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El ~lihtisrnm sempre ha anat molt m6s enlh de la defensa d'un model de llengua 
tret de les rebaixes de la interferencia lingüística i d'un us hereu de la repressid. 
Les contradiccions en que incorren els &us dictador5 i les practiques a qu8 es 
dediquen en sbn la millw pmva. Els principis del ~lightismm, professats deforma 
pariona arreu del territori lingüístic catala, es fonamenten en dos punts, tan 
repetits per llurs propagadors com indefugiblernent falsos. Primer volen fer-nos 
creure que defensen el progds, perb exterminen impunemsnt els rnots i, de 
passada, les persones i les institucions que no segueixen llur actitud de depura- 
ci6 espanyolitzadora. Segon, volen convbncer-nos que ells no es mouen per 
motius po¡ítics, perb adhu; s'entesten, en la pitjor forma de paranoia, a polititzar 
els mots 1 les estruciures linaliísüaues, oualificant de eatalanistes. aauells Que 
no sonen a espanyol i im&ant una absurda cotilla desintegradora h r  tal'de 
convertir la llengua dels mitjansde comunicació en un dialec6 de I'espanyol. b 
evldent que no creuen en la nacib, perb també ho Bs que saben defensar molt 

Peque cal tenir en compte que I'actitud d'Amadeu Fabregat no t6 res a veure 
amb el rampell feixista del francürador escadusser, ans al contrari, el1 6s el 
representant dlau* d'aquest moviment generalitzat que atempta progressiva- 
ment contra la unitat de la llengua i la llibertat del parlant i que canalitza la 
substitucib lingiiística a través dels mitjans de comunicacid en llengua catalana; 
un moviment Precisament no gens prÓgressista i molt polititzat que ha defensa 
elsseusestralls, que haavalat tosternps lademagbgiad'un reietóascendita lider 
i que ha tolerat la injusticia dels acomiadaments-d'Üns companys amb la impas- 
sibilitat m6s insolidhia. 

El ~lightismm no és nomb un producte de I'horta blavera. Malauradament 
Amadeu Fabregat t6 molts genans bessons que hi estan d'acord, i que no han 
de menester cap color especlfic. Tots ells s6n els culpables que avui aquesta 
crbnica sigui la d'una venjanca anunciada. 





encaminada a I'exigbncia d'una televisi6 monolingüe en la llengua dels valen- 
cians*. 

1 Salvador JBfer, poeta 1 responsable filologic de la praduccib prbpia de Canal 9 
afegia: *El que hi ha en joc 6s el futur de la Ilengua, que esta sotmesa a una 
castellanitzacib galopant i que sofreix una degradacib accelerada, que seweix 
de carnada a la bel.ligerluicia dels blaveros.. 

Tambd al Principat hi hagu6 reaccions. Miquel Reniu parlava de rBdiflerada 
enorme-. Oriol Castany del xgust pel poder que t6 Amadeu Fabregat* i de afer 
política I'agost, com Francos. Miquel Strubel deia textualmemt : SEIS mots s6n 
el que sdn, no poden ser ni catalanistes ni valencianistes ni espanyolistm. 

Maigrat ladefensa que el sector rlightista* del Principat feu del seu company de 
files, Amadeu Fabregat no tira endavant la campanyaexterminadora i els lingüis- 
tes de W continuaren fent la feina ben feta. Tanmateix, les eleccions munici- 
pals del mes de maig d'enguany obririen les portes de I'Ajuntament a Unid 
Valenciana i al PP. G o d e z  Lirondo i Rita Barbera s'encarregarien d'agullonar 
I'espanyolisme de Fabregat, que ara trobava suport en les excentricitats abs 
rrants d'un organisme il.legal que dideva lleis lingüístiques amb benediccions 
reals: la Red Academia de la Lengua valenciana. Mai els fats no serien més 
favorables per a la venjan-. 

II) Al cap d'un any 

Feia pocs dies que I'Associacib LLENGUA NACIONAL comptava entre els seus 
membres amb els assessors lingüística de W. Era el 24 de juliol quan 
Franceac Esteve, el primer assessor lingüístc acomiadat per Amadeu Fabregat, 
ens comunicava que havia estat víctima de la repressib i de la políticaanticata- 
lanista de Canal 9, que ara no es conformava d'exterminar mots, havia de 
venjaree d'aquells qui s'havien resistit a la substiiucib lingüística. Ningú no 
n'havia parlat : El ~progressisme populi- que és capaq de defensar la llengua 
que parla el poble no va ser  capa^ de defensar el poble represaliat per respectar 
la Ilengua. 

LLENGUA NACIONAL prengub la iniciativa en solitaii i convod una roda de 
premsa per al dia 29 de juliol al Centre Comarcal Lleidate de Barcelona amb 
I'assistbncia de Francesc Esieve, Cbsar Aparício i Salvador JBfer. Hi eren pre- 



a e n a ~ m @ n s d e c o m u n i c a c i ó d e B a r c s l o r w l T a n a g ~ ~ l i ~ ~ t m ~  
cava la siiuacib Scihrador J&fer: .La Wrki  de RNV 6s Mft- i farcida 
de batalles IlngliMques. \ia oomenm a emetm el 9 d'octubre de 1889 i je ve 
muntar la seva aparicid sobre una trampa d'Amadeu Fabregat. El director gene 
ral va wpar la treqll$nda de TV3, per tal que no arribes als vahdans I bamir 
el m a la catalanitnició. Aleshores en la mateixa freqühcia va ernetre Can&& 
perb Canal 9, que va n#mr pera nomial ' ¡  I'ús de la Ilengua, ha esdevkrgut 
el marc adient eer a les maniobres d'Amadeu Fabregat. En teorla havia d'Beset 
billngb. kithom esperava fins i tot que eedevindria lntegrament una tefevlsld 
valenciana, laqualcosavd dir que la batalla Iing0istlca, sempre I ' h a m m  
Fabregat. 

No 6s cefi que el poble no accepti el valenci8.10t el que ha passat a R W  6s 
fruit del totalitarisrne espanyolista de la dreta valenciana, un joc de poder pulftk 
en el qual parbidpen, des de les passades elecdona, eis tres pariirs que gaudill. 
xsn del monopoli del Consell d'Administracl6: PP, Unió Valenciana i PSOE. 

Quan va comen-r a emetre, la proporció catallllespanyol era, si fa no fa, del 
50% de mica en mica n'ha anat desapareixent el valenci8 - o catak- fin6 a 
quedar reduñal20% de la programació. 

Els primers temps hom doblava les pel.licules més bones o m8s populaia al 
cata%, ahomd'arasón doblades. les mateixes pel.llculesa I'espanyol, amb 
la qual cosa d s  eetudis de doblatge han de camiar de llengua i molts actor5 sbn 
a I'atur. La panuiok de Fabregat ha anibat a tal grau que, quan N3 programa 
una pel.llwla que e l  pveu  que tindril audi&n&a, proarama a la mateh hora 
fa matehra peldícula tradulda a I'espanyol per Canal 9. 

Actualment d cata& s'usa excluslvament per ais dibubas animats, fragments 
dels hforrnatius i alguna retransmissi6 e~p~rtiva. 

Pel que fa al model de llengua que fem servir, el nostre llibre d'estil respecta la 
normativa fabriana, sobnttot si-- 1 fon81rca; quant a lexic maidem per 
no usar mots massa barcelonins per tal que no resultin rsospitosos* al nostre 
director general. De I'aparicib de la llleta maiekia ew8, les pressions han 
augmentat De primer Fabmgat m cal&, perb ben aviat ens va fer censurar per 
un asmsor personal -Uub Fomer- que s'encarrega de fer-nos CQmplir els 
decrets de I'enn%. 

La intendóde Fabregat 69 que la Unitat d'l\eaerarorament Lingüisticdesaparegui 



i que Canal 9 emeti només en espanyol. Al cap i a la fi el *lightisma a Valhcia . . & una mica m6s radical formalment, encaraque el fons sigui el mate&. Per aixb 
demanen suporl a la societat; cal que hom no tiri terra sobre el problema; que 
planti cara ai.llghtismc; altrament el catala desaparekra a Valencia, esdhin- 
dra un dialecte de I'espanyol a cops de ridicularitzacions i bandejaments; a m6s 
d mes de setembre hi haurii una assemblea dels treballadors de ñNV i algunps 
mobilitzacions. Amadeu Fabregat haurh d'ésser ratificat en el c8rrec .... w 

L'endema de la mda de premsa era acomiadat un altre assessor. Avui ja n'hi ha 
auatre. LLenaua Nacional i la Unitat d' Assessorarnent Linguistic de ñN\/ conti- 
Ruen encarkant-se de difondre el problema; adhuc l'han portat al caner, el 
proppassat 11 de setembre, en forma de panca rta... Evidentment cap mitja de 
comunicacib no n'ha parlat més; perqub el rlightisme* 6s poder6s i té bonsaliats. 

III) La compllcitat del lightlsme barceloni 

Hem esmentat abans el fet que el lightisme no 6s un fenomen exclusiu de 
Valencia, sin6 que les actituds espanyolistes exterminadores que el caracterit- 
zen actuen arnb forw pariona arreu de Catalunya. Hom pot considerar la cotilla 
impostiva del barcelonisme lingüistic hdhuc m& demagbgica que la paranoia 
blavera Heus aci el testirnoni literal del suporl que oferi Ricard 'té a les tesis 
d'Amadeu Fabregat. Reprodurm tot seguit un article signat per el1 i aparegut al 
diari Awi el dia 27 d'agost de 1990. Es evident que ells amb ells no es mosse 
guen ... 


