, el basc o el bretó, del 
projecte de reforma de la Constitució i les lleis 
que ha engegat el govern francès amb el 
suport de l'Assemblea Nacional francesa. Al 
seu dia la cambra baixa francesa va donar un 
ampli suport a la reforma de la Constitució 
d'aquest Estat per incloure a l'article 1 una 
esmena que afirmava que aquestes llengües 
"també formen part del patrimoni francès". 
 
Ahir però el Senat francès va aprovar una esmena que suprimeix aquesta 
referència a les llengües diferents del francès del projecte de reforma que afecta 
l'article 1 de la Constitució francesa. Van votar a favor d'eliminar aquesta 
referència en total 216 senadors -la majoria de l'UMP, radicals, comunistes, 
centristes i també alguns socialistes-, i 103 hi van votar en contra. No deixa de 
sorprendre aquesta decisió, ja que precisament la UMP (dreta) i la majoria de 
partits van votar a favor de l'esmena a l'Assemblea Nacional francesa, fa 
algunes setmanes. L' "anul�lació" de la referència a les llengües "minoritàries"
de l'Estat francès arriba després que l'Acadèmia francesa afirmés que aquest 
reconeixement era un "atemptat" contra la identitat nacional francesa, en una 
polèmica declaració sense precedents. 
 
La decisió del Senat deixa ara encallada la reforma de les lleis estatals 
franceses, i requerirà d'un acord global amb l'Assemblea Nacional francesa, ja 
que per a que una reforma tiri endavant es necessita que totes dues cambres
aprovin el mateix text, sense cap diferència, i a més a més amb el vot favorable 
de les 3/5 parts dels seus membres respectius.  
 
Notícies relacionades: 

L'Institut d'Estudis Catalans exigeix una rectificació a l'Acadèmia 
Francesa per haver carregat contra el català (Dimecres, 18 de juny de 
2008 a les 21:00)  
L'Acadèmia de la llengua francesa considera que el reconeixement del 
català és 'un atemptat' (Dimarts, 17 de juny de 2008 a les 11:00)  
L'Assemblea francesa esmena per sorpresa la constitució per reconèixer 
les llengües regionals (Divendres, 23 de maig de 2008 a les 11:00)  
L'Assemblea francesa debat donar més reconeixement a les llengües 
minoritàries de l'Estat (Dimecres, 7 de maig de 2008 a les 22:00)  
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DIJOUS, 19/06/2008 - 08:37h 

L’IEC denuncia la càrrega de l’Académie 
Française contra la llengua catalana  

La CAL també protesta  

Aprofitant que el passat dimarts, es van celebrar els trenta anys de la creació 
centre d'estudis catalans de la Universitat París IV (París-Sorbona) per a 
denunciar amb contundència la sorprenent càrrega de l’Académie Française 
contra el català, el basc, l’occità i el bretó. L'Acadèmie va fer un comunicat 
demanant que es retirés la proposta d’incloure en la Constitució el 
reconeixement com a patrimoni de l’Estat d'aquestes llengües... 

...  
El president de l'Institut d'Estudis Catalans Salvador Giner, Joan Martí i 
Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut; Antoni M. Badia i 
Margarit, membre de l’IEC i rector emèrit de la Universitat de Barcelona; 
Josep M. Soler, abat de Montserrat; Marc Taxonera, monjo de Montserrat, i 
Denise Boyer, directora del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat París 
IV, van declarar conjuntament que els resulta 'del tot incomprensible que una 
institució com l’Académie Française gosi dir que el reconeixement d’aquestes 
llengües atempta contra la identitat nacional'.  
Per això, demanen que l’acadèmia rectifiqui la seva actitud i esperen que els 
acadèmics francesos voldran i sabran entendre el respecte que mereix 
qualsevol idioma. 

Per altre costat, també la CAL (coordinadora d'entitats per la llengua) ha fet 
un comunicat que podeu llegir íntegrament des d'aquí en el qual denuncia el 
jacobinisme de l'Acadèmia i 'l'afany centralista d'aquesta institució i el seu poc 
respecte a la pluralitat cultural existent més enllà dels Pirineus'. La CAL acaba 
el seu comunicat afirmant que 'Tot i que considerem insuficient el 
reconeixement de les llengües minoritàries a la Constitució i que cal seguir 
treballant per aconseguir la llunyana normalització del català, l'èuscar o el 
bretó al territori francès, volem manifestar el nostre rebuig frontal a aquesta 
ingerència de l'Acadèmia Francesa per mirar de coaccionar la decisió de 
l'Assemblea Nacional aprovada democràticament.' 
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Després de la càrrega contra les llengües regionals franceses 

L'IEC demana a l'Académie Française una rectificació 
sobre el català  
 !  !  ! 

 
 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) demana a l'Académie Française 
una rectificació per la càrrega contra el català i les altres llengues 
minoritàries que es parlen a França, com el basc, l'occità i el bretó. 
Els acadèmics francesos han demanat mitjançant un comunicat 
que es retiri la proposta de l'Assemblea francesa d'incloure en la 
Constitució el reconeixement d'aquestes llengües com a patrimoni 
de l'Estat. L'IEC va aprofitar la celebració ahir dimarts del trentè 
aniversari de la creació del Centre d'Estudis Catalans de la 
Universitat París IV (París-Sorbona) per denunciar amb 
contundència aquesta manifestació dels acadèmics francesos. 

El president de l'IEC, Salvador Giner, i el president de la Secció 
Filològica de l'Institut, Joan Martí i Castell, el membre de l'IEC i rector 
emèrit de la Universitat de Barcelona, Antoni M. Badia i Margarit, l'abat 
de Montserrat Josep M. Soler, el monjo d'aquest monestir Marc 
Taxonera, i la directora del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat 

París IV, Denise Boyer, van declarar conjuntament que els resulta 'del tot incomprensible que una institució com 
l'Académie Française gosi dir que el reconeixement d'aquestes llengües atempta contra la identitat nacional'.  
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El IEC exige una rectificación de la 
Academia Francesa por su carga contra el 
catalán 

18/06/2008 | Actualizada a las 15:12h 

Barcelona. (EUROPA PRESS).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) exigió durante una 

celebración en París que la Académie Française "rectifique" respecto a la carga contra la 

lengua catalana que tuvo lugar la semana pasada, según informó el instituto. 

Asimismo, el IEC pidió "respeto" por el idioma y 

criticó que la academia cargara contra el catalán. 

Estas declaraciones tuvieron lugar ayer durante 

la celebración del 30 aniversario de la creación 

del Centro de Estudios Catalanes de la 

Universidad Sorbona en París. 

 

La entidad calificó de "sorprendente" la actuación 

de la academia, entidad que exigió en un 

comunicado que se retirara la propuesta de la Asamblea francesa de incluir en la 

Constitución el reconocimiento del catalán, vasco, occitano, y bretón como patrimonio 

del estado. En su argumentación, la Académie alegaba que el reconocimiento de de 

estas lenguas "atenta" contra la identidad nacional. 
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L'IEC exigeix a París una rectificació de l'Académie Française per la seva càrrega contra el 
català 
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit durant un acte a París que l'Académie Française "rectifiqui" en referència a la càrrega contra la 

llengua catalana de la setmana passada, segons ha informat l'institut 
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Ult. Act. 18.06.2008 - 15:35 hs 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit durant un acte a París que 
l'Académie Française "rectifiqui" en referència a la càrrega contra la llengua 
catalana de la setmana passada, segons ha informat l'institut.  
Alhora, l'IEC ha demanat "respecte" per l'idioma i ha criticat que l'acadèmia 
carregués contra el català. Aquestes declaracions es van ahir durant la 
celebració del 30è aniversari de la creació del Centre d'Estudis Catalans de la 
Universitat Sorbona a París.  
 
L'entitat ha qualificat de "sorprenent" l'actuació de l'acadèmia, que va exigir 
en un comunicat que es retirés la proposta de l'Assemblea francesa 
d'incloure a la Constitució el reconeixement del català, el basc, l'occità, i el 
bretó com a patrimoni de l'estat.  
 
En la seva argumentació, l'Académie al�legava que el reconeixement 
d'aquestes llengües "atempta" contra la identitat nacional. 

L'opinió del lector  

1 opinió  

Bé per l'IEC. I aquests senyors francesos, si volen ser respectats, que 
respectin els altres.  

Marc 18.06.2008, 15:44  
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L'Institut d'Estudis Cerdans proposa a l'IEC fer una queixa internacional 
per la divisió del país arrel del Tractat dels Pirineus  

Eduard Palomares // ACN // 18.06.2008 // 17.43 h    Ref. 434811 // 0caràcters 

Puigcerdà.- L'Institut d'Estudis Cerdans ha proposat a l'Institut d'Estudis Catalans presentar una queixa davant dels organismes 
internacionals per la divisió del país que va comportar el Tractat dels Pirineus, del 1659. El president de l'Institut cerdà, Tomàs Torrent, ha 
explicat que des de l'entitat comarcal ja s'han posat en contacte amb l'IEC perquè es faci un estudi històric i jurídic del Tractat per redactar una 
queixa on es detallin les 'injustícies' d'aquest. Torrent ha afirmat que en principi l'òrgan català s'ha mostrat disposat a fer aquest estudi i a tirar 
endavant la iniciativa, si bé encara no hi ha hagut una resposta oficial a la qüestió plantejada des de la Cerdanya. 
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L'IEC demana a l'Académie Française una rectificació sobre el català  

ACN // 18.06.2008 // 17.36 h    Ref. 434834 // 0caràcters 

Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) demana a l'Académie Française una rectificació per la càrrega contra el català i les altres 
llegues minoritàries que es parlen a França, com el basc, l'occità i el bretó. Els acadèmics francesos han demanat mitjançant un comunicat que 
es retiri la proposta de l'Assemblea francesa d'incloure en la Constitució el reconeixement d'aquestes llengües com a patrimoni de l'Estat. L'IEC 
va aprofitar la celebració ahir dimarts del trentè aniversari de la creació del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat París IV (París-Sorbona) 
per denunciar amb contundència aquesta manifestació dels acadèmics francesos.  
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El IEC exige en París una rectificación de la 
Académie Française por su carga contra el 
catalán
 

 
 

Redacción / EP  

L"Institut d"Estudis Catalans (IEC) exigió durante una celebración 

en París que la Académie Française "rectifique" respecto a la carga 

contra la lengua catalana que tuvo lugar la semana pasada, según 

informó el instituto. 

 

Asimismo, el IEC pidió "respeto" por el idioma y criticó que la 

academia cargara contra el catalán. Estas declaraciones tuvieron 

lugar ayer durante la celebración del 30 aniversario de la creación del 

Centro de Estudios Catalanes de la Universidad Sorbona en París. 

 

La entidad calificó de "sorprendente" la actuación de la academia, 

entidad que exigió en un comunicado que se retirara la propuesta de 

la Asamblea francesa de incluir en la Constitución el reconocimiento 

del catalán, vasco, occitano, y bretón como patrimonio del estado.  

 

En su argumentación, la Académie alegaba que el reconocimiento de 

de estas lenguas "atenta" contra la identidad nacional. 

 

Publicado el miércoles 18 de junio de 2008 a las 
15:23 horas. 
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L'IEC exigeix a París una rectificació de l'Académie Française per la 
seva càrrega contra el català

BARCELONA, 18 de juny (EUROPA PRESS) - L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit durant un acte a París que l'Académie Française "rectifiqui" en 

referència a la càrrega contra la llengua catalana de la setmana passada, segons ha informat l'institut. 

Alhora, l'IEC ha demanat "respecte" per l'idioma i ha criticat que l'acadèmia carregués contra el català. Aquestes declaracions van tenir lloc ahir durant la celebració 

del 30è aniversari de la creació del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat Sorbona a París. 

L'entitat ha qualificat de "sorprenent" l'actuació de l'acadèmia, que va exigir en un comunicat que es retirés la proposta de l'Assemblea francesa d'incloure a la 

Constitució el reconeixement del català, el basc, l'occità, i el bretó com a patrimoni de l'estat. 

En la seva argumentació, l'Académie al·legava que el reconeixement d'aquestes llengües "atempta" contra la identitat nacional. 
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