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D’AQUÍ I D’ALLÀ
DISCRIMINACIÓ
LINGÜÍSTICA A
LA UNIVERSITAT
D’ALACANT

E

l passat mes de maig, dins del
termini que li marcava la
convocatòria de nova provisió de
places, l’ordenança de la Universitat
d’Alacant Rafaela Escolano, presentà
una petició de reclassificació
professional atés que desenvolupava des
de feia temps un treball de tècnic per al
qual està sobradament qualificada. Per
titulació i per competència.
Com la Universitat no li responia i
la seua demanda corria el perill de quedar fora de temps, la treballadora
denuncià el cas al jutjat pertinent
d’Alacant i, quina no seria la seua sorpresa quan, el dia en què havia de tenir
lloc el judici, aquest no va poder celebrar-se perquè l’advocat de la magna
institució acadèmica al·legà indefensió
lingüística atés que la petició d’Escolano
estava redactada en valencià.
Sempre sotmesa a la pressió
d’imaginar-se en el carrer, sense la feina
d’ordenança (tècnica en realitat) i sense
la de tècnica a tots els efectes, que li
corresponia amb tots els drets del món,
la treballadora acabà per cedir i presentà
una traducció al castellà de la demanda
en un termini fixat per la jutgessa de
quatre dies.
EL TEMPIR entén, amb Rafaela
Escolano, que «és inadmissible que la
Universitat, un organisme públic,
democràtic, valencià, i que es fixà als
seus estatuts l’objectiu de promoure el
valencià, utilitze aquest argument per a
paralitzar el curs d’un procediment judicial».
Des d’ EL TEMPIR considerem que
un advocat capaç d’esgrimir aquest tipus
d’argument està exercint terrorisme
lingüístic i, per tant, ni ell ni el bufet al
qual pertany haurien d’estar lligats per
més temps a la Universitat d’Alacant.
Demanem que la institució acadèmica
se’n desvincule professionalment.
Cristina Torres i Selva

EL CRESOL,
UNA NOVA
CÍVICA A
NOVELDA

E

l passat 13 de novembre, El
Tempir fou convidat, junt amb
els nostres companys d’El Bull, a
assistir a la presentació d’una nova
associació a Novelda, El Cresol. Aquest
encontre va servir per a donar suport per
part de les Cíviques de Monòver i Elx a
aquesta nova iniciativa. Amb El Cresol,
ja són set les associacions dedicades a la
normalització del català a les terres del
sud del País Valencià.
Estimats amics d’El Tempir,
Volem comunicar-vos que s’ha
constituït una cívica més. Estem encara fent
les primeres passes, però, amb l’empenta
de les associacions que ja porteu alguns anys
de rodatge de segur que el camí el tenim
fàcil.
Som la segona Associació Cívica per a
la Normalització del Valencià que es
constitueix a les Valls del Vinalopó; davant
nostre, El Bull de Monòver amb sucoses
activitats ha anat fent-nos boca fins que ens
hem decidit, també, a alçar la nostra veu.
Des de Novelda volem agrair els
testimonis i les mostres d’ànims que ens van
donar els companys de Monòver i Elx, que
ens van acompanyar el dia de la nostra
presentació.
Desitgem que faça un bon tempir a totes
les nostres terres.
Novelda, 21 de novembre de 1996

Carrer de Novelda.
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A SANTA POLA,
NAIX L’ANTINA

LES II JORNADES DE CULTURA POPULAR D’EL BULL

A

mb ocasió de la tradicional Fira de Santa Caterina,
l’Associació Cívica per a la Normalització del
Valencià a Monòver, El Bull, ha organitzat les II
Jornades de Cultura Popular per tal d’aprofundir en l’espai, la
llengua, la història, les tradicions i les creences d’aquest poble
de les Valls de Vinalopó.

A

ntina: f.a) Cada una de les roques sotaiguades que hi
ha pel coster, a llevant de St. Pol de Mar. “Hem calat
defora s’antina més alta” (St. Pol, St. Feliu de G.)
“Sa corrent mos arronsava cap a s’antina de garbí” (St. Feliu
de G.) b) Cada una de les roques que hi havia en filera a flor
d’aigua entre Montjuïc i el puig Tàber (Geogr. C. Barc. I, 14)
Etim: var. d’altina
El divendres 20 de setembre es constituí, a Santa Pola,
l’Associació Cultural l’Antina, l’objectiu principal de la qual és
defensar el dret inalienable de tots els pobles a la seua cultura i a
la seua llengua, com a expressió senyera de la història i del present.

Acte de presentació de l’Antina a la Casa de Cultura de Santa Pola.
Esq. a dreta: Joan Herranz, Genís Ayala, Joan-Carles Martí i Antoni Mas.

Enguany, aquestes jornades han girat, principalment, al
voltant d’una sèrie de xarrades com El lèxic de la randa a càrrec
de Joana Diaz, El conreu de la vinya al segle XVIII de Baltasar
Palicio o L’elaboració tradicional del vi a Monòver per Esther
Limorti... A més, hi hagué una tasta de vins dirigida pel conegut
enòleg Rafael Poveda i es presentà l’activitat editorial de
l’associació: la col·lecció de postals “Racons monovers” amb
què es pretén renovar el parc de postals existents i donar una
imatge més actualitzada del poble, el Calendari de Monòver i el
llibre I Premis La Rosa als llavis i La Fira que constitueix el
primer volum de la col·lecció “La Pedrera” d’Edicions El Bull.
Aquest llibre és un recull de les obres guanyadores del concurs
infantil i juvenil que convoca l’associació en els mesos de
novembre i abril respectivament.
També es presentà el butlletí anual núm. 1 d’El Bull, on
l’editorial sota el títol «2 anys bullint i 700 existint» fa una
reflexió adreçada als monovers perquè facen una aposta decidida de futur pel català, davant els perills que l’envolten i un
món cada vegada més dinàmic, a partir d’una presa de
consciència «de la nostra identitat com a poble i ens adonàrem
que la nostra identitat bàsica, el fet de ser catalanoparlants i
valencians, compleix set-cents anys». L’editorial acaba fent una
crida a aquella gent que vulga fer aquesta aposta de futur, a
formar part de l’associació després dels seus dos anys
d’existència. Bullim tots amb ells!
El Tempir

Sota la presidència d’Antoni Mas i Miralles, l’Antina naix
com a entitat necessària per a revaloritzar la cultura i la llengua
que és parlada per més del 70% de la població, malgrat la forta
afluència de residents que s’han empadronat a Santa Pola,
principalment a causa del fenomen turístic.
Hi acudiren uns quants tempirers. Joan-Carles Martí parlà
dels vincles especials que hi ha entre Santa Pola i Elx, i dels
intercanvis que, sens dubte, es donaran entre les dues
associacions i les veïnes de Crevillent i Guardamar.
La seu social és a la Casa de Cultura. També es va insistir
en la necessitat que els organismes públics locals (l’Ajuntament
i la Confraria de Pescadors, per exemple) utilitzaren el valencià
com a llengua més parlada a la ciutat.
Una primera mesura hauria de ser la recuperació de la
denominació tradicional, per part de la corporació de Santa
Pola, de “platja de l’Antina”, rebatejada artificiosament durant
l’època del desenvolupament turístic com a “playa de Levante”. Encara hi ha, però, el carrer de l’Antina que naix davant
aquesta platja. Veureu que tots els exemples citats al diccionari
català-valencià-balear són de la Catalunya Vella. Nosaltres
donem fe de la vigència del mot al límit sud del català.
Ja som quatre associacions per la llengua en la comarca
més meridional: a Crevillent escolliren el nom d’un paratge
de la serra que ens tanca pel nord i, així, tenim El Raig; a Elx,
El Tempir llaurador dels bancals en defora de la ciutat; a Santa Pola, l’Antina marinera del port i la Gola a Guardamar, allà
on el Segura es vessa a la mar. Esperem, amb deler, el dia en
què les nostres associacions siguen història perquè no hi haurà
necessitat de defensar, a casa nostra, la nostra manera de ser.
El Tempir

