
Lluis Marquet (Barcelona) 

Del tema del catala alight*, ja se n'han ocupat diversos autors des del punt de 
vista estrictament lingüístic, perb hern vist pocs autors que fessin refedncia a la 
relaci6 entre llengua 1 nació i les conseqübncies que aixb t6. Perqub, cal dir-ho 
clarament, la idea del dight* aplicada a la llengua no és sin6 una conseqübncia 
de la idea que es tB de la nacib. Creiem que no poden ser m& oportuna unes 
paraules de Frances Ferrer i Gironb, extretes del seu Ilibre: CATALUNYA 
LIQHT..? (El Llamp, Barcelona 1886). Aquest autor, que tant s'ha ocupat de la 
defensa del catala a to$ els nivells, fa unes consideracions generals sobre el 
*ligM* que sdn dignes de recordar perqub poden &ser aplicades amb tota la 
swa cruesa al tema del catala ulightn. Heus aci algunes de les idees que exposa 
en I'esmentat Ilibre: 

.Ara tota la vida ens la volen fer alight*. Qub volen dir amb el dightm? ... El aligM* 
és com una lavativa que serveix per a rebaixar ia fortor i els graus de personalitat 
de qualsevol gbnere que ek tingui messa dominants ... El dlighb desdibuixa, 
atempera, aigualeix, rebaixa, modera, retreda, desconcentra i dilueix totallb que 
16 grau, wncentracib, alcada, temperatura, personalitat i color. Si el tabac *ligMn 
és tabac sense nicotina; si el cafb ulight* és cafb sense cafelna; si la cola ulight* 
6s cola sense sucre, etc., resulta ben clar que el nacionalkme ~light. 6s ni&¡ 
nalisme que oblida la nació. És hora de denunciar el sistema 4ightm i demostrar 
la seva inutilitat politi ca... Perb hem de ser ferms a pmjectar una Catalunya 
concentrada en presügi; ... Tot aih, fins a desterrar el ulight~. 

Si ara apliquem totes aquestes consideracions de caracter general que Fran- 
cesc Ferrer enfoca amb tanta claredat cap al to del nacionalisme cata)& actual- 
ment dominant-al camp de la llenguaens adonarem del que significael concepte 
de *atala lighb i la conveniencia de desterrar d'un cop aquesta idea i tornar al 
catalh tal com ha de ser. Perb a m6s queda bsn clar que la idea de .catal& lightn 
va Intirnament lligada a la de unacionalisme lightn i aixd sf que és verltablement 
greu. Nom& cal que substitulm en les frases anteriors el mot concret pel de 
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