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Balearren b e r r i
AURKOAN
kondatu besterik ez dizuet egingo; ondorioak
ateratzeak ez bait du batere trabarik. Abenduaren 27koElDía 16 de
Baleares egunkariak, berri hau eman zuen bere plauma nagusian:
«El Govern (= balear) prima el catalán y sólo usará el castellano como
excepción. Eta, azpi-titulu gisa beste hau: «La lengua oficial de Españadeberásolicitarse exprcsamente».
Katalaneraren defentsa, hitz batez, gogorkiago egingo bide da hemendik aurrera, «Printzipatu»an
baino.
Ez nuen dekretua bera osoki eta
bere jatorrizko testuan irakurtzerik izan («Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears» delakoan, alegia). Baina El
Día 16ean emandako zehaztasunek ez dute zalantzarako atekarik
uzten.
Has gaitezen.
Hizkuntz arau berriok Balearretako Administrazio Autonomo osoa
ikutzen dute; eta aplikazioa Balearretan bizi diren guztiei dagokie. Harreman horiek derrigorrez katalanez egingo dira aurrerakoan. Kitto.
Salbuespen bakarra: hiritarrak espreski gaztelaniaren erabilpena eskatzea.
Administrazio Autonomoaren idaz-makinak eta programa informatikoak katalanera egokituko dira. Zehazki: Belgikako lurraldetasunaren aurrean gaude, baina «communes à facilites» delakoen modura
(Furonetan, adibidez).
Gomendioen artean, bestalde, hauxe azpimarratu dute: Administrazioan lanean diarduten kargu gorenei («a los altos cargos de la Administración») argi-eta-garbi eskatzen zaie beren hitzaldi eta bileretan
katalaneraz mintzatzea.
Errotulazioari buruz, berriz, hau legeztatu da: «Los rótulos de oficinas y despachos, las cabeceras de documentos, sellos y matasellos, se
redactarán en catalán». (...)
Argitzapen honek, azkenik, ongi adierazten du legearen helburua:
«(en caso de reproducción de un texto en castellano), se evitará la doble versión simultánea».
Horretan guztian ez dago elebikuntza orokorrik, ez elebitasun orekaturik, ez erdibide diglosikorik, eta ez antzekorik ezer. Horretan
guztian nabarmen dago katalanera Balearretako hizkuntza normala
eta beharrezkoa lortzeko proiektua.
Besterik erantsiko nuke, oso gogoz. Baina ez dut egingo. Bego berria bere horretan. Eta ulertu nahi duenak, uler beza.
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