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A tot arrcu dcl rn6n. quan en un dornirii lingüfstic 
s'ha produ'it una literatura, veiern formar-s'hi. i rcg- 
nar  pcr darntint d e  la llengua padada r n u l t i f m c ,  
una llcngua literaria filla diin llarg i acurat trcball dc  
sclecció i fixacic>: i aixu s'csdcvingub cn les tcrrcs de 
Ilcng~ia catalana, i els catalans iinguCrern la nustra 
llcngua nacional, on traspuaven a penes lcs diferbn- 
cies dialccials dc  la Ilcng~ia parlada. 

POMPEU FABRA 
FilOlegs i poetes (1 9 18) 





EDITORIAL 

DE SOLILOQUIS 1 PALLASSADES 

La prcscntació del resultar de dcu anys de Ceina dcls mcmbrcs dcl 
GEC va sorprrndiz a niCs d'un dcls assistcnts, per mCs quc scmhli quc 
icnim csgotada la capacitat de sorpresa. Els tres prcsentadors que van 
parlar van voler cnl'ocar Ilur parlamcnt cap a tres camps de l'activiiat 
humana: la cikncia lingüistica, I'cscol3stica i I'humor. Tot plcgat Forca 
divertit. Els dcu o oiizc auiors cs van fcr representar pcr un d'clls i, des- 
prés d'aguantar més d'una hora i miija de parlamcnts. van servir xam- 
pany (con1 en deiicn dir,  clls: xampany com la gcnt normal o cava com 
cls esnobs?), i galctcs. 

El inés intcrcssant i divcriit dels parlamcnts va ésscr cl d'Antoni Ma- 
ri, llamant guardonat amh el prenii Serra d'Or de narrativa. Va fer gala 
d'una bona formació íilos6fica i va citar di\,crscs vegadcs sant Agustí i 
sant Tomas d'Aquino. Eiis va dir que la llengua de cadascú Cs inviolable 
pcrquc scrvcix pcr a parlar amb un mateix, Cs a dir, p e r a  Ter soliloquis. 
Curiós. En cornpics dc mirar la llcngua corn un mi!j3 dc  comunicaci6 
amb cls a l ~ r c s  i corn uri codi col.lcctiu, I'il.lustrat presentador cns rcmct 
a iina íunci6 dcl Ilcngiiatgc mCs aviai limitada. Ens va Cer pensar cn tres 
coscs: en cls soliloquis del scglc XVll i XVIII. cn I'Oda d'Arihau i cn la si- 
tuació terminal de la llcngua catalana a qii? cns abocara cl C I U ~  &Ex- 
tcrinini si irioiiilcn cls sciis csforc;os pcr a ncgar el catali dc quasi tots 
cls bai-h;irisnic.s cnrcgistrais liiis ara. 

1.a p31.t humorística. a carrcc -no podia tsscr altrament- d'lvan 
Tiihau, va nnsr csqiiiixada d'ari?cdotcs i digrcssions pcrsonals. dc  frases 
provocativcs iisant paraulcs qiic mes aviai cls altres prcscniadors o les 
llisics de mcisii-;i dcls diaris han cvitat. con1 nancm a halar (o poiscr cs- 
criiiran ~~jnlnrx?) anib cls jcrcs,,. Pcr a un obsci-vador molt saga$ i acos- 
tiimat 3 irobnr la clau clcl discun,  era cl ja tan antiq~iat c~rcalismc so- 
cial,, dcls a n p  60, a pai-iirdc la ciiació dcl conccpic de -compañeros de 
viqic. i d'iin Srrigincni d'iin pocnia de Jaime Gil dc  Bicdma que fcia al.lu- 



si8 als irnrnigrats que parlaven catalh Gxavan i que eren explotats pels 
amos i rnenyspreats pels saltataulells. els quals - c o r n  els pobres de  les 
Bcnauranccs- un dia posseiren la ciutat. Sigui corn sigui. ni en el regis- 
tre de la propietat ni entre els compradon de pisos de la Vila Olímpica 
scrnbla que abundin cls ciutadans d'aquesta extracció social. ara corn 
ara. Una paraula rnés que caldria afcgir al vocabulari del GEC. per si 
n'hi havia poqucs 6s. scgons Ivan Tubau. *xuleta~,  al.lusiva al papcrct cn 
qii? duia anotats els punts rnés irnportants del seu discun. 

No es poden qucixar. Els doncrn honors &editorial. pcrque des de 
I'epoca dc Pitarra no s'liavia parlat arnb tanta despreocupació del catala. 
En el Tons, pcrb, crciern que, sense voler-ho, han fet una .obra patrioti- 
can, allb quc clls tan rcbulgcn: davant tot aqucst enfilall de rnots fantas- 
ma que intcnten .pactar. arnb I'autoriiat (ves que cls prcocupa, ara). el 
cornú dcls parlants hi rcaccionari en contra molt rnés que si s'hagucssin 
lirnitat a uria proposta rnés rcduida. 

¿O tan sols s6n gancs de transgredir i d'espantar i per aixb cls han 
publicat cl llibrc cn una col.lecció que cornpta arnb títols corn el manual 
del suicidi. cl de  I'eutanhsia o el dc la rnasturbació? Un manual pcr a 
arribar a I'cutanhsia dc la llcngua (la que rcclama\ra fa uns rnesos un 
dcls rncmhi-cs de la colla) per mitji dcl suicidi dut a terrnc pels propis 
par-lariis Iliiirats a la masturbació dcl soliloqui. 



TRIBUNA 

EL SOFISMA «LIGHT» 

Alfred Badia (Barcelona) 

El lloc comú basic de la mentalitat nlightu tocant a la llengua catala- 
na en ús. Cs. tots ho sabcm. el segücni: Ics Ilcngües constitueixcn una re- 
alitat viva cn boca dcls parlants. És, doncs. un pecat contra natura vo- 
lcr-los posar limits o imposar-los corrcccions des d'una gramatica 
normativa. La gramatica Cs pcr a la llengua i no a l'inrevés. Aixi ho ente- 
ncn, per cxemple, els anglesos i cls nord-amcricans, quc no tenen cap 
acadc'mia de rcdrc~adors de Ilcngua. i vet aquí que I'anglks s'cxpandcix 
com cls arbrcs dcl bosc. Aplicai aquest critcri a la llcngua catalana. so- 
bra la norniativa, que en constirny artificialment I'ús natural. No poseu 
cap xarxa al riu, que I'aigua passa! 

La primera cosa que cscnu dc dir a aqucst planteig és que els qui el 
prcconiizcn no són cohcrcnts amb clls matcixos. des del momcnt que 
proposen. diu que m61 de  700 mots. la rnajoria castellanisrnes, a usar ca- 
nbnicamcni. a part de tals i tals modilicacions morlosintictiques. auto- 
riizades pcr un niliil ohslar pcrfcctament academic. Són, doncs, uns nor- 
matius a la baixa. Pero a niCs a niés no saben. no poden o no volcn 
recordar que cl cata13 d'avui no Cs iin instrument d'ús normal com I'an- 
glts d'Ariglatcrra i els Estats Units, sin6 una llcngua que sura desprk de 
quarantn anys de pcrsccució a mon  i ara viu asfixiada pcr la pressió de 
l'cspanyol. mnnlingut com a llcngua oficial pcr imposició d'Estat. Una re- 
llexi6 elcmcntal peimct veuis: qiic una llengua subordinada en un r?girn 
bilinguc cii qiic' la llcngua dominant disposa de 101s cls trumíos, cs troba 
inclucrnblcrncnt agredida pcr tots canions i es contamina sense rcmei. 
Allo que diu sirnplcnicrii el scntit comú Cs que si volem que el catala, sot- 
m t s  al scige dc la llcngua dominant. pugui viurc scgons cl seu sistema 
lingüistic propi. el scu ICxic i els scus mudismcs. ncccssita ]'aluda que po- 
si aturador al pr-ocCs inc\.iiable de dcturl>ació a que la seva sitiiació I'cm- 



peny. La proposta de LLENGUA NACIONAL 6s. en aquest punt, da ra  i 
pcrtincnt: si Caialunya disposes d'un Estat propi, cls mitjans que el poder 
li forniria corregirien I'actual dependencia lingüística. imposant a tots els 
nivells cl bon ús de la llengua amb I'actualització de I'autcnticitat, suara 
malmcsa. Pcrb com quc I'autodctcrminació quc cns conduiria a posseir 
cls recursos d'Estat, ara com ara no passa d'ésscr una aspiracib de dret, 
la via pera  combatre la dcgradació del catala consisteix a recordar a t o s  
els catalans que tenim un tresor lkxic incomparable i una discrcta nor- 
mativa, queja fou establcrta a comenpments de segle per a plantar cara 
a I'agrcssió cspanyolitzant. suara tan tiipcrtroliada. En aqucst punt, pcrb, 
els catalans hcm de fer molt palcsa una cosa: que som ben conscients que 
cls 40 anys dc pcrsccuci6 franquista a mort no han passat en va, i que ai- 
xb. I'actual convivencia contaminadora amb els valtres catalansn que en 
gran nombre uscn a Catalunya I'cspanyol com a llcngua marc,i la sugges- 
ti6 hipnhtica dcls media en espanyol. ens f o r p  a reconeixer que Iii ha 
rectificacions Itxiques i moríosintactiques que és inevitable d'acceptar. 
Pcrb, compte!, ni a aquestes rectificacions els toca ésser en el nombre 
que reclamcn almcnys cls alight. més conspicus, ni cls qui han d'auscul- 
tar-les. calibrar-les i revisar-les, i en tot cas després donar-los llum verda. 
han d'ésscr cls primcrs nouvinguts, incvitablcment imprcparats, que es 
posen a fer de pontilexs. No hi ha volta de hll. si disposem d'un organis- 
me ti.cnic adcquat. cosa que vol dirquc tf o ha dc tcnir cls cxperts idonis. 
aquest ha d'ésser el que introdueixi les variants Iexiques i les modifica- 
cions gramaticals abans diies pcr a adcquar la llengua catalana oral i es- 
crita a la rcalitat en ús d'ara, amb la justesa i la justicia que exigeix la gc- 
nuinitat dc la Ilcngua. Quc s'cnicngui bf. vull dir tcnini bcn prcscnt. cn 
oposició a la ancutralitat. espanyolitzant dels wlightn, que acceptar al- 
guns canvis no vol dir rendir-se a la deturpació ambiental, peque  la Ilen- 
gua catalana, com totcs les Ilengües, constitueix un sistema i un tresor le- 
xic contra els quals no podem atemptar sense ferir la llcngua mateixa. És 
una qücstió dc scnsibilitat i d'amor a la Ilengua, pcrb tambt una qüestió 
thcnica quc la sociolingüística coneix prou bé, els límits de la qual són in- 
decisos. pcrb quc cal salvar amb el tacte del coneixedor i aquell equilibri 
entre la concessió i el rigor que caracteritza aquell amor. Per dir-ho amh 
brevetat. cls qui tcncn el drct i l'obligació d'cquilibrar la normativa i cl 1t- 
xic de la llcngua són els experts que uncixen amor i autoritat. que no vol 
dir pas scntirncnialisrne dcsuet ni auioritarisme. Espcrcrn quc I'lnstitut 
d'Estudis Catalans cstigui en condicions d'exercir aqucsta indispensable 
funció i quc cls organismcs de podcr catala el secundin i I'oficialitzin scn- 
sc rcscrves mentals. Són mil anys de llengua catalana, els que es rcsistci- 
xcn a la rcndició. iSón cl valor que il.lumina i atreu o la historia que es 
clou? 

. . . .  . . 
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AGRESSIVITAT 1 REALITAT 

Maria Llui'sa Paros  (Barcelona) 

D'un icmps enqi molla gcril sembla cntestada a unir la paraula 
wagrcssivitatn a Llengua Naciorial. És una etiqucta facil d'adherir i que. 
si més no.dcixa satisl'ct aquel1 qui I'usa, pcrque l'ús d'un topic tan super- 
ficial dcu permctre a les pci'sones bcnpcnsants de passar per *no com- 
promescs.; i en un excrcici dc narcisisme mal dissimulat s'autocntronii- 
zen scnyors ahsoluts de la prudencia intel.ligcnt. En la TRIBUNA del 
núniero anterior. Alfrcd Badia cns recordava l'obligació de I'cxercici de 
miliiancia coniia aquesta societat poruga quc inclou els desmemoriats. 
cls tiansigcnts, els oblidadissos. els caragirats, els pactistes i cls negocia- 
durs. Ja 6s hcn curiós que els qui galcgcn una sensibilitat tan exqtiisida 
-nosaltrcs en diricm hipocrita-, quari tiorn parla clar. esdcvinguin mc- 
sclls davant les agressions de la realitac. 

Nosaltrcs cls recordcm quc I'agixssivitat que tant els repugna no pro- 
vé del que pugui dcnuiiciar Lle~igua Nucional. Llengua Nacional es limita 
a dir el que l i i  ha; per iant Cs la rcaliiat que viuen i volcn ignorar cl que 
cls hauria d'cscandalitzar i no pas Ics nosircs afirrnacions. 

No scncix de rcs posar-se bcncs als ulls i cnvernissar cls mots. i, si 
no cls agrada el qiie dicm. la piojeccii, inlantivolu de  I'agrcssivitat no cls 
allcugii-i dc llur par! dc culpa corii a c6rnpliccs muls dc I'anorrcamcnt 
dc la nosira Ilcngua. 

A<]ucsies pcrsoncsian ~~hcnpcnsanis~> -nosalires en dirícm f'ariseus- 
qiic s'cscariil:ilitzcn davant lcs prirriiilcs. acccptcn de viure sota un regim 
lotalilrii-i cri cl qual cls niiliniis dc coiiiiiiiicació cn llcngua catalana es re- 
gcixen p i ~  consigiics cspaiiyoliizadnres qiic decrctcn una censura absolu- 
ia pcr a aquclls qiii no volcrn ni [(barcos* ni el'antasrncs~~ cspanyols. No 
cal sin6 llcgir la propaganda qiic la prernsa espanyola dedica als scus 
agcnts d'c~iqii que apnrcgiii. El barco futziasrna. Es evideni que TV3 hauria 
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de respectar la diversitat d'opinions, ates que no ens en demanen cap. 
d'opinió, quan I'hem de pagar. pero no és menys evident que forma par1 
dcl *clubn dcl lightisme: tan sols hi poden sortir els reportatges de -la tri- 
pulació espanyolan. L'Avui. que gaudcix entrc els seus subscriptors més 
antics de molts xbenpensantsn que cncan  s'autoenganyen convenccnt-sc 
que mitjangant llur subscripció col.laboren en la causa patriotica, fan el 
joc en rcalitat a la causa patribtica d'Espanya, peque  el diari ja no accep- 
ta els aiticles que no dcfensin el w-umbom dcl xbarco.. i a mes proclama 
sense \>crgonya que Sara hi ha censura". 

L'lnstitut d'Estudis Catalans. envejós potser de I'enrenou puhlicitari 
de  la ~ R c a l  Academia de Cultura Valcncianam i del seu tltol de  aReal~.  
ha cridat les forccs reaccionhries del .barco. pcr tal que ensinistrin la 
Secció Filologica q u e  es veu que no en sabia prou- en la tasca de 
-Ter" una normativa nova robant vuit-ccntes panules a la llengua veina, 
que 6s 13 que mana a Catalunya. Quan el pacte s'hagi consumat -cls 
diaris arirmcn quc ja f s  un fct- el torpcde del  barco,) hauri  convenit 
Catalunya cn una rcgi6 monolingüe. O potscr 110 tiavicm entes mala- 
mcnt i ~b i l ingü i sme~ volia dir sbarrcja de Ilcngües~. 

Catalunya es troba en una nova Dccadtncia perque el totalitarisrnc es- 
panyol. mal disrrcssat de  progressisme com sempre, converteix la nostra 
Ilcngua en un objcctc de compra- vcnda politica mician~ant el qual es 
passen factures o s'aconsegueix poder; i en la tndició del m b  pur blave- 
risme, la citncia i el progres no hi tenen res a veure. De bcll nou 6s el po- 
ble qui, si aconsegueix de saber el que passa. dcfcnsa la seva llengua. sen- 
se por a I'oligarquia que han instaurat cls mitjans de cornunicació. Heus 
ací que cls Iia fallat un altre tbpic, als scnyors bcnpensants: les forces 
progrcssisics sempre han estat i seran aquelles que no es vcncn pcr un 
plat dc llcntics si a canvi han de contribuir a pactes. a imperialismes i a 
suhordinacioiis, El  barco^^ porta 13 mateixa bandera reaccion3ria quc 
semprc 6s a I'uguait d'una feblesa o d'una deserció. Porta una handcn 
política quc iio Es catalana. 1 aixo ho sap molt bC la nostra joventut. 1 aixb 
Iio sabcni moli 116 aquclls qui no cns cspantem pcr I'agrcssivitat de Ics dc- 
nuiicics, sin6 que cns avcrgonyim per l'agressivitat de la realitat. 

LIe~ i~ua  Nocional no 6s -ni vol Csscr- prudcnt; no f s  -ni vol ésscr- 
xfarisaicrimciit benpensant,). D'aixo, ja se n'encarregaran els pactistes. 

Pci-ti si pcl Ict de  no acccpinr en silcnci I'anorrcamcnt profcssionalit- 
zat de la nostra llengua algu cns tillla d'agressius. haurem de creure que 
Catalunya. a més de patir la irivasió dcls "barcos~  i dcls <cfantasmcs~, 6s 
un pohlc de pcnsamcnr i de scntiment castnts. 

Quc ningú no cerqui ni uria espuriia d'agressivitat cn aqucsta afirma- 
ció. No Es sin6 la constatació d'una rcalitat pcr a aquclls qiii encara no 
heni pactrit 13 nostra pau. 



UNA N A C I ~ ,  UNA LLENGUA 

J a u m e  Corbera i P o u  (Mallorca) 

,,El parlar apres primerarncnt. arnb I'adquisició de  I'cxprcssió vcrhal 
-i simultiniamcnt del pensamcnt conceptual-. és  per a cada individu 
una dada de hasc constitutiva de la personalitat. Aquest parlar xrnatcr- 
naln. 6s a d i r  transrncs per la  marc i la cc'l.lula larniliar, ocupa una plaqa 
única. cabdal pcr a cada un, com fio rcvclen tant els psicblcys corn cls 
lingüisics. l?s la primera marca del grup. del medi, sobre I'esperit. Amb 
I'adquisició succcssiva dcl sistcma lonologic. del signe-frase, del sistcma 
grarnaiical i del Iexic. cs fa l'adopció dcls modcs no  solarnent d c  cornu- 
iiicació sin6 iambé d'aprchcnsió dc la realiiat propis a la col.lcctivitat, 
diirant la fase Sormativa dcl pcnsamcrit individual.. (Roland BRETON. 
Céogruphie des lurigues. París. P.U.F.. 1976; phg. 3 1) 

La 11~1ig11a 6s u11 dcls senyds d'idcntitat m f s  c l a n  d'una persona i. 
pcr cxtcnsi6, d'uii pohlc. Tota pcrsona aprfn  la rcalitat que  l'envolta pcr 
niitji d'iin;~ Ilcngua. qiic conlorma cl scu prcseiit. 1. en cls casos més 
normals, la Ilcngiia de la persona és la llcngua del poble en que  viu. Pcr- 
qui. la Ilcngua no és un fct individual. sin6 un lct social; Cs un codi d e  
comunicacii> cnii-c rnolts d'individus que el possecixcn cornunarncnt. La 
Ilcngiia. bagatgc cultural de toia una cornunitai, Cs cl senyal cxtern mCs 
ciar d'unn ciititat nacional. 

Aqucst valor de  Is Ilcngua com a distintiu nacional ha cstat ripida- 
rncni coiliprks pcr tots aquclls podci-s colonials quc han volgut doniinar 
nacions dircrcnis d'aquclla de la qual crcn sorgits. Aqucsta rapida com- 
pirnsió de 13 dilcriincia lingüística com a dircrencia nacional ha duit tals 
poden  a I'inicnt immcdiat d'anihilació dc toics les Ilcngücs que no  fossin 
la scva caigiidcs So13 CI seti dornini. com a únic miijh elcctiu d'climinar la 
consciCncia nacional dcls pobles conquistats. Excmplcs d'aqucixa actitud 
<le1 poder cn1.cr-s les Ilcngiics dcls paisos aliens dominats n'hi ha a balquc- 
na, pcrb scnsc aliar mes lluny cn trobcm a casa nostra. 

c i i v a ~ ~ c i i t ,  Espanya (= Castclla) va c o m c n g r  ja el seglc XV, ainb 
cls "Kcis Caiblics,,, a loingitar cl gallcc de Ics institucions oficials. no  va 
acccpiai- I'cxist~ncia (cooricial) del hasc lins al scglc X X  (1930), va pro- 
hibir I'iis del caiala :i pan i r  del scglc XVlIl  i ha ignorat scmprc la pani -  
cularitat lingiiistica astiii.iaiia o aragonesa. L'oh,jectiu d'aqucsta conduc- 
ia dcls govcrn;irits cspanyols, aiitics i modcrns, Cs i ha cstat scmprc un: 
aconscgiiir una naci0 cspanyola. iiació que clls vcicn que no  cxistia i quc 
nomCs podicri assolir csbon.aiii cls scnyals d'idcntitat dcls poblcs divcr- 
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sos que havicn sotmes, i corncncant. naturalment. per Ics Ilengües de ca- 
da un. Amb aixo no feien, tot s'ha de dir, rnts que copiar el modcl de 
Franqa, capdavaiitcra a Europa dc la persecució lingüística i pionera cn 
la dcscatalanització dc Ics comarqucs del Nord cctlides el 1659 pel Rci 
castclli &Espanya. 

Tanmatcix. i rnalgrat la forta prcssió -i rcpressió- cxcrcida. sobre- 
tot durant I'cpoca franquista, damunt la llengua catalana. nqucsta s'ha 
mantingut vi1.a i majoritariament lot ai llarg del nostrc territori nacional 
(anib l'cxccpció del tcrriiori sota dominació Irancesa) fins als nostrcs 
dics. A la f i .  vcicnt cls cspanyols que no podicn continuar la iactica d r  
I'clirninació perla forca, ja que aqiicsi rniltode no s'avenia amb I'aparen- 
Fa de de17tocraciu formal dc que es vestircn a la rnort de Franco, van dc- 
cidir Ici--110 d'uiia manera molt rnts subtil: conccdint-li uns petits drets 
tcbrics. scrnpre subordinats a Ia suprcrnacia dcl castcllh. en una relaci6 
scrnhlant a la que subordina cls ,ccsiaiuts d'autonornia* a la Constitució 
cspanyola. Aixi. ara hi pot haver escola en catalh. amb una certa Iacilitai 
al Principal dc  Caialiinya, pcrb amb rnoliíssimcs de traves al País Valen- 
cia i a les illcs Balcars; ara hi poi haver iclevisions o radios regionals en 
catalh, pcrb no por tuver-ri'lii cap de nacional; ara hi por haver cls ca- 
ircm rciolriis en catali, hi poi haver indicadon en catala, hi pot huvev 
impresos oíicinls en catali ... : hi p o ~  huver de tot, pero no cal que hi hagi 
rcs, a pcsarque cls Parlaments de les ires cornunitats autbnomcs en qui. 
cns han dividii hagin prornulgat uncs llcis positives dc anorrnalitzaciú,, 
o de wús i ensenyamcntv dc la Ilcngua que tcbricarncnt s6n de compli- 
mcrit obligai. Pcrquk, quC passa si lcs insiiiucions implicades no com- 
plcixcn la Ilci? Dones no passa res, absolutarnent. La Ilcngua cspanyola. 
perb, sí qiic hu d'érser pcrtoi, pcrqu? Cs l'única rcconcguda explicitamcnt 
perla Consiitució. Cs I'única oficial a tot I'estat, és l'unica practicada pcl 
seu exi.rcii i pcr la seva policia. 6s I'única cxigida a les cadcnes de TV 
priv;idcs, 6s I'iiriica que hu d'ésser «hligaic)namenl coneguda pcr tois els 
súbdits. 6s I'úiiica exigida a Ics ctiqucics dels productcs comcrcials, Cs 
I'úriica p;irlada pcr rnolis de iiiilers de persones originals de tcrrcs castc- 
llancs que viucn als Pai'sos Catalans, i pcr alguns alircs rnilcrs d'indíge- 
rics qiic sllian passal dciinitivanient al bando1 dels vcnccdon. 

És clrir que, arnb aqucsics condicions de supcrioritat legal absoluta 
del casiclli. cl catala no pot rccupcrar mai la scva dignitat de llengua 
normal dcl nosirc poblc. 1 cl Ici 6s que, sobretot a Valencia i a les Ba- 
Icars, la castcllanització avanca i la llcngua del pals continua csscnt 
marginal i scnsc presencia noibria a la vida pública. 

Quaiil a Caialunya Nord. la Irancesització democrAtica, sense ni ian 
sols 13 c o ~ i c ~ s s i ó  d'uns niinirns drcts siiiihblics, scmbla j3 qiiasi assolida 



i Ics pcrspectivcs cn la siluació actual peral catala són practicament inc- 
xistenls. 

Davant la dcsfcta previsible tan sols hi ha, dones. una alternativa: 
com qualscvol poblc lliure i normal del món. hcm de tcnir la nostra Ilcn- 
gua, la catalana, com I'única oficial i general a la nostra societat. NomEs 
quan el catala sigui necessari. no simplcment .possiblen, podrem tenir la 
scguretat que la nostra nació i la nostric llengua subsistiran. 

EL BARCO DE DON ANTONIO MARIA 

Pere Ribera i Pinós (Barcelona) 

Ja tcnicrn el CEC, cls vcrinosos, el Tiibau, les Ilistcs de TVV, el Gon- 
zálcz Liiondo lcnt de Ics sc\,cs (darreramcnt scmbla inclinat a la lingüis- 
tica i a la gastronomia) i cls del Ccniro Culiural Mallorqui. Ara. p e r a  
ofrcnar noves glbries a Espanya s'hi ha sumat en Badia Margarit, si, 
Don Anlonio Maria, el que va I'cr la Grumdtica Calalana, publicada pcr 
I'cditoiial Credos de Madrid. Aqucst bon home. paradigma del pactisme 
i del hon scny tan caractcristic dcls nostrcs verals, Iia introduit els del 
GEC. - aquclls qui ara es Tan dir (~Els  Cantasrncs dcl barcon-, a I'IEC, i 
cls ha rcbut pcr la porta gran. sensc miramcnts. Scmbla que Ics se\,cs 
aportacioris dc barbarismcs cas~cllanitzanis, aixi com la scva fobia con- 
tra tot allb que soni geniií o catala dc lora de la ciutat de Barcelona, ha 
esdevingut imprescindible a l'hora de lcr un nou diccionari dc I'IEC. 1 
aixo Iio fa cl prcsidcni de la Sccció Filolbgica. que mai no havia gosat 
dir ni ase ni b5siia pcr tal de no lcrir ningú. Scmbla que. com que 
aqucsts nois del GEC. rcbotats d'altrcs areas de trcball, i dcsprts de  cas- 
tigar- nos amh cl scu modcl provincia de la llengua des de tots cls mit- 
ians dc  comunicació, ara iamhk ens castigaran des del scu diccionari, ja 
que tii actuaran d'assessors. Fins que vindra un dia no gaire Ilunya, pel 
qiic scmbla, que cls catalanoparlants nord-occidcntals haurcm de dema- 
nar pcr-dó pcr no saber qiic paraulcs tan usuals i hahituals cn la nostra 
parla com ara udés o be eriguariy. han csdcvingut arcaismes o Córmules 
pcdaiics dcs  que la collr, dcl eIiarcuo així h o  van fcr saber a I'IEC i a la 
resta dcls humons que cncara goscm parlar cntala normalrnenl. 

Algú (kii ha d'havcr gcnt pcr a tot cii aqucst món) p o d d  dir i procla- 
mar <les de tribuncs públiqucs que aixb 6s un sigric de normalitat i de 
rcriovució dc la Ilcngiia. Tüiiipoc no t i i  Iiaiira qui s'cstigui de proclamar 





la seva possible bel.ligerhncia més o menys pública. 6s fer cas dels 
brams de I'ase. i qualsevol cosa rncnys contribuir a un proces de norma- 
litzacib Iingüistica vital per al catala a hores d'ara. 1 si la maniobra fos 
estrictament marginal, no seria gens perillosa, pero quan aquesta ma- 
niobra arriba a assolir el consentiment de I'autoritat lingüística del pals, 
prcn dimensions. si mCs no. de suicidi lingüistic. Allb que no va fer el 
Dccret de Nova Planta. que tota la normaiiva redactada explícitament 
dcs d'Espanya i des de F r a n ~ a  contra el catala no havia assolit. ho Faran 
una colla de bktols amb cl nom dc  lingüisics i arnb el consentiment dc 
Don Antonio Maria. 

Tot aixo passa desprCs d'una timida justilicació als mitjans de  comu- 
nicaci6. Don Antonio Maria Badia. antic defcnsor de  la unitat de  la Ilen- 
gua catalana. ex-prohom dc la nosira Ilengua. sense consultar-ho a nin- 
gú. dccidcix que la millor manera de no entrar en conflicte amb el GEC 
6s admetrc'ls a I'IEC com a col.laboradorx. Sembla que. finalmcnt 
aqucst home il.lustre. ha esdevingut el que tota la vida havia somniat, el 
uquefen dc  la llcngua catalana, i ara, amb la benedicció del Parlamcnt 
de Catalunya, que va atorgar autoritat lingüística a la Secció Filolbgica 
dc  I'IEC. rara i dcsfari segons cll cntcngui convenient. Mentrcstant. Don 
Antonio Maria Badia, continuara neganl-sc a escoltar altres grups de 
gcnt que tumbé treballcn perla Ilcngua. 

Pcr acabar nomts voldria fcr-li un suggerimcnt: s'ha oblidat dc  cri- 
darcom a assessors lingüistics persones insignes de  la llcngua del nostre 
pais com ara cl senyor Amadcu Fabrcgat. el senyor González Lizondo, i 
la colla del Ccntro Cultural Mallorqui quc, com tothom sap, han trcba- 
Ilat perla llcngua catalana de la matcixa manera que el GEC. 

RESPOSTA A UN ARTICLE DE <<EL PAIS~,  
QUE NO ÉS EL NOSTRE 

Robert Perenya i Blasi (Barcelona) 

El senyor José Antonio Gabricl y Gal6n no entén com els intel.lec- 
tuals cspanyols es fan cl disirci a I'hora de donar el cop definitiu al ge- 
nocidi de la cultura catalana. Ell ha cornpr5s que ara és el moment op- 
tim, car Ics circumsthncics mai no havien estat tan desfavorables p e r a  
Catalunya, ja que, fins ara. mai una naci6 que poguCs elegir els seus di- 
rigents, no n'havia clcgii uns que tingucssin cn el programa la scva sub- 



missió a una altra nació, com fan els diversos tcrritoris que conriguren 
els Paisos Catalans amb el suport decidit de la majoria de gent irnpor- 
tant de la cultura: cantants dc la .nova cancón, algun grup de rock. can- 
tants d'bpera. escriptors. pintors. científics, esportistes i gcnt de tota me- 
na i condició. Ara sembla haver-sc acabat dclinitivament la nissaga de 
Caialaris Universals que no s'avergonyeixen d'Csser-ho. Quan un hom so- 
brcsurt en algun camp, semprc sembla haver-hi alguna multinacional, o 
govcrn, o partit político casa comercial o qualsevol organisme, disposat 
a comprar-li la bandera catalana, i la persona en qüestió no se sol fer 
prcgar i es dcclara cspanyol arnb la satisfacció de saber-se la buotaca 
plena. i d'havcr-se estalviat alguna complicació. En definitiva, mai les 
classes política i intel.lectual catalanes no havien estat tan majori~iria- 
mcnt decididcs a vendrc llur phiria a baix prcu. 

Pcln cls intcl.lcctuals cspanyols, senyor Galán, han intuyt que als Pai- 
sos Caialans cncara hi ha geni pcr a qui les paraules digniiat, patria. 
Iluita, rcsisli.ncia, tenacitat. orgull, sacrilici. totes són plencs de scntit; i 
efectivanient intueixcn que mai el geriocidi de la nació catalana no sera 
coinplcl tant corn cncara existcixin gen1 com nosaltres, i ells i voste sa- 
ben quc tcnen lcina per a cstona; pcr aixb clls no tcnen prcssa: prcferei- 
xcn esperar. saben que cl procés d'fspanyolització de la p a n  de Catalun- 
ya que tcncn (de Fraga fins a Maó, dc  por^ Bou fins a Guardamar) 6s 
qücstió de temps i de dincrs pera comprar conscihncies; dc temps cn te- 
nen tan[ com vulguin mcntre els catalans siguem tan mcsclls, i cls di- 
ncrs, els amos semprc els obtcncn dcls esclaus. 

Ara li  plantejaré un dubte mctalísic senyor Galán: els catalans. que 
som cspanyols o som rrancesos?, vosti. diria: Hi ha catalans espanyols i 
t i i  Iia cuialans Irancesos. Jo li asscgitro que arnbdós adjectius sobren als 
catalans: en tcriim prou d'tsscr catalans. 1 un altre dubte mctafísic: com 
Cs que cls portuguesos i els dc Gibmltar no són espanyols, quan ambdós 
ho havicn esiat? Deixo la resposia a vostcs. els cspanyols, que saben per- 
Icctarncnt que ni Catalunya ni cap altrc país del món amb idioma propi 
nccessita I'cspanyol més que I'anglhs o el hanccs, o el xinc's o el basc o el 
portuguc's. La prova que Catalunya no nccessita l'cspanyol és la por que 
té vostc' quc li i  dcsaparegui. i la neccssitat que tenen d'imposar-lo pcr la 
f o r p ,  cncara ara. mitjancant una Constilució que el poblc catali cs va 
vcurc ohligat a negociar a la baixa, scnse cap alternativa dcmocritica: o 
aixo o r ~ s .  

Dcscriganyi's senyor Galin, el casiell3 a Catalunya cense cl suport 
dictatorial i lcixista dcls mkiodcs clars i expediiius. o intrincats i subte- 
rranis de l'aparell social capitalista. passaria a ocupar el lloc que ara es  
vol donar al catala. o sia, I'ambii familiar i de rclació dcls espanyols i 
hispanoparlants. més o menys ben acollits en un país que no és el scu. 
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exactameni igual que a qualscvol pais del mhn arnb un contingut nota- 
ble d'immigració. 

Tingui paciencia senyor Gabriel y Galán, i faci com els seus com- 
panys intcl.lcctuals: espcri. Ells saben que si continucn les coses com 
Eins ara, cl catala no trigarh gaire a convertir-se en u n  dialecte de I'cs- 
panyol (nomes cal fixar-se en els mitjans de comunicacio d'ambit cata- 
la): Icntament ariirh dcixant de parlar- se. És un procés que ja ha comen- 
Fat. falsarncnt dcmocratic. sensc viol6ncia aparcnt: pero aquest procés, 
no s'haiirb acabat dcfinitivamcnt tant com hi hagi catalans que Eacin 
aquesta cosa tan scnzilla, pero que porta tantcs cornplicacions. com és 
parlar en catali. No iniporta quina idcologia tinguin ni si shn de dretes 
o d'csquerrcs. si són rics o pobres. si són religiosos o ateus, ni si s'agra- 
den de les sardancs o del rock, ni si guanya el B a r ~ a  o el Figueres: sa- 
bcm que si no cns prcncu I'idiorna no cns licu pies res, i aixb es tot. 

FACTORS QUANTITATIUS 1 QUALITATIUS 
DE LA MINORITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Josepa EIuguet i Biosca (Barcelona) 

El bilingüisrne social. institucionalitzat en forma de coolicialitat. Es 
una trampa mortal pcr a la Ilcngua d'un pais. 

La utilitrit i cls bcnclicis que comporta el bilingüisme o multilingiiis- 
me individual - q u e  cls individus dominin més d'un idioma a elcctcs de 
trcball, cstudis, ctc.- no s6n cls rnatcixos quan s'implanta. perla f o r ~ a ,  
a tota una comunitat lingüislica. 

La prctcsa igualtat dc les ducs Ilcngücs oficials que dcfensen els bi- 
lingüistcs és una fal.lhcia, ja que cap comunitat lingülstica no ha acon- 
seguit de norrnalitzar la seva llcngua amb aqucst plantcjarnent. 

La trampa dcl bilingüismc actua a dos nivells: el quantitatiu i ,  sobre- 
tol, cl qualitatiu. 

El bilingüisrne social comporta la rninorització d'una de les ducs 
llcngücs i li3bitualmcnt la quc resulta minoritzada Cs la que no Cs Ilcn- 
gua d'cstat. Si cl bilingüisnic social Tos positiu o, almenys, no tingués rc- 
pcrcussions iicgativcs, cls cstais rnaldaricn pcr implantar-lo en els seus 
tcrriloris; i no Es per causalitai que no ho fan. 

La pri~icipnl caractci-istica d'uria comunitat minoritzada és que passa 
a tssci  un subconjunt, un sati.l.lit, una colonia lingüislica d'una altra co- 



rnunitat. dc  manera que n'hi ha molis, d'unilingücs castcllans, pcro cap, 
proba1)lcment. d'unilingüc catala. A eicctcs quariiitatius. doncs, Cs rnoli 
clar que qui es vcu obligat pcr necessitat a bilingüitzar-se 6s cl parlant 
de la llcngua no estatal. 

Pero I'clccte rnCs pcrniciós és que els parlants dc  la llengua rninorit- 
zada vcucn rcduit el scu espai mcnial. Com a parlants caialans, bascoso 
brctons, I i i  lia iota una shrie de funcions cornunicatives que no  podcn 
rcalitzar ainb la propia llengua i tenen neccssitai d'aprcndre I'altra Ilcn- 
giia pcr a poder tcnir una vida cornunicaiiva plena. 

J.A. ARZE ha afirrnai que ,cuna Ilcngiia no es perd pcrque els qui no 
la saben no I'aprcncri sin6 pcrqui: cls qui la saben no I 'uscn~. Perh no 6s 
pas que cls parlants de la Ilcngun en qücstió decidcixin un bon dia quc- 
dar-se muts o hé dedicar-se a la vida conlcrnplaiiva sin6 que previarnent 
s'liari bilingiiiizat i dcixen d'usar la propia llcngua pcrque l'altra els 6s 
rnCs útil, pcrquC cls SS en dclinitiva nccesshria i imprcsciridiblc, i la scva 
llcngua esdcvc poc úiil o innccesshri:i. L'us lingüístic tarnhf e s  regcix 
pcr priricipis d'cconornia. 

Un factor quc inicn~6 en cconoinia lingüística és, doncs. la distinciii 
rlualiialivn entre utilitai i ricccssilat. 

es indiscuiiblc la utililat dcl catala que encara senzeix de vehiclc 
curnuiiicatiu arnb la larnilia, arnb cls arnics, per a alguncs assignatu- 
res cscolars, pcr a algiins miijans dc coniiinicació (una rninoria) o per 
a alguncs adniinistracions locals i regionals. pcro la uiilitat del catalh 
deixa pas 3 la imperiosa ncccssitat de dominar la llcngua de I'cstat si 
hom vol cursar dctcrniiriüdes carrcres universitirics (drct. posern pcr 
cas. enirc cl'altrcs) cri el propi pais o, arrihat cl cas, d'accedir a1 senat 
cspanyul i cxcr-cir-lii de catalanoparlani. La colonització lingüistica 
s'lia itiicriurirzat innt que són rins i iot cls rnatcixos podcrs rcgionals 
qui barrcri el pas del senador d'un partir que 113 rnostrat la seva intcti- 
ció d 'exocir  el dret dri parlar en  la llcngua de la comunitat quc repie. 
scnta. 

La niinorirxació qiialitaiivn iambé actiia eii dctrirneni de la Ilcnguzi 
produini-lii cícctcs de paiucsització: el blavcrisrne, el pactisrnc, els bar- 
cos fariiasnics i altrcs renuncies lirigiiistiqucs són rnanilcstncions divcr- 
scs del rnatcix procés. Un procfs que cns porta, si no hi poscm aiurador, 
a la n~Cs o nicnys lenta pero incxornblc cxtinció de la nostra llengua na- 
cional. 

El c;iisla dcls dirigcnis, dcls rni'jans de comunicació (ielcvisió i 
prcrnsa), dcls rnestrcs del pais. ctc. no 6s ara corn ara cl rnodel de catala 
modcrri i de qualitat quc fura d'csperar. El rnciiyspreu lingüistic que  dc- 
rnostrcn algiins en no niillorar cl seu nivcll fonhtic, sintactic i lfxic actii:i 
ncgativnrncnt sobre la rcsta de la comuiiiirii lingüística. 



No podcm pcrmetre cap rcnúncia. cap rebaixa. La llengua no Cs 
ncgociablc per als qui encara volem la nostra llengua nacional i Ilui- 
tcm pcr aconseguir-1a.E~ una qucstió de dignitat i de supervivkncia. 
Que la tolerancia i la prudiincia malcntcscs no ens facin traidors. Si- 
lcnciar cls abusos dcls wtolcrants., dcls qui s'avcnen a rcduir el nivel1 
qualitatiu dc compctiincia lingüística. no 6s democrhtic. ni digne. ni 
Ilcial. 

1 aths quc el bilingiiisrne no ens pot garantir la transmissió genera- 
cional dc la nosira llengua ni, cncaia mcnys, d'una llengua moderna, 
scnse contaminacions ni intcr~crhncics, apta pcr a tolcs les necessitats 
comunicatives i dc rclació socialrncnt exigibles, 6s del tot imprescindible 
que la nostra comunitat lingüística intcrioritzi el centre de  decisions 
amb una voluntat clara dc ter que la prbpia llcngua esdcvingui llengua 
nacional, i el cami per a Ccr-ha possiblcmcnt 6s aconseguir que sigui 
l'única llengua oricial. 

Aqucsta proposta Cs monada, raonable i ineludible per a poder ler 
canviar el sentit dc la minorirzaci6 cap a la rccupcració IingUística; en 
conscqiikncia l'opci6 que dcfcnsa la Plataíorma Unitaria: .CATALA 
ÚNICA LLENGUA OFICIAL* incidcix a promoure el canvi qualitatiu. 
trenca arnb esquemcs mrntals de submissió lingüística i recmprhn i'úni- 
ca via vhlida pcr a la restituci6 d'un dcls drets íonamcntals dels pobles i 
dc les nacions. cl d'assegurar la ncccssiiai d'ús i, per tant, la completa vi- 
talitat de la propia llcngua nacional. 

Esteve Valls (Perpinyi)  

Encara que el conceptc dc Paisos Catalans no sigui pas prescnt dins 
tolcs Ics mcntalitats catalanes -fins i 101 entrc els intcl.iectuais d'ano- 
menadn-, podcm dir quc no sc pot pas comprcndre el quc és la nostra 
Ilcngua si no sc'n concix pos la variant dialccial nord-catalana. El cata15 
del Nord 6s scguramcnt la mCs gran viciima dcl liglitisme que ens prco- 
cupa tant.  COI^ 110 diiicni dins un núnicro prcccdent de la rcvista. com 
més va.ni6s cl calala parlat a I'Eslat Espanyol s'allunya del que se fa scr- 
\.ir a Catalunya Nord. Aix6 signilica que, sovint, un catala rossellonc\s 
normal no sc scnt gota conccrnit pcr clcmcnts de cultura fcts en vcatala 
cspanyol,,, com sc scnt a dir, cncan.  (Qualsevol nord- catald afegeix sem- 



pre el qualificaiiu "espanyol~~ a l  calalic ulira- piririenc, fins i ior quavi no 
170 6 s  pus. Perb corn que sovint 170 Lr ... Aqucst problcma Cs gravíssim. 
Coni salvar Caialunya Nord. quan se sap que 6s I'únic icrriiori catala no 
situni en icrritori cspanyol? Toics Ics iniciaiivcs a tavor de  la norrnalit- 
zació lingüisiica que s'cmprcnen des dcl Sud s6n fcics amb una hptica 
espanyola, Iio hem de rcconkixcr. Per excrnplc. si se dccidcix dc difon- 
drc a Pcrpinya un docurncni de la Gcneralitat sobre la ~Scgurctat  Ciuta- 
dana,,, foi3 el iiiol .ja scri  incomprks, o si 110 Cs. scra tilllat d'<<espan"oln. 
Dc la matcixa 111ancra, trct pcl futhol. TV3 no iiiieressa ningú. a Perpin- 
ya. No cns cnganycm pas! La scua auditncia nomfs la formen cls quaire 
intcl.lcctuals que scm, i alguns ccntcnam de rcr~igiats del 39. Doncs. cl 
problema Cs grcu. Dcixcm de costal el icma estriciamcnt culiunl quc 
caracicritza TV3 (íilms que comcnccn tard, a la nit. periodistes quc 
diucn ~ h o n a  tardan quan Ja sOn les 7 dcl vcspre), i cns inicrcsscm pel tc- 
ma iingiiísiic: 

Uns rnois coin -informaiiii. noticia, pcriodisia, carta d'ajust. roda dc 
prcmsa, cnipat. marcador. posar dc manifcst. ajuntamcnt. alcaldc. rcgi- 
dor, iníormc. exi.r.cii. cic ... 9, poden Csscr comprcsos pcr un Nord-Catala, 
en el rnillor dcls casos. Pero scran irnrncdiaiament catalogats corn a es- 
panyols (irci dc .noticia*. iois aqucsis mois son cspanyols. o bf en la 
llur utiliizaci0, o hC cn Iliir cxistiinci:~). Pcr aqucsta raó, no cns hcm pas 
de  qucixar que el catala sigui cnsciiyat corn a llengua estrangcra a la 
Uni\.ersiiat dc Pcrpinyh. 

Quina solució adoptar pcr a ioi aixb? Cap. com quc els intcl.lcctuals 
locals s'estan pcls núvols. consideren que allb de ~ C a i a l i  dcl Sud i Caia- 
lb  del N o r d ~  Cs un ~ I a l s  problcma~~. 

Si aqucstts iaillcs havicn tingut d'Esscr cscriics pcr fsscr cntcses 
de cap a cap pcr un Nord-CaialU ncutre (sensc cap relació particular 
amh cl siid, corn la majoria). iois aqucsis mots i I'ormes no hi sericn 
pns: 

mFins i 101. = ~ ~ h a s t a ~ ~ .  a Caialunya Noi-d. 
.Anon~cnad;i~~ = ~ r e p ~ i t a c i ó ~ ~ .  (cf.lr. -rcpuiation") 
<<Dirondic. = ~dil'usai.,,. 
<{Ciuiadana. = *<de la Vilav. 
~Qucixar-se" = <<planycr-scn. 
<~Nú\.ulsn = <cbromcsn. 



LLENGUA 1 INTEGRITAT NACIONAL 

Jordi  Arnal i Roura (Vilanova i la Geltrú) 

Les rclacions entrc llcngua i nació han estat íorca analitiades perla 
sociolingüistica moderna i, pcl que fa al cas catalh, els sociolingüistes 
mfs  avancats n'han cxtrct una conclusió clara: el catala ha de dotar-se 
de totcs les prcrrogativcs propics d'una llcngua nacional, amb totcs les 
conscqüi.ncics que sc'n dcrivin. 

La llcngua catalana ncccssita d'un podcr catalh que estableixi els me- 
canismes perquk aquesta esdcvingui llengua nacional i a la vegada la na- 
ció catalana ncccssita d'una llengua amb prou pes i arnb pmu vitalitat 
pcr a garantir la consolidació d'una cultura i d'una socictat nacionals. 

De fct. s'ha escrit que cxistcixen dilcrcnts llengiics perquk existeixen 
difcrents nacions i cxistcixcn difcrcnts nacions perquk exisieixen dife- 
rcnts manci-es d'cntcndre cl món. En aquesi sentit fa de  bon recordar 
I'cstudi de I'intel.lectual dc Sueca. Joan Fustcr, publicat com a prblcg al 
dictari di: J.PIa "Quadcrn Gris.. El tcxt. malgrat haver estat redactat fa 
quasi una trcnicna d'anys. Cs plcnamcni actual: Fustcr ens recorda que 
en cls tcrriioris histbrics quc constitucixcn Catalunya (el Principat, el 
País Valcncii o la Catalunya del Sud, Andorra, la Franja de Poncnt, la 
Catalunya Nord i Ics Illcs) parlcm la matcixa llengua pcrque som una 
unitat tiiimana i social, Cs a dir. la llcngua més que unir-nos. segons pa- 
raulcs icxtuals dc Joan Fustcr, el que la 6s traduir la nostra uniiat pre- 
via. Aqucsi Cs un concepte íonamcntal pera entcndrc moltcs coses i. cn- 
trc cllcs, qiic la rcivindicació dc la intcgritat territorial de  Catalunya és 
hasica a I'liora de defcnsar la nostra Ilcngua. 1 aixo, lamentablement. els 
qui scmblcn icnir-ho mes assumit són cls nostrcs enemics, cls quals vo- 
Icn fcr dcsaparl'ixcr directamciit la presencia del catala a Vall'ncia i a la 
Catalunya-Noid (amb l'intcnt en el primer cas de dividir la nostra Ilen- 
gua i la nostra nació. i amb la pura substitució del catala pcl írancts en 
cl segon cas) i adulterar amb normaiives abcnnnts el catala a la resta 
del tcrriiori, primer pas, Cs clar. pcr a la culniinació d'aquest procfs, que 
no Cs altrc que la substitució lingüística del catalh per I'espanyol. 1 avui. 
al Principat. cns trvbcrn en la lasc cn qu? ens intenten ensarronar amb 
un modcl de llcngua catalana calcat de I'cspanyol en Iiixic i en estructu- 
ra. Estratkgics. doncs. plcnament complcrncntaries entre el Grup d'Estu- 
dis Catalans (cls del barcu) i I'analrabctisrnc dcls blavers espunyols (Real 
Academia de Culiiira Valenciana). Uns i alircs volcn exterminar el catala 
pcrqu;. sahcii quc 6s la millor manera d'cxterminar Catalunya. Aixo vo- 



Icn. t s  clar, pero no ho tenen gens Ticil pcrqui- cada dia som més cls qui 
lluilem pcrquk la llcngua catalana csdcvingui la nostra LLENGUA NA- 
CIONAL. 

LA DISBAUXA LINGU~STICA ACTUAL 

Lluís Marquet (Barcelona) 

Pcr poc que Iiom llcgcixi cls diaris Iiaurj tingut ncasió de veurc algun 
dcls innoinhrablcs ariiclcs llargs i dciallats quc els mitjans dc cornunica- 
ció escrits cns han ohscqiiiai durani una colla de dics sobre cls nous co- 
rrcnis lingüistics que ara inipcrcn i les noves tendencies que ara s'csti- 
lcn, en virtut de les qiials cal girar-tiu tnt dc cap per aval1 i comentar dc 
noo con1 si aixb fos la cosa més normal dcl món. Hem sentit diverses 
persones que es demancn asinradcs: 1 ara, que passa amb aixo de la Ilcn- 
gua 31s mit.j:tns de coniuriicació? Quc ho la que toi csti trasbalsat? 

El cas Cs que segons que cns inlorrncn cls diaris -iot i que no scm- 
prc informcn h6, 6s clar- I i i  tia hagui una proposta lingüística d'uncs 
cciies propurcions adrccada a I'lnsiiiui d'Estudis Catalans a fi que 
aqiicst I'cstudii scriosanicni. Aqucsta proposta consisicix bisicament en 
una Ilisia de 778 paraiilcs no admcscs lins ara pcr tal que siguin consi- 
deradcs. pero sobrcioi pcrqui- sigliin admescs de cop i no se'n parli més. 
Aixi -cns diiien- alcshorcs scrrrn mc's lc l i~os  i tot aniri sobre rodes 
pcr tal corn ja no hi Iiaura problcmts de Il'xic ja que i o ~  aixo Es imprcs- 
cindiblc pcr a poder parlar catalh arrib nonnalitat i sobretot pcrque tot- 
Iiom I'ciitengui millor i no hagi dc sofi'ir cap trauma pcr culpa de la Ilen- 
gua ... No cal dir que aqliesics 778 paraules són en una gilin majoria 
castellaiiismcs i harbarismcs d'ús corrent eii el llcnguaige parlat a Bar- 
celona, sobtrtot pcr persones sensc cap formació lingüísiica i de poca 
cura cn la Ilcngua. Dones 116: aquesta 6s la base de la llcngua proposada; 
una Ilcngua adaptada a Ics nncccssiintsx actuals. cornplctamcnt desvir- 
tuada i enctualiizadax en el ints pur esiil antifabrii. 

Ja tcnim. ;iixí. la disbauxa ling"'. ~ u i ~ t i c a  ' en marxa. 
Peri, de momcni no sahcm res dc la reacció de I'IEC; només sa- 

hcrn -seniprc pcr niiijh dcls diaris- allb que diuen els autors 
d'aqucsia proposta (cls quals -i no pas casualment- són els respon- 
sables liiigüistics dcls diaris), que ja  tio donen pcr Tet. No t s  aquest el 
lloc de discutir la bondat dc Ics proposics; d'altra banda tampoc no 



ens hi  considcrern capacitats. Aixo ja ho fa r i  I'IEC quan ho cregui 
oportú, si 6s que ho creu oportú. De mornent -ja ho hem dit- no hi 
ha hagut cap rcacció ni cap desmcntiment; de tota manera no s'ha 
d'anar amb presses, que no 6s bo per a la salut. Cal no pcrdre la cal- 
ma i sobretoi no precipitar-se ... 

Pero aqucst no és potser el problema m t s  preocupant; la qüestib 
principal 6s que els diaris no han Ict res rnés que escampar a tort i a dret 
aqucstcs idccs i donar-ho tot com un let ja accepiat scnse quc hi hagim 
pog~it Ilcgir cap comcntari de seniit contrari ni cap posició discrepant 
cn cap niorncnt. Quc no hi ha niiigú en desacod? Doncs no; Iii ha una 
unanirnit:ii total! tlcm iiconscguit uns rnitjans de comunicació tan pcr- 
fcctcs quc ioihorn tio troba tot be. Fanihstic! Potscr algú encara es dcu 
recordar de la situació d'una altra epoca passada (?), on tot crcri flors i 
violes i ningú no opinava rnai conlra irs. Hem torna1 així a I'epoca glo- 
riosa en qul' no hi ha cap discrcphncia. 

Sobre les idccs quc hi ha al darrcrc d'aquestes propostes, Jaurnc Cor- 
bera ja [a algun tcmps va cxposar clararncrit el tema a -Una llengua per 
a una nación. Serra d'Or, seternbrc dc 1987, on critica durament la Ilcn- 
gua dcls rnitjans de comunicaió. Aqucsi articlc \'a 6sscr rhpidament con- 
tcstat per Joscp M. Fulquct amb aBrarns d'asc no pugen al celn, Serra 
d'Or, dcscmbrc de 1987. on dcspr6s de recordar al scnyor Corbera que la 
~ ~ r e v o l u c i ó ~ ~  lingüistica .va lligada a un projccte de pais quc no és el 
s c u ~ ,  diu coses dignes de  passar a la tiistdria: *Tcoric~rnent, d e  dues so- 
lucions, se n'ha de poder cscollir una sense que per aixo qui ho faci hagi 
de ser acusat d'hcrctgc. En el cas que cns ocupa, si jo vaig optar per cer- 
tcs reduccions pronorninals propies del catalh central peninsular va ser. 
cntrc altrcs raons. pcrqui. cm va donar la ganan. Vct aquí una gran raó, 
allamen1 cientilica. 

Doncs be. cls brams d'asc quc no pugen al ccl, de  momcnc ja han 
airibat a I'lrisiitui ... 

Ara, quanl a la reacció dc l'lEC hcrn d'cstar ben tranquils. Sabern 
com pcnscn alguns del scus rncmbrcs. Concrctarnent. el prcsidcnt de la 
Sccció Filologica, scnyor Antoni M. Badia i Margarit sembla que ho té 
molt clai.: cal seguir diiis la linia fabriana i deixar-se d'invcnts cstranys i 
gratuits. Aixi a ~ ~ P o m p e u  Fahra i la reconstnicció de la llengua catalana,) 
(publicat diiis Hoinenuige u Poinpeid Fubra. Univeisitat de Barcclona. oc- 
iubrc de 1982. Badia diu, cnirc a111.c~ coses: 

.Si no dispos2\,cm de I'obra dc Pompcu Fabra. hom podria dubtar de si 
cns n'liaiirícm sortit. Aixl. si l'cstat actual de la llengua 6s font inesgotable 
dc  prcocupacions i I'li<iritib 6s rcplii dc iosques nuvoladcs 4 n  aix6 cstcm 
piijor qiic duran1 cl primer icrc dcl scglc prcscnt- posscim, cn canvi. les 





m i t j a n ~ a n t  la llei 811991 de 3 d e  maig sobre I'autoritat lingüística d e  
I'lnstitut d'Esiudis Catalans, on diu entre altres coses: 

1) Es reconcix que I'Institut d'Estudis Catalans 6s la institució encarre- 
gada d'cstablir i actualitzar la normativa lingülstica del catala. sens preju- 
dici de les altrcs funcions ... 

2)  L'ús lingüístic dels brgans dc I'Administració dc la Generalitat. de 
Ics corporacions locals. de I'Aministraci6 de I'Eslat a Catalunya i de les en- 
tiiats autiinorncs, In crnprcscs i Ics altrcs cntitats i institucions que depe- 
ncn dc Ics csrncntadcs adrninistracions ha de respectar la normativa esta- 
blcna pcr l'lnstitut d'Esiudis Catalans. 

3) L'ú5 lingüistic dcls ccntrcs d'cnscnyarncnt públici i privats i dels 
rnitjans de comunicació de titularitat pública ha de respectar la normativa 
cstablcna pcr I'lnsiiiut d'Estudis Catalans. 

f s  cvidcni que  aqucstcs llcis no  es complcixcn. 1 tothorn ben  tran- 
quil. A qui: trcu cap, doncs, Icr llcis si no  scrveixen pe r  a res? 

Scnyors responsables de la normalització de  la Ilengua: Fins  quan  
durara  aqucsta disbauxa lingilistica? 



PSICOLOGIA 1 LLENGUATGE 

Manuel Pla i Salat (Barcelona) 

Paraula, en cl scu scntit de SO o VEU em&s per una boca, prové 
d'una arrcl grega BAL que significa originalrnent ~ ~ I l a n ~ a r ~ ~  en el sentit 
d'cnviar a través de I'cspni. si hi: va ampliar la seva significació en rnolts 
derivats diucrsos corn *parabolcm (cornparació), ~ ~ s u r n b o l o n ~  (signe de 
reconcixenca), utiupcrbol¿?a (exagcració). .problEman (diFicultat), etc.. 
En alguns aspcctcs podern considerar que MOT i PARAULA s6n termes 
equivalcnts. pero tarnbé I'origcn de rnot ve del llati MOTTUM (gücll o 
grinyol), quc va donar umutus*, el qui ha pcrdut la veu. Pero en totes 
aqucstcs acccpcions íonologiques no cs fa distinció entrc les paraulotcs 
profcridcs per un papagai o per una persona. i es corre el risc, corn lan 
alguns evolucionisics obcecats, de confondrc cls crits dels dofins i algu- 
ncs altrcs formes de corniinicació entre anirnals corn formes afins a la 
seiniologia. Val la pena de llcgir cls comentaris humorístics que fa Mar- 
tin GAKDNER en la scva o b n  Sciencie. Good. Bad and Bogm i tarnb6 cn 
el Ilibre Orderarid surprise. sobre el prcihs llcnguatge d'alguns anirnals. 

Cal, doncs, que dcfiiiim la paraula en el seu scntit autbnticarncnt psi- 
cologic i dil'crencial cnlrr cl crit i el Ilcnguatgc hurna. 

En aqucst sentir esirictc la paraula és LA FORMA MENTAL Q U E  
POT EXPRESSAR ENSEMS EL PENSAMENT 1 EL SENTIMENT. Dic 
ncnscrnsn (in- simul) i no pas al matcix ternps perquP hi ha moltes for- 
rncs d'activitat que es poden ícr a la vegada i s6n cornpletarnent inde- 
pcndents. Poscrn per exernplc cl Ict de xiular i pentinar-nos al rnateix 
icmps. ES cvident que aquestes operacions no impliquen conjunt in-si- 
rnul, pcrquC no cns pcntincrn anib el xiulci ni xiulcm arnb la pinta. En 
canvi, mitjancant les paraulcs. cxposcm indivisiblernent conccptcs i 
aícctcs. idccs i ernocions. 



També dic quc la paraula és una forma mental, 6s a dir. que penany 
a la MENT en cl seu scntit pur de I'arrel indo-curopea MEN. que indica 
els rnovimcnis, no pas del cervell, sinó dc I'ESPERIT. 

Nosaltres tcnim arxivades i adhuc associades totes Ics paraules en 
ducs grans bibliotcques: les ncurones del cervell i cls llibres i diccionaris 
del nostre cstiidi. La biblioteca ens guarda i hdhuc explica una munió de 
paraulcs, perh no les cntén. També moltcs persones il.lustrades guarden 
en la memoria llargs encenalls de frases fetcs i dc coneixements que no 
entencn. Van aprendre cl ~ ~ b i n o m i  de Ncwton. i el guarden en el disc 
d'alguiies neui-ones hcn 136 de mcmhria, pero ni clls ni llurj ncurones 
l'han cnii's mai. 

Pcrh les nciironcs, com podricn entendrc allb que de cap mancra no 
es poden imaginar? Toilioni pot comprcridrc clarament la idea del no 
res, pcrh, paradoxalmcnt, en cl nostrc ccrvcll tan sols pot ésser represcn- 
lada com una coso Fosca quc no s'acaba mai. Aixb ens recorda Ics anti- 
i-ihmies de KANT. que promoucn molis o quasi tots els crrors de la 
MENT, si es dcixa dur per les imatgcs cercbrals maicrialitzades. 

El mec;inisme neuronal. qui- podiia fcr pcr representar-se un simple 
miriigon, la quarta dimensió. la cunVatura i la limitació de I'espai? En la 
física actual tot aixb són fets quc s'han comprovat. pero. quants oferei- 
xen una cnoime rcsisti'ncia a acccpiar-los pcrqul: el ccrvcll no els pot di- 
gerir.! En quina neurona comcncaria la intel.lccci6 de la mes simple idea 
d'ENERGIA, que és una realitat scnsc forma, ni olor. ni color? 1 com 
s'ho íaiia el cen,cll d'un gos per conccbre la idea de  la sublimitar d'un 
paisatge:' El seu mccanisme cerebral, {tí. prous neuroncs per a discernir 
si una gossa Cs bonica o Cs IlciJa? {Es una qucsiió de la quantitat de 
suhstincia gris? 

El fet mCs estrany i astorador de I'espcrit huma és que pugiii Tcr allo 
que li clcsplau. Jo diria que I'espcrit es pot burlar de la cam. 

Toi Iiomc insti'uit té arxivndcs cti el scu cervcll les preposicions. Són 
conccptes piirs, omnivalcrils, que cn ccrta mancra no represcntcn res. 
Pcrh la iiostra mcnt Ics enten i les usa. Jo cm pregunto, de que serviricn 
als galls o als conills. ais goril.lcs o als clelants prcposicions corn SEN- 
SE, ULTRA i PER A? 

Ainb tut. aixo de I'espcrit S3 dc mal mastcgar. És com voler irnaginar- 
se un DCii scnse anatomia. Pero. com plantcjar-nos només les ones hcr- 
zianes que no tcncn cos, es passcgcn pcls cspais i ,  malgrat tot. no són 
fantasmcs? 

Polser caldria, doncs, que tractessiin mt.s prolixament que s6n la 
ment, I'csperit i la raó. pcrb cl meu comcntari no dóna pcr a tant. 

He de ccnyir-me a la delinició dc les paraules. Pcrque no tot allb que 
scmbla paraula ho és nccess3riament. 



Els mois tan sois tcnen autkniica calegoria de paraules quan no són 
garrulades sense sentit propi. La cotoria que ens diu: -Ves, mala bcs- 
tia- no intenta dir-nos allo que equivocadament podriem pensar. per- 
que la cotorra tampoc no ho pensa. 

Dissortadament també entrc la gcnt circula molla garlada o xerra- 
mcnia que no vol dir rcs. Una de les tristes utilitats de les paraules 6s 
que permetcn fer passar pcr saviassos rnolts rucs il.lustnts dels quals 
sovini tncicrn dcbades de  pair-ne els paiufis i els disbarats. No hauricm. 
dones, dc dir que parlen, sinó quc botzincn o moucn xcrra. Entre cls 
carpclo-veions aixo és moit frcqücnt: 

-¿Eniicndcs. Fabio. lo que voy dicicndo? 
-¡Y vaya si lo entiendo! 
-Micntcs. Fabio. que yo soy quien lo digo y no lo entiendo. 
A fi de conipics, d'aixo se'n planyia el matcix UNAMUNO. 
Nosalircs. cls de casa, procurcm, doncs. no parlar en va. 



L'ESMOLET 

Reflexió d'un lingüiste 

Xavier Rull - Joan  Ramón Fibla (Falset, Priorat) 

Ja sabcm que la llengua empra mccanismcs de  perfecció. per tal com 
I'cxcrcici de la comunicació rcqucreix un grau molt alt de  pnicisió en 
allb quc cs vol dir. 

Un dcls mccanismes més cnccriats pcr a diferenciar el genere 6s la 
terminació cn /-a/ i /-el -per al fcmcní i per al masculí, rcspectiva- 
mcni-, so que només ocorrc, a l'hora de pronunciar-ha, en la parla viva 
occidental -1'oricntal scmpre ho assimila cn tina vocal neutra-. Així. la 
ma és esqucrra i el peu 6s csqucrrc. 

Aqucsla marca. perb. va moli mes cnlla dels adjectius: tcnim farsa 
substantius -sobreiot. qualiricatius- que, en el dialec~e occidental, 
porten aqucsta marca. Així, tcnirn. pcr cxcmple, u n a  artista pero u n  ar- 
tiste (pronunciat amb e tancada) i, corn aixo. socialiste. pessimiste, 
masoquiste, copiste, ctc. 

No fcm cap apologia a favor de l'acceptació d'aquest sufix -iste ni 
tanipoc no prctcnem atacar la Normativa -que,  dc fct, ja rnostra algún 
cas dc difcrenciació (la psiquiatra i el  p s i q u i a t r e b ,  pcrb volem fcr-hi 
rzlcrkncia perquii 6s un mccanisme de disiinció larca rendible i que cns 
poi estalviar inoltes ambigüitats. 1 Cs que una llengua que serveix per a 
fcr cikncia i que cls ordinadois i la tecnica d'un món civilitzat com ara cl 
nostrc han d'utilitzar, cal que sigui d'allo més exacta. 1, en aquest cas, si 
I'analista poi Csscr u n  analista o una analista. l'analiste 6s scmprc 
masculí. 

Aixi iiiatcix, aqucsta icndiiiicia a la rigorositat esquitxa, idhuc,  cls 
antropbnims: cs pot scntir. pcr qualsevol poblc de parla occidental. qiii: 

la gcnl diu Batiste en lloc de Ba(p)tista. 
Aqucsta propnsta, que a prirncr cap d'ull, us pot semblar rcvoliicio- 

nhria, hcii d'cnicridrc que no ho Cs, ja qiic, al cap i a la Ti, aixo no nlccia- 



ria cn nbsolut cls parlants orientals -ja hcrn adduit el peque- ni als 
mitjans de comunicació iiudiovisuals que erncten des de Barcelona. 

En conscqütncia. arran dc lotes aqucstes consideracions, podem dir: 

- El rnccanisrne -iste/-ista ajuda a evitar arnbigilitats i malentesos, i 
resulta Forp cíicac en la llengua parlada occidental. 
- La distinció de gbncrc 6s de les més cconorniques de la llengua 

(alrnenys pcr cls parlants occidentals), car amb un ininirn canvi de to 
vocalic. wbcin una quantiiat d'iníormació considerable. 
- A rnCs, i tcnint en cornpte que la norma general diu que el rnascu- 

lí s'cscriu amb -e i el l'cmcni amb -a, 6s saludable dc reduir al maxirn Ics 
cxcepciuns que no Tan sinó cntcrbulir I'aprcnentatgc de la nostra Ilen- 
gua. 
- l .  linalment, podcrn dir que cl Ict que la llengua castellana no faci 

aquesta distinció, no vol dir que cn catalh no la puguern fcr. Oi que d'ai- 
xo sc'n diu Ssscr un home ~ r c a l i s t c ~ ?  



La Generalitat contra la normativa 

El Dcpnr.ianient de Culiiira dc la Gcricralitat (del Principat). dins la 
campariya de catalanització de pcl.liculcs esirangcrcs, ha traduit de l'an- 
glbs cl Ilarmcitatge «Utia russu nioh dubtosu~~. 

Malauradament, pero, qurin calia cspcrar-ne una traducció acurada 
d'acord airib la norinativa vigcnt dictada pcr I'Instilut d'Estudis Cata- 
lans, resulta que la pcl.licula es rarcida de paraules castcllancs i barba- 
risrncs que, ben cvidcntment, no aportan res a l'obra. A tal1 d'excmplc 
csmcnlarf cls mols ciio,,, .sostens.. .entregar., xpolvels,~. *~ulosn,  i 
<<guapo,,. Paraules que amb una mica de borla voluniat i de professiona- 
litat hauricn pogut aparCixcr iraduidcs corrcctamcnt a la nostra Ilengua. 

Davant aqucst Tcl que considero greu i sirnptomalic, cxpnso les refle- 
xions segiicnts: 

1)  La Gencralitat dcniostra poc intcres. per no dir dcsídia, pel que 
fa al nostrc idioma alhora que dcsautotitza o ignora la rnaxirna autoritat 
lingüística dcl nostrc país. l'lnstitut d'Estudis Catalans. 

2 )  Aqucsia actitud f s  iniprbpia del govern del Principat perque pcr- 
mci i propicia I'empobrimcnt lCxic i siritaclic i. pcr tant, accentua i acce- 
lera l'acosiarricnt pcrillós del nostre idioma a I'espanyol. 

3) L'actitud passiva i poc eniusiasta cn dcfcnsa de la qualitat de la 
nostra Ilcrigua diu molt poc a Favor dcls lingüistes contractats per la Ge- 
ncralilat. 

4) Si la Gcneinlitat continua promovcnt ;iqucsi catala barrejat amb 
paraiilcs l'oi.asicras s'acat>ara consolidant la sensació que, d'idioma se- 
riós i importaiit. nomCs n'hi ha un: l'cspanyol, la normativa del qual no 
es qüesiiuna i s'aplica acuradamcnt per tothom i sobrctot pcl professo- 
rat qiic irnparleix assignaturcs en aquesta Ilcngua. Disortadament, no 
pndein dir el matcix dcls prorcssors que Can classes en catala. 



5) Sospito, amb prou causes, que la voluntat política del govern de 
la Gencnlitat sigui la d'afavorir la implantació d'un catala deswfeinat. 
Pcr qu?? 

EL BLAVEIUSME ENVAEIX 
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS? 

Que la nostra llcngua viu un momcnt difícil no 6s una noticia nova. 
Que I'lnstitiii d'Estudis Catalans no ié autoritai i ~dc ixa  Ter., edeixa pas- 
car., tampoc. Que, darrcrc d 'aques~ ~de ixar  ler.. s'hi amagava alguna 
cosa rnts, ja conicnqa a fsserevident. 

Tot d'una, la cortina s'ha obert públicament i. uvoila!a. ja tcniu cl que 
amagava. El divendies 21 dc íebrer va apai?ixer al diari (<El País. una 
iioticia ben clarificadora: L'1.E.C. ha dcmanat la col.laboraci6 de eorrec- 
tors dcls mitjans de comunicació, d'enscnyants i d'escriptors pcr tal 
d'arnpliar cl Diccionari Normaiiu dc la Llcngua Catalana. En el projccte, 
hi trchallcn Jo3n Rastardas i Teresa Cabri.. 

Casualmeni (?) una de Ics primcrcs respostes ha estat la del Grup 
d'Estudis Caialans (GEC), constituit el mes de mar$ de I'any passat i in- 
tegrat per sct o vuit persones. entre Ics quals tinbcm Ricard Fite. res- 
poiisablc lingüisiic del diari ~Avuin, i Xavicr Pericay i Fcrran Toutain. 
aiiiors del llibre nvcrinosa Ilcngua.. 

La proposla prescniada pcl GEC consta de 60 folis en els quals es re- 
cullcn 778 paraulcs que el grup proposa que entrin en cl Diccionari Nor- 
mariu. Hi ha paraulcs i locucions incloses cn altres diccionaris. com el 
Catala-Valcncii-Balear, dc Franccsc de B. hloll i Antoni M.  Alcover, i el 
Diccionari Eiimolbgic i Complementari dc la Llengua Catalana, dc Joan 
Corominas. (Cal tcnir cn compte que ni I'un ni I'altrc no són diccionaris 
normatius i qiic, a~més.  cl CEC s'cntrctC a manipular-los). Tamhé hi ha 
locucions d'ús corrcnt (quin ús?) i molts castellanisines. 

Scgons aqucsta proposta. podricn figurar cn cl Diccionari Normatiu 
paraulcs com harco: cuidnr, totiio, \'iudo. buerio, jefe, acera. apre~ar, bolso 
i d'altrcs. 

Davani aqucsies informacions, I'Associació Llengua Nacional ha 
cncciai iina cainpanya de dcnúncia pcr tal que el scnyor Antoni M .  
Badia i Margarii, rcsporisahle rnjxim dcl projcctc del nou diccionari. 
aturi les propostes del GEC i cscolti cls argumcnts de Llcngua Nacio- 



nul, cntitat quc  el scnyor Brtdia s'tia ncgat a rcbrc tot manifestant que  
la scva apai-ició cn aqucsis momcnts de  ncgociacions 6s incomoda i 
inoportuna. 

JOANA GAY (Barcelona) 

(Aquesta carta oparegué en cl butlleti de  1'Associa- 
ció Cultural la Brúixola. No 17-abril 1992) 



LLIBRES 

Ernest Sabater i Siches (Barcelona) 

D'uns anys en@, Ics cditorials catalanes han prodiga! les publica- 
cions de Ilcngua. de sociolingüistica i de política lingüistica. de mancra 
que. sobrciot si algun d'aqucsts llibres 6s scleccionat per professors de 
BUP i COU com a Ilibre de lectura. es conveneix rapidamcnt en kxit dc 
vendes i arriba a les 6 o 7 edicions. Aquest és el cas de El l w  del llen- 
gnaige, dc Jcsús Tuson o de Sociolingüística pera joves, de Jordi Solé i 
Canlardons. Només I'Editorial Empúries ha arribat a incloure en el seu 
cataleg una dotzcna i mitja de llibrcs d'aqucsis temes en els darrers anys 
i, sobretot darrerament, la seva col.lecció .Biblioteca Universal. scmhla 
praciicarncnt cspccialiwada en aqiicsta tcmatica. 

En aqucsta secció donarcm compic pcribdicament de Ics novetats en 
aquest camp i. cn la mesura dc l'oportunitat i de l'espai disponible, fa- 
rem un rcpjs d'obres no tan recents. Avui dedicarem la nostra atenció a 
ires llibrcs aparcguts dintre dels dotzc mcsos antcriors i un d'ells nnvc- 
tat absoluta. 

Una llengua 6s lin mercat. (Jesús Royo, Edicions 62, Llibres a 
l'abnst, 260, Barcelona, 1991. 

L'autor cns avisa claramcnt de la scva posició. fins ara poc corrent. 
davaiit la Ilctigua: ~D'entrada vull lixar la mcva posició contrhria a cn- 
tcndrc Iri Ilcngua. cl calala, sobrctol com a signc d'idcntitai: aixo, crcc. 
6s un grcu inri1 pcr a 13 llengua i pcr 3 la societat catalana.. (pag. 53). La 
tcsi de I'aiiioi. Es quc el catali s'ha di: fcr ncccssari i llavors se'l (aran scu 
com a instrumcnt de comunicació tots els habitants, sigui quina sigui la 
scva proccdbncia. Llacors cns podcrn prcguritar. si la llcngua no 6s signc 
d'identitnt. pcr q i i h e  l'han de Icr scva els qui ja en tenen una altra. anili 
cota la pntkncia de 1'Estat i dcls rnitjans de comunicació? 



El llibrc contC afirmacions interessants, pero una mica utopiqucs i 6s 
que el punt de pai-tida ideologic dilícilmcni funciona. polser per massa 
idealista i internaciunalisía cn la Iínia del marxisme: ,<El catala és un 
miijh tlc producció de la realitat catalana. (per tant, alegim nosaltrcs. vc 
a tsser, nolens volens. un signe d'idcntitai). nAccedir a la possessió del 
catala és equivalcnt a I'apropiació dels mitjants de producció. Exprcssió 
mítica en el món obrer. pero que cxprcssa simplement l'accés al poder 
del país), (L'autor no sembla haver-se adonat de quina és en realitat la 
Ilcngua del poder real). *<L'immigrant cxigcix el catali com a part del seu 
salari. En la icoria económica, 13 rcsema del catala Cs la plus-valua que 
cs queda I'amon. (pig. 91) 

Amb atliicstcs [rases compreticni que, potser malauradament pcr al 
catalh, Ics coses no han anat aixi. No 6s tan senzill i mcnys ara que la 
utopia mni-xista ha c1ucd:ii rnts Iliiny quc mai, dirícm que ha ascendit al 
cel en cos i aninia. 

L'autor ciis confcssa cls scus problcmcs d'idcntitat: .Pera mi, l'adop- 
ció del catal3, allh als qiiinzc anys, cm va representar tot un llarg procés 
d'inscgiirciat. Ara, s6c profcssor de caiali en un institut. Podria scr-ho 
perlcctament tambC de casiella, aixo no hi fa res. Pero encara -i n'estic 
nioli cunicnt-, tot i qiic cm scnibla que nedo bastant bé en les dues ai- 
gücs. en cl io11s vcig les coses més clnrcs cri castella: i si poi ser, amb ac- 
ceiit rioj;irio. Siiposo que cl nicu caialh també 6s un castella parlat en ca- 
[ald. No dic que no, i ja m'agrnda.. (pag. 81) Com podem veure, sera un 
profcssoi- idcal pcr a la rclorma que s'acosta amb la seva *carea única dc  
Ilcngua,,. 

Les propostes de íutur apunten tambC a la utopia: ens parla d'una so- 
cictat plena d'ordinadors que ens pcrmetcn acccdir a textos o enviar-ne 
o lins i tot niaiitcnir converses amb un aparell de traducció i automaiica 
a I'orella, cosa ainb la qual no veicm iarnpoc qiic ningú tingués la neces- 
siiat d';iprcndrc una alira Ilcngua. Tamb& sembla utopica la pmposta 
poliiica d'una llci de  llengües pcr a 1'Estat espanyol. la qual llei hauria dc 
prevcurc I'cnscnyamcni dcl caialh i dc iotcs les altres llengües de l'estat 
als insiitiits de batxillerat. Aixb ajudaria, scgons I'autor. a poder cxpor- 
tar producics culiiirals caialans lora de I'irca propia. De let. aixb ja es 
\:a csdcvcnii. una mica a I'kpoca linal del franquismc. lla\~ors cls .pro- 
gres)) cspanyols compraven discs de Lluís Llach, de Joan Manuel Serrat 
o de Raimon. Pcrb eren altres temps. No podia faltar-hi I'atac frontal a 
la normativri catalana i a la voluntat manifestada per totes les genera- 
cions de ca~nlans cultes des de la Rcnaixcn~a dc manienir un catala ge- 
nui: el que cal f s  pcrdrc aqucst dcler de depurar i corregir, no tan sols 
amb cxcts, corn en alguns moments algú ha fet, sin6 que <<Les uliraco- 
m c i o r i s  s ó ~ i  doleriirs rio prrqut. sbri ulfves, sin6 perquk s6n correccions. 



(pjg. 106) Més endavant es declara partidari dc la maicixa actitud que 
cls auiors dc <(El barco fantasma.. llibre que comentarem en un altre nú- 
mero dcspi-i-s d'havcr-lo analitzat atentament, una teoria que ens retro- 
treu als tcmps d'en Pitarra: ',Caldrd. sens duble, coniaalidar molts castella- 
nismes daquesis que ja circulen. I anglicismes, i neologismes. 1 el lo 
rieurre. i l'algo, i el cigarro, i l'ek-i, o el li.a.(pag. 11 8) 

Ens sap greu havcr dc dir d'aquest llibre que és un autkntic garbuix 
que. en comptes d'aclarir res. ve a embullar encara més les idees en el 
terrcny de la sociologia de la Ilcngua, i 6s que s'hi veu un interiis inncga- 
ble i un iiincrari pcrsonal positiu en molt aspccics. corn també son posi- 
iivcs alguncs dc Ics prupostcs que fa. No podem acceptar quc els cata- 
lans i la seva llengua siguin dilerents dcls altres pobles o de les altres 
Ilcngücs dc cultura, de les altres Ilengücs nacionals del mbn. Si corn a 
resuliat de la nostra histbria hagufssim de creure aixo. m i s  valdria re- 
nunciar-hi. com ja ho van intentar cls catalans del segle XVITI amb An- 
ton¡ de Capmany al cap. 

Text i corttext, Lectures des  de la sociolingülstica. (Jordi Sol6 i Ca- 
mardons, cd.  d e  la Magrana,  L'esparver Llegir, 27, Barcelona 
1991). 

La rcccrcri de l'auior cn cl terreny de la sociolingüistica l'ha ponat cn 
un camp íins ara incxplorat: les idccs lingüístiques contingudes en els 
Lcxtos lilcraris catalans, des de Ramon Llull aNarcís Oller, en aquest vo- 
luin que espcrein que tingui continuació. 

El Ilibre f s  especialment indicat per a l'cnscnyamcnl. a 3r de BUP o a 
COU, encara que iarnbf pot fsscr alraciiu a qualsevol lector interessat 
cn la historia dc la llengua del país. 

Cada apai-tal, dedicat a un a o mts  auiors d'un periode determinat. 
ve prcccdii d'iin;~ iniruducció breu sobre el context histbric i seguit pcr 
una docunieniació consistent en opinions de crítics o historiadors. una 
bibliugraSia i uncs qücstions que, a banda de l'us didactic a quE van des- 
tinades, poden Ser pensar a qualscvol lcctor en aspectes de la sociologia 
dc la llcngua quc potser mai no havia considerat. 

Del pcríodc mcdicval i rcnaixcriiista, trobem uns textos de Ramon 
I . l u l l ,  dc Rsmon Munlancr. de Jaumc Gassull i de Bernat de Fonollar, 
cls pri11ici.s a cnceiar una poltmica ~mctalingüisi ica~.  i de Cristblor 
Dcspi~ig, possiblcmcnt cl primer sociolingüista sense pretcndre ésser-ho. 
Baldiri Rcixach. cl priincr dclci~sor de I'cscola catalana i dc la igualiat 
dc Ics Ilcrigiics i Joscp Pau Ballot. a qui les circumstincies histbriques i 



un possible oporiunisme politic duen a la confecció dcl scu diccionari i 
a Icr una apologia en la línia dels antcriors apologetes, i ja el segle XK. 
finalment. Aribau i la idcologia mancada de la Renaixcn~a quc comenca 
a eixamplar-se a partir de la solidifiwció de la llcngua arnb Verdaguer i 
Narcís Ollcr, que fa una tria lingüística inicialment a causa del seu re- 
alismc, contrastant amb una cerza burgesia que anava abandonant la 
llengua cl rnatcix moment que els escriptors la recuperaven. Tots aquest 
autors són els que marcixcn I'alencih de Jordi Sol6 cn un treball d'un 
gran intcres. 

La violació del catald, L a  subordinaci6 dc la llengua a Valencia i a 
Barcclona.  (Maria Lluisa Pazos, Ed. Tibidabo, Cal Saber ,  Bar- 
celona 1992). 

En la línia dcl seu anterior Ilibre. L'ameriaca del catala lighr. I'auto- 
ra comenta cls últims csdcvcniments en el terreny de I'cspanyolitza- 
ció dcl caiala a1 País Valencia i al Principat, iruit d'una mateixa ac- 
titud. 

El Ilibrc tC tres parts, una primera que consta de quatre capítols in- 
dependents sobre la rclació entre llengua i nació i la situació actual de 
deixatarncni idcolbgic que ha permes arribar a I'cstat actual de domini 
dcls mitjans de comunicació mes importan~s d'aquest dos territoris ca- 
talans als partidaris de la introducció massiva dc castcllanismes amb 
Ics mi.s diverses excuses. La scgona pan, titulada ~L'alcavoteria lingilis- 
tica valeiicianaw. dóna comptc dc les manipulacions de I'autoanomena- 
da Real Academia de Cultura Valenciana i cls darrcrs esdeveniments de 
la TVV que va des dc la promulgació de la llista de paraules prohibides 
i els scus rccaiivis d'Amadcu Fabregat fins a I'acomiadament dels asses- 
sors lingüisiics que s'hi van ressisiir. Val a dir dues coses sobre aquest 
fcts: la primci-a. que LLENGUA NACIONAL va &ser I'únic grup humh 
que la I'cr saltar la noticia 31s mitjans de comunicació barcclonins i la 
scgona quc des dc les pigines de I'uAvuin, com s'explica en el número 1 
i 2 de la nostr;i revista, malgrat I'csverament de la majoria dcls nostres 
conciutadaris, cl diari aAvui>b va publicar I'únic lext a favor d'Amadeu 
Fabregat i dc la scva Ilista inquisitorial. Com canvicn cls temps i els 
diaris! 

La dari-cm part. "L'alcavoteria lingüística barccloninan. comenta 
I'aparició del GEC -manipulació del nom de I'IEC amb intcncions aen- 
trisicss ara dcscobciies- que I'autora anomena -Crup Exterminador 
del Catala. i cls darrers Tcts que ens Fan sospitar la immini.ncia d'un 



upactc~ pcr I'cstil del que volcn fcr a Valencia, en quk la llcngua scria la 
moneda de canvi, entre el GEC i el prcsideni de la Secció Filolbgica. 
Dr. Badia Margarii. Bcn rcccnt és I'aparició del llibre quc hem esmen- 
tat mes amunt i que recull les famoscs 780 paraules que el GEC vol in- 
troduir al Diccionari normatiu i les declaracions exultants dcls tripu- 
lanis del #(barco dels lantasmesn als mitjans de comunicació i a I'acte 
de prcscntació cn quk afirmaven que ahavien arribat a un armistici en 
la guerra entre els del abarco. i cls dcl ~waixell)> i que comparaven Ba- 
dia a Gorbahov ... 

El llibrc continua amb unes rcllcxions sobre la necessitat &una auto- 
riiat lirigüis~ica ben exercida que cviti la proliíeració de gramhtiqucs 
fraudulcnics i de diccionaris de barbarismes legalitzats i es prcgunta 
~ q u i  ho pcimct.? En la clocnda manifcsta que les actituds d'alcavotcria 
lingüística de Valiincia i de Barcelona responcn a una matcixa actitud 
idcologica i cs rcrcrma en la ncccssitat de vkncer aquesta siiuoci6 dc su- 
bordinació i d'anormalitat, ja que .Al capdavall. la qucsiiú de  fons no és 
sin6 una: o Csscr espanyols (o francesas) o fsser catalans. i davan~  
aqucsta qüestió. ningú no pot restar al margcs. 

Caldi-? diíondrc i comentar iniensarncnt aqucst llibre i desmuntar 
I'intcnt, ]a massa prcgonai als quatlr vcriis, dc convertir la nostra Ilen- 
gun cii un dialcctc de l'espanyol com a penúltim pas abans de  la seva 
dcstriicció, cl dia que els parlants s'adonin dc com resulta de  grotesca i 
pnssin. coin van fcr Ics capcs burgcscs valcncianes. dcFinitivament a I'cs- 
panyol. I aqiicsta 6s la fcina urgcnt que des de I'Associació, la revista i 
els nostrcs a c k s  i llibrcs hcrn crnprks davant la desoricntació general i la 
cnnfianp ccga. En aquesta tnsca. no hi valen tebiors, amb aixo qucda 
justiiicat l'estil coriiundcnt. ciar i noblcrncnt agrcssiu de l'autora. 



-1ERIBERT BARRERA 1 COSTA 

Barce lona ,  30 de  Morc de  1 9 9 2  

S r a .  Maria Luisa Pazos 

Benvolguda amiga, 

Sobre l a  q ü e s t i ó  que e l  l l i b r e  p l a n t e j a  em sembla que é s  u rgen t  d e  
p rendre  p a r t i t .  No és  g a i r e  t o l e r a b l e  que unes poques persones .  d e  
competencia d i s c u t i b l e .  b a s a n t - s e  en e l  poder que e l s  dóna e l  f e t  
d ' o c u p a r  l l o c s  de  c o n t r o l  l i n g ü i s t i c  en e l s  n i i t jans  d ' informació ,  
s ' e r i g e i x i n  en d e f i n i d o r s  d e l  que ha d ' é s s e r  i de com ha d ' é s s e r  l a  
j l engua .  Pero e s  molt menys t o l e r a b l e  encara  que abusant  de l e s  
s e v e s  f u n c i o n s ,  imposin l a  seva  d o c t r i n a  en e l s  dos ún ic s  d i a r i s  
b a r c e l o n i n s  en c a t a l a ,  a  Catalunya Radio i a  l a  t e l e v i s i 6  c a t a l a n a ,  
i s o t m e t i n  a i x i  a  t o t s  e l s  c a t a l a n s  a  un v e r i t a b l e  p r o c e s  
d ' in imerc ió  en un c a t a l a  cada vegada mes a c a s t e l l a n a t .  cada vegada 
mes a c o s t a t  a  l a  " lengua d e l  i m p e r i o " .  

Un compromis a n t e r i o r ,  que m 'ob l iga  en t a n t  que p r e s i d e n t  d e  

r e r  t a n t ,  benvolguda amiga. hem d ' a g r a i r - l i  molt e l  co ra tge  c i v i c  
que r e p r e s e n t a  l a  denúncia p ú b l i c a  d ' a q u e s t s  f e t s  i t o t s  e l s  que no 
renuncieh,  a  man ten i r  l a  i d e n t i t a t  c a t a l a n a .  hem de donar s u p o r t  a  
l a  t a s c a  que voste '  i e l s  s e u s  companys d e  1 ' ~ s s o c i a c i ó  LLengua 
Nacional  r e a l i t z e n .  

1 

1 Confio que e l  l l i b r e  t i n d r a  molt d ' e x i t  i que l ' a c t e  de p r e s e n t a c i ó  
a  L'Ateneu p o d r i  a l u d a r - h i .  

1 'Ateneu i d e l  q u a l  no em v a i g  adonar  a  temps, em f a  imposs ib l e  
p r e s i d i r  l a  p r e s e n t a c i ó  d e l  s eu  d a r r e r  l l i b r e  "La v i o l a c i ó  d e l  
c a t a l a " ,  t a l  con haviem conv ingu t .  Cregui  que ho s e n t o  de debó. En 
p r imer  l l o c  perque  em s a p  greu  no compl i r  una promesa. Peró molt  
e s p e c i a l m e n t .  perqu6 e s  t r a c t a  d ' u n  l l i b r e  opor tú  i de r a b i o s a  
a c t u a l i t a t ,  i n t e r e s s a n t  a  t o t s  e l s  pun t s  de v i s t a  i s o b r e t o t  
v a l e n t .  

1 Molt c o r d i a l m e n t ,  

-." 
H e r i b e r t  Ba r re ra .  



NOTICIES D'ENGUANY 

El diari «A\.ui>, no 6s democritic 

Ja s:ihicm que cls mitjans de  cornunicació ~ o f i c i n l s ~  cn llengua cata- 
lana [Caialuiiya Radio, TV3 i cl diari Avui) són, d'un temps cnch, la tri- 
buna ~-iUlilica al scr\.ci cxclusivanicnt de  Ics proposics del liglitismc; ja 
sospitivcm qiic Ilur '<ohjcc~iriiat inloi-rnati\~an no era sinó un  -barco. de  
papcr cnilibs pcr faiiiasrnagoriqucs consignes que  no pcrmetien d'cs- 
cainpai- cap mCsvcu ~ U C  la que dictava el totaliiarismc cspanyoIitz3dor. 

Ai-a Iiciii pogut comprovar que no sols aicrnptcn coriira la l l ibcrta~ i 
cl icspccic :i I U  divcrsitai d'opinions, siiió que tambC ncgligeixcn un dcls 
di-cls I'onniriciilals dc qualsevol miiJ3 dc comunicació dcmocratic: el dret 
de  rhplicn. el drct a rcspondrc en cl rnatcix rnilji dc cornunicaci6. Un 
rniiji de coinunicació-el diari Avui- que pcrmct que el scu cap de rc- 
dacció, cl Sr. Ricaid FiiC, des de la pirpoti.ricia del c i n e c ,  pugui insul- 
tar  impuncincrit, allioi-a que silencia Ics respostes dcls al.ludits i dc qual- 
sc\,ol pcrsoii:i qiic gosi rcspondre cls i n su l~s  del ~ ~ j c l c ~ ~ .  

El dia 18 d'abril. cn el suplcrncni ctiltural del dini-i Avui, cl Sr. FitE 
fcia aqiicsics alirrnacions: ~ E l s  mcus dctinctors. Maria-Lluisa Pazos i 
Eincst Sabzitci-, son prolcssors d'institut i scmhla quc es morin de  gancs 
per rcincnar lcs ciccrcs en  el cainp dcls mitjans dc comunicacii>: potscr 
voldricii act:cdir-lii. Pcrb el scu discui-s no tíi rigor cicniííic, 6s hisica- 
mcni agrcssiu i niCs wiai productc de I'cn\rcja. Els llibrcs de Pazos són t 
parillctari.;. hon injtcrial de  psiquiatrc. rio pas pcr a lingüistcs. El de Sa-  
hatcr. si dcixo d c  baiidn cls atacs pcrsonals que  em dedica -Fins al punt 
d'atribuii.-inc íi-ases que no són mcvcs-, quan parla dc llcngua acaba 
proposaiit c1 rn:itci>i que d e l ~ 1 1 ~ ~ r n  nos~1trcsn. 

Rcproduliii 101 scgiiit les carlcs quc Erncst Sahaicr i Maria-Lluisa 
Pazos adi.c<rii.cn al  dii.cctor del diari tot acollint-sc al dvct d c  rkplica. ai- 
xi corn 13 cai-t:] que, a I'cnt«rri de la maicixa qücstió. fou adrcqada pcl 
scnyor Aiiioiii Fargas. No cal dir  que cap d'aqiicsics caizcs no Iia cstat 
piiblicridri. 



Al capdar,all. no  ens ha d'csiranyar. És una prova rnks que els nosves 
mijans de cornunicació són encara un instrumcnt de poder al srrvei d'un 
rkgim diciaiorial. 

Barcelona, 21 d'abril. 1992 
Scnyor director del diari uAvui. 

Sciiyol~: 
Les dcclnracions del scnyor Ricard Fiié a les phgincs de Cultura 

d'aqiicsi diari cl dissabic passat dia 18 ni'lian omplcrt dc  pcrplcxiiat. Se- 
goiis cl scnyoi' FiiC l i  adrcco atacs pcrsonals, l i  airibucixo hases que no 
tia dii i ,  coi i aixo, Ics mcvcs posicions sobrc la Ilengiia són. scgons li 
scrnbla. idtniiqucs a Ics dcls auiom del .Barco fantasma,,, és a dir, dcls 
inlcgrariis dcl GEC. 

No vull criirar en pultniica a tra1.C~ d'un espai tan curt com una car- 
ta, nonies vull ler constar cl que scgucix: 

1 )  No voldriri pas que s'inicrprcicssin coiii atacs pcrsonals les apre- 
ciacions que laig en el mcu llibrc Ni ~ I w a i y , ,  rii ~ ~ l i g l i i ~ : c a t a l i  moúern so- 
bre el scnyur Fiit o alircs inicgrants del GEC. Són críiiqiics a la seva ac- 
tiiutl dn\,rini la Ilcngiia basadcs en Ics scvcs dcclaracions a Ivan Tubau 
en cl 1libi.c El cuiulu que ara e.$ parla. Si I i i  tia alguna Irasc equivocada 
dcu Cssci. cosa de I'autor dc  Ics enti-cvistcs, no rneva. 

2) Ni pci  la quantiiai ni pcr la qualitat de castellanismcs que propo- 
scn d'adinc~rc, ni pcr I'aciirud davant la llcngua i cl scu conccpic de país 
cs poi inicr.prciar qiic les mcvcs posicions s'asscmblcn a les dcls mcm- 
brcs dcl CEC. 

3) No n1'csc;iu de parlar de Ics al.lusions a la Maria Lluisa Pazos. ja 
lii rcspondri cll;i matcixa si ho vol Ter. pero m'agradaria dcixar clar que 
ni ella ni .jo icnim cnvcja dcls Ilocs de ircball dcls inicgrants del CEC: els 
nostrcs cls Iicm guniiyai pcr oposició i tii  iichallcm a gust. Sobre vrcmc- 
nar les c i r c ~ ~ : ~ .  en CI  cainp dcls rnitjans de cornunicació, val a dir que 
clls si qiic Iio han fci i ho Can a fans. 

4) La p1isici6 i-aunada i ionamcni~ida dcls mernbrcs de I'Associacio 
1-lengua N;icional es pot trubar Ilcgiiii la rcvisia que cdiicm j els ]libres 
con1 L'r i i~ze~ iu~a  del cui<il6 ~~ligltra~ i Lo violació del cuial i ,  dc Maria Lluisa 
Pazos o Ni mlieuiy.~ ni  .liglzi.: calalu r~iodrrn o Les parado.res del calnld, 
de propcra ripririció, de I'autoi-d'rtqiicstcs ratllcs. 

Bcn aientamcnt, 
Erncst Sabatcr i Sichcs 



Barcelona. 23 d'abril de  1992 
Scnyor director del diari <<Avuin 

Scnyor: 
Us dcmano que publiqueu aquesta carta com a resposta a les parau- 

les insultants que cm dedica el scnyor Fiti.. des dc les pagines d c  cultura 
d'aqucst diari, el dia 18 d'abril d'cnguany, i com a aclariemnt davant al- 
gunes negligbncics prorcssionals d'aqucll qui s'cncarrcga de  comentar 
les 'cnovctais de  Sant Jordi,~, en cl diari que vós dirigiu. cl dia 22 d'abril. 

l lcm de suposar que qualscvol mitji  de  cnmunicació democrirlic res- 
pccia el di-ci a la igualtat d'oporiuriiia~s, i d h u c  quan es tracta de  parau- 
ICS ofcnsivcs, i sap bandcjar la ucasualitarn que les dcclaracions hagin 
cslat k t c s  pcr algú que pcrtany a d a  casa,,. 

D'una banda. viill iniormar el scnyor Fité que cls proCessors d'institut 
si que hcm aprovat una oposició. a la qual, a mCs a més, ens ticm pre- 
scntat voluiitiriamcrit p e q u e  havícm triat d'arituvi el camí que volicm 
seguir. la qual cosa \'o1 dir  que ni hcm acccdit als nostrcs llocs de  trcball 
«cas~ialrricnt» ni cstcm acostumats a rcmcnar les ciixres. fcts, ambdós. 
que dclincixen moltcs collcs Santasnics d'aqucst país. 

D'altr:~ b:inda, \.u11 tranquil.litzar el scnyor Filé: El meu llibre -La 
\,iolació del c a t a l i ~  (Editorial Tibidabo, 1992) tia coinpiat a m b  I'asscsso- 
raincni proícssional d'un bon psiquiairc qtic ha col.laborai en I'analisi 
científica de les rclacions inalnltisscs i acomplexadcs quc cl scnyor FitC i 
alguris dcls seus coinpanys de  "barco,, han mantingut i mantcncn amh 
la Ilcngua. Els oicrcixo des d'aqtii la targcia d'aqucst cspccialista. Dc se- 
giii qiic cls seria molt útil que el visilessin personalinciit. 

Pcl quc ¡a al diari ~Avui,,. cree que  13 ucracitat inrormativa que palc- 
sa 13s parion;i a la crcdibiliiat de Ics dcclaracions del senyor Fitf, cap 
d'cdició del diari. 

Eri cl siiplcmcrit cultural dcl dia 22 d'abril, l'encarregat d c  presentar 
Ics novct3is litci5rics. en comentar cl llibre .El barco fantasma>), diu 
que  ~~s>.spcr.o d'uti lriol?ienl a 181fre Iu coti~ruofcrisiva de la Sra. Puzos.. 

Si, niitjüii<;aiit aqucst llcnguaigc tan poc adicrit amb la crítica litera- 
ria, el critic cs I-ekrcix a <<La violació dcl catala., aqucst critic tia dc sa- 
bcr t l u ~ ~  coses: 

1)  E1 Ilibrc -l.? violació del catali. Tou presenta1 a ValEncia cl d ia l2  
dc marq i a Barcelona cl dia 3 d'abril. L'obligació d'aqucst scnyor és ssa- 
bern i no ~cspcrni-n. Ilcvai que iio l i  inici-cssi sinó dc contixer i dc  Ser co- 
rii.ixcr cls iiiol*; dcls llibrcs dcls ciinics de la <<casa.. 

2) 6 s  un:) i-csponsabilitat prolcssiuiial forca qUcstionahlc la d'aqucll 
qui coniiiilici cspcrant com a ~contraoicnsi\,aa un llibrc que va aparfixcr 
un nics nli:iiis qiic I:i prctcsa <<oTcnsi\,a. -.El barco fantasma,,-. 



O idhuc la lbgica ha estat foragitada del diari ~Avuin o cl comenta- 
rista no va rebrc a tcmps la invitació ... 

Us saluda atentameni. 
Maria-Lluisa Pazos i Noguera 

Sr. Alberl Viladoi 
Directordc uAVU1. 
Carrer Conscll dc Ccnt, 425 
00009 Barcclona ' 

Dinlingit Scnyor: 
Sóc subscriptor. i Ilcgidor Iiabiiual dcs del comencarnent. d'aqucix 

diari. 
Li adjunto una lotocbpia de I'cnlrevista, publicada en aqueix diari en 

data 18.4.92. amb cl Sr. Fit?, arnb uns punts senyalats pcr mi; i perme- 
ti'm que hi digui la meva: 

ES m o l ~  de plinycr que per una p o l h i c a  lingüísiica hom rccorri en 
desqualilicacions ad horninen i el quc Es pitjor a I'insult personal. Aixb 
Es manca d'clcgincia del diari. Si més no, cal concedir envcrs cls detrnc- 
iors. la prcsumpció de bona fe a causa dc I'apassionament per l'amor a 
la Ilcngua. 

NAVUIV 6s un diari amb rnol~s bons col.laboradors: Villatoro, Rahola, 
Pons, Caldcrs. ... pero sovint hi irobo un catalh aigualit, talrncnt corn si 
los pensai pcr castcllans. bo i siiposant que no hi hagi infraccions de 
i iormati~a i caslcllanisrncs. El rncu parcr Cs que Es un error enclausliar 
la Ilciigua del diari a l'ús del carrcr. No tii ha cap idioma normalitzat 
que tio fnci; seinprc h i  ha un registre superior. Vcgi si no el castclla ma- 
tcix: 

<,El ncii~íci zozobrÓ/el  barco se hundió. 

Si anciii s<niodcrnitzan~n cada vegada ITIES scgons la llengua a I'ús, en 
I'cslat dcgi-ad;irii en qu? cris trobcm. poiscr algun dia acabarcm només 
parlanc castcllri scnsc saber-110. El que no hauri  aconseguit en Franco. 
110 11a~irnri a~onscguit uris quants c o r ~ ~ c t o i x  reduccionistes. 

Jo ciec que l'cscola i cls rniijans dc comunicació tenen el dcurc de 
manlcnii iiii iiivcll de cata13 rnts cnriquit qiic el dc  la llcngua a I'ús. En- 
tre cls uns i cls altres, el catala se'ns esta qucdani amb la pcll i cls ossos. 



Jo crec. Sr. Viladot, que com a subscriptor tinc di-et que m'ofereixin 
un productc lingüistic i literari de soca-re\ sensc pretesos *modcmis- 
rncso que són un parany cap a I'acaslcllanamcnt. 

Apronto I'avinentesa pe ra  pregar-li dc no dcixar pascar el tan repetit 
castcllanisrne *seguir,> cn cl sentit de .continuarn. 

Pcrdoni la perorata. expressib del meu sentimcnt; dcsitjo exit a 
I'GAVUI~ i a la seva funció de director i pensi que continuaré (no: segui- 
r&) csscnt-ne iin bon llegidor i subscriptor. 

Moít atentamcnt, 
Aiitoni Fargas (Sabadcll) 

Llcngua Naciovd felicita <cEl Puntn. El diari de Cimna ha estat i'únic 
niitja dc cornunicació escril que ha gosat plantar cara a l'espanyolització 
dcl catali. Paga la pena de reproduir =La Columnan que. signada pcr 
Ernninnucl Cuyas, aparcgui. el dia 23 d'abril. Si més no, sabem que po- 
dem cornptar :imb un diari dc Cainlunya. 

<<EL PUNTn 
23 d'abril dc 1992 n k  culumrian 
FANTASMA 

Un grup de lilblcgs acaba dc publicar un llibre, .El barco fantasmas, 
cn el qu:iI dclcnscii la iriclusió al diccionari de paraulcs com =alfom- 
b r a ~ ~ ,  ~ ~ g a n i l i c r r o ~ ~  o abarco,, que fins ara han estat iingudes pcr castclla- 
nisnics ti«ri-iblcs tot i I'ús gcneralitzat que els parlants fan d'aqucsts i al- 
Lrcs niots. 

Jo rccordo qiie lins I';I uns dcu anys, cn aqucst país, tottiom dcia .<bu- 
s»n. i ~ ~ s c l l o ~ ~ .  Ara aqucstcs paraulcs no ICS sento en boca de ningú. Tot- 
hom diii hús~ia i scbcll, com diu corn;inda cn cornptcs dc *pedido. i sii- 
por1 rri coinptcs d'sapoio,,. Aqucsía obscrvació em porta a fer-me un 
parell de pirguntcs. La prinicra fa: si el llibre El barco funras17ia 1iaguí.s 
cstat publicat una d?cada cnrera, cls scus autors hauricn dcfcnsat la 
bondar dc ~busón.  corn ara la dc ~garnbcrron? La scgona diu: si El bar- 
co liiriici3ii7u Iirigufs estat publicat d'aqui 3 deu anys i en I'cntrcmig s'ha- 



guts bandcjat *alfombran i tothom digufs catifa o estora, dcíensarien 
cls autors la paraula <<alCombraw? 

Pcrb no 6s bcn bé d'aixb que jo volia parlar avui. Jo volia parlar, i en 
parlo. de l'alegria que la publicació d'E1 barco fantasrna ha provocat en 
cls mitjans de comunicació que no uliliizcn el catala pcr a rcs. Diaris, 
rcvistcs i radios qiic ni amb barbarismes ni sense barbarismes escriuen 
o parlcn cn catali han saludat el llibre com si los la bona nova que espe- 
rcssin de  ra temps. Segons ells. la proposta dcls filblegs fa el cata121 més 
planer 3lhoi-a quc dóna una llicó als puristes antipbtics i barretinaires 
dcl cata13 arcaic. Aqucsta alcgria em suscita, mirin corn estic avui, una 
pregunta rnCs. Fa: si tan planer trobcri cl catala. catalanitzaran els scus 
diaris i cmissores? Hauricn d'arriscar una dccisió ara. Si esperen massa. 
es ccrt que potser tiobaran el catali mes iou, més a la scva mida, pcrb 
també poi passnr qiie el trobin ints dur, nies de catila i rnenys d'alforn- 
bra. 

Emmanuel CuySs (El Punt) 

TV2 ÉS MILLOR QUE TV3 

Agraim tambi. a Ti12 el seu rcportatge arran de  la presentació del Ili- 
bre ,<La violació del calalh. a I'Atcncu Barccloni.~. el dia 3 d'abril. Cal dir 
quc no Iii íorcn prcscnis sinó .El Punts i TV2 com a mit,jans de  comuni- 
cació. El rcportatge csniciitat lou una dclcnsa clara i decidida de la qua- 
lila[ de In Ilcngua nacional de Catalunya, la qual cosa ens obligara a 
plantejar-nos d'ara cndavant quina ha d'tsscr la nosira televisió. 1 para- 
doxalment. no 6s pas TV3. 



EL VAIXELL 
DE LLENGUA NACIONAL 

- 12 de marq: Maria-Lluisa Pazos i Lluis Marquct presenten a I'ho- 
te1 ~Expci. de Valtncia el llibrc #La violació del catala* (M. Tibidabo) 
de  M. L. Pazos. Cal csnicniar quc cl rcsso als mitjans d c  comunicació d e  
Valkncia no it res a veurc amb el boicot dels miijans de comunicació de  
Barcclona, la qual cosa cns la pcnsar que el blavcrisme de  Barcelona 
gaudcix de mes podcr i 6s mes corrossiu. 
- 3 d'abril: Prcsentació del llibrc *<La violació del c a t a l b  a I'Atencu 

Barcclonts. IIi intetvcncn: Lluís Marquct. Maria-Llu'isa Pazos (autora), 
Juscpiniqucl Scnzii i Jaurnc Vallcorba. En l'acic 6s llegida la caria d'ad- 
Iicsib d'Hcribcri Barrera. 
- Sctniana dcl 6 al 1 I d e  marc: Llcngua Nacional f s  present al Saló 

de  I'Eiiscnyamcnt. convidada perla  CoiiTcdcracio Sindical dc Catalunya. 
- 28 de rnarc: Es constiiucix la plataforma uni1Aria:ncataia. única 

llcngua oTicial)~. 
C:il dir  quc Llcngua Nacional corncnqa la campanya convidan1 tots 

cls pariits. sindicats i associacioiis civico-cuItura1s 3 integrar-se en una 
plataforma uriiiiiria. Aqucllcs organiizacions i enlitas que ara lormcn la 
plataiorrna són Ics úniqiics que rcsponguercn. 
- 7 d'ahril: Ti. lloc una Taula Rodona a Valtncia sobrc la situaci6 

del catala. Hi intci-vcncn Lluís Marquct i Maria-Lliiisa Pazos. vocal i pre- 
sidcnt:~ de Llcngiia N:~cional. Cal dcsiacar la pnrticipació en I'actc de  
Antorii Fci-i-ando, Joscp Guia i Carles Recio. 
- 22 d';thril: Es prcscnia la campanya ~ c a t a l i ,  única llengua d i -  

cialn. als Lluisos dc Gricia, i cs llcgcix cl manil'csi. Hi intervcncn rcprc- 
sciiianis d c  diío-ciiis cntiiais i organitzacions que integren la platafor- 
nia: Joscli Fcrrcr (Llengua Nacional i Associació J.N. Roca i Ferrcras), 
Joscpa Hugiicl (Conlcdc.ració Sindical de Cairilunya), Jordi M o n c ~  (Ca- 
ialuriya Lliurc), Alaria-Lluisa Pazos (Llcngua Nacional), Jordi Sinchcz 
(Ci-id, a 1:i Solidariiai), Joscpmiqucl Scrvii (Esqucrra Republicana de 
Caialuriy:~] i August Torrc~its  (Bloc d 'Es~udiants  Indepcndcntistes). 

Comcii<a la dilusió pcr tot cl domini lingüistic catal:i. 





L'acte pateix cl boicot total dels mitjans de  corntinicació, que  havicn 
estat prbviamcnt convidats. No el rccull sinó la tclcvisió d c  Gracia. Heus 
aci el qdrigor inlormaiiu,~ i 1'intcri.s pcr Calalunya que palesen cls nostres 
initjans de cornunicació. 
- 25 d'abril: Té lloc la prcscntació dc Llcngua Nacional a Llcida. Hi 

iii tci~cneii:  Pcrc Ribera i Ernest Sabatcr, vocal i director de  la revista. 
r~spcci i \~arncnt  

CONCURS DE LLENGUA NACIONAL 

Cal que cls iiostrcs Lcciois conlinuin ndrcqant-nos llurs valoracions 
sobre el niodcl de llcngua i sol>rc Ics crradcs d'aquclls rniijans de comu- 
iiicaci0 q ~ i c  i3 indichrcm en el nicrncro aiitcrior. 

Llcngu:~ Nacional crcu que ja Cs tiora que els catalans gaudim d'un;~ 
Ilcngu:~ pcr a tina nació i d'una nació arnb una sola Ilciigua ol'icial. Prcci- 
sarncnt cl din 19 d'abril rl'cngu:iny se cclchra cl primer anivcrsari de la 
conccssi6 di.] prcnii ePriiicipc d'Astiirias»; ilii prcmi qiic Espanya conce- 
di n Piii.rto Rico pcl i'r.1 d'liavcr dccl;ir.;ii I'cspanyol uriica llengua olicial. 
Pci- rlii¿' Esp:iriya no cns cl coriccdcix a nosnlircs i rcconcix &una vcgada 
per  totch qiic C:italuiiya no pot restar csclava lingüisricamcnt d'una im- 
posició politica que niariti: com a Ilcrigiia oficial d'un tcmitori una Ilcri- 
gua qiic no Cs lo sci.2 llcngua riacionnl:' 

Llcngua N:icional lia crcgiit totliora qiic sota un rnodcl de llcngua 
s'aniaga un iiiodclilc país. Pcr aixo lia cornbatut i combat el lightisrnc 
cspaiiyoliii:int cluc aícblcix la nosira idcniic:it com a poblc. I precisa- 
mcnt pcr aixi) liavia d'anar infs  crilli: liavia de conicnqar una carnpanya 
histi~ricn -la dc ~cii : i I i ,  iinica Ilcngiia orici:il),-. I'Cxii de la qiral dcpcn 
de  cadascii dc  iiosalircs. 

Ei clciii:iiic.ni ara qiic i'lii adlicrciwis, que l i i  col.laboris i que la difon- 
giiis, pcr cal qiic Catalunya rccul>ci-i bcri aviat el drci fonanicntal d'una 
nació Ili~ii-c. 

Pcri\;i quc  c.iic:~~.a hi sc~iii a tcnipb. 










