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Supo80 que no 6s cap despropbii que atempti contra el sentit cornú, assenyalar 
que allb a qu8 hern d'aspirar a Catalunya, després de trenta-nou anp de 
franquisrne i de la instai.laci6 entre nosaltres d'un gairab4 50 % de castellane 
parlhts sobretot durant els anys seixanta, 4s a disposar d'una llengua alhora 
viva i imntaminada, és adir. no deturnada en sentit de rnediatitzadal&icarnent, 
foneticarnent i rnorfosintacticarnent pel castellh irnperant, amo de la rnajoria deis 
mltjans de cornunicacib. (Si prescindlern d'aquest principi d'incontarninació, no 
podriem parlar aleshores de LLENGUA VIVA, sin6 d'un pre-patub resignat a 
aquella rnon que alguns analistes m66 crltics que lluitadors auguren). Ara, una 
llengua arnenapda wrn el catala no pot aspirar a perdurar com a llengua viva, 
si no es determina el seu centre de gravetat, cavall de batalla de les p ic ions 
enfmntades. Com a llengua viva, li toca ser una llengua de carrer, de felna i de 
llar, de diriri, televisic), cinema, teatre i actes públics tipus confedncia, serrnó i 
municació política i social, 6s a dir, realrnent parlada i qarlablem, a nivel1 
estandard i popular. (A nivel1 culte i cientific, I'obligat sedas dels usuaris estalvia 
problernes): I &m a-llengua no degradada, queno rellisqui pel pendent de la 
desintegracib ha de plantar cara a múltiples calcs, rnanlleus, barbarisrnes, 
deformacions fonbtiques, ernpobrirnents expressius, locucions forasteres, etc., 
aue les circumstancies socials i polltiaues abans dites introduiren i lntrodueixen, 

els rnigrats rnitjans actua¡s de krmalitzacid no són prou enbrgics per a 
corregir. I encara un altre factor assetja la vida de la llengua esthdard, correcta 
i no correcta, la substDuci6 del catala pel caetelltl en rnolts usos parlats corrents, 
manifesta en certs sectors de la societat i tendencialment creixent en 1'8rnbit 
general del país. Per a un plantejament realista, cal wmenpr per ser conscient 
d'aquest estat de coses, ens plagui o no ens plagui. 

Aixl, si 4s que hern d'aspirar a la correcció de la llengua viva (una correcció no 
pas Wssa i engavanyada, sin6 tan natural com la que exlstia abans del 
franquisrne), hern de reclamar una actitud que no secundi els aspectes m4s 
desintegradors de la tendbncia. Una astúcia reivindicativa ha d'elirninar allb 
que,en el lbxic i en el sistema de la Ilengua, condueix a la patuesització, salvant- 
ne les ensulsiades arnb la restitució del que 4s genuinarnent catala, sense que 



sin6 de qui d i  de saber, d repara cid 1 autMftat social per a condnciar ta 
situació present 1 graduar- e¡s iitjans de rectificaci6. A ~atalun~a, que dlspo- 
sem de I'lnatitut d'Estudls Catalans, ),quin aitre organisme competent pot fw 
aquesta feina? El8 qui s'erigelxen en neomodeladom de la Iiengua, al marge o 
contra I'lnstitut, $ense m& autotitat que la que el& mateixos s'atribueiren, una 
de dos: o b4 oreuen gretuAament que el model que s'empesquen s'adiu a all(, 
que el caWsofrentd'ara redama, o M&que, detiberadamento no, cd.1- 
amb els procedlmenEs (la pemcuci6 o I'asfíxia), que els pode= qmyoh I 
espanyolistes sempre utilitzen i han utllitzat per a kpr desapai8ixer la llengur 
catalana, procecllments que tan& trons resulta@ els han don& a A m & h  cpnb 
les liengües deis natiua 

No es tracta d'imposar indiscriminadament cap normativa inflexible, ahd @a& 
qulrir consd&ncia que la vedtable vida comrctn de la llengua redama wra 
ordenació adequada i dimeta, que, 8J $ 6 ~  tom, Implica i'adaptacib de la mim- 
tiva a la prdematica de la llengua m el moment actual, una adapteclb res#ltau, 
que no sorona, perb, les barres de I'obra de kmpeu Fabra. SI enfront de la 
viobncla que el casteiE8 e&& feni a la Rosna llengua (delxo ara de banda la 
pressid de I'anglbs, que no 6s desioiegmdara com la del casteIlQ, en al@m 
cesas cal readquirir el gir, d mot, la conshvocid genulna, submerglts, pero mr 
morts, en e! subcmscient col.lea9u lingBlatl~ I'amor a la llengua ha de ser pai 
eficac per a salvar el grops de I'eshanyesa o la sorpresa. La ¡@plica dets m e m  
tires del dight* mnslateix a acceptar la duWrpaci6 com a exigencia d'aohialitat, 
i a instal.ler-se en els llocs comuns de la !lengua contaminada, imapaty~, per 
suptwbia, de seguir el8 qui sbn el8 vedtables mestre8, 1 de enbixer. per 
estolidesa, llur lnkda obcecaclá Tant sR8, com els cetalans que es passen al 
d i &  parlat, 6611 ets agents lncwisdents o deliberats de la dlmlsgid 1 I'abando- 
nisme, caml d'aquella tkn, Iiamena$a de la qual debaten els analistes que 
abans deia. .Contra el que els 4ighb ea veuque pensien, la mort de la Ilenaua, 
serla la mor! de CBtalunya-poble, la W a  del seu signe prhcep d'kientitat 
nacional. Perb cal d i rqueaqUBgtB~~~~(~m nofe prw e n t i  per a mpmbr-nm, 
peque no aal acudir a tombes fiamejanb de Ventura Gassol, basta mirar 
la &urmccló= dels lluitadors novlssims, iels jovee que van deacobrlnt, com ho 
feren els seus avis, que ella, avantguarda de la Catalunya d'ara, serien un rama 
gregari, una masa amorfa, uns m despercwnalitzats com a &ser8 socia&, 
aenw la virtud d'una llengua vhia 1 genuina. L'Associaci6 Uengua Naeianal 
sembla talment que hagi nascut per a dondos acolliment, ressQ campenvla i 
vator. La Lria per a una actuació operativa vencedora Bs oberta. 


