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Aquest és un terna contnwertit que s'ha debatut Ilargament en diferents llocs i 
per especialies diversos. I hi ha, corn es pot constatar, posicions divergents 
quant & model recomanai. Per aquest rnotiu els dierentsrnodels de llengua que 
s'han oosat en prectica no coincideixen sempre. Abans, perb, de prendre deci- 
sions, kra bode tenir en wmpte que de pub¡icacions peribdiques ja se'n feien, 
com &S Drou sabut abans de la auerra i per aixb caldria fer un estudi del model 
de la lleigua que hi era utilitzatin una Bpoca en qu8 la llengua es trobava en 
una etapa de recupermió avancjada i en una situacid al ccaner molt dierent de 
I'actual. Que sapiguem,encara ningú no ha fet cap estudi lingüistic, ni que sigui 
parcial,sobre aquest punt. Ens limitarem aquía feralgunes 0bse~aCiofIS pel que 
fa al lbxic. 

Resulta altament intereesant analitzar algunes de les CONVERSES FILOL~I- 
QUES de Fabra sobre el Ihxic utilitzat als diaris i publicacions periodlstiques del 
seu temps perqub el que diu és aplicable, evidentrnent arnb maiisacions, al lhxic 
actual de les nostres publicacions. 

Així podern llegir a la Conversa niirn. 315: 

UNO podem pas esperawar de veure ds diaris catalans alliberats de les faltes 
greusde llenguatge que hi wnstatem avui en tantaabundhcia, mentre unagran 
part de llur text sigui una traduccki del castell& feta a correcuita en el mornent 
mateix de cornpondre el diari*. 

A la núm. 310 ens diu: 

"Es podria fer una llarga llista amb els rnots que, malgmt haver estat denunciats 
com a castellanismes, continuen essent usats normalment en el catala de les 
nostres publícacions: ENTREGAR, ENTERAR, AWIAR, ... Quan hom agafa una 
publicacid qualsevol (Ilibre, revista, diari,etc.,) ja nosesorprh de trobar-hi alguns 



d'aquests mots, dels quals hom pot t h e r  amb rab que no aconseguirem mcir de 
veure alliberada la nostra Ilengua, si tenim esguard que la majoria d'ek faje 
llargs anys que han estat denunciats com a castellanismew. 

I a la 31 1 hi ha aquest parhgraf no rnenys signiíicatiu: 

~L'altre dia. llegint un diari barceloni escnt en catalh, desprh d'un AVERIGUAR, 
d'un ALENTAR i d'un AQUILATAR, trobhvem un MATXACAR (...). Que, en una 
traducclb del oastellh, passin sense traduir mots com AVERIGUAR, ALENTAR I 
AQUILATAR Bs una cosa lamentable certament, perd a la qual estem ja acostu- 
rnats; es tracta de mots habituals en la llengua parlada que hom compren que 
s'esmunvin fAcilment a la llenaua escrita Perb el cas de MATXACAR 69 m6s 
greu: s u b  l'admissii, senseexamen, de qualsevol m d  foraster (.:.). A aquest 
Das. un dia tmbarem DESMENUCAR. un alhe ARRODILLAR-SE. un altre ASSE- 
MW M... 1 el catala esdevlndr8; alkenys quant al seu Idxic, ;n mer dialecte 
castellBl* 

Crelem que totes aquestes observacions de Fabra resulten, no potser pels casos 
concreta que esmenta, sin6per lesconclusions que se'n poden treure, perfecta- 
ment aplicabIesala~ituaci6 actual del W d e l e s  publicacions pediWiquesdels 
nostres dies. Unes vegades per les pieases, altres pel desconeixement, altres 
per desfdia i anrea per cenes ansigneis* -Que obliguen i prohibeken d W -  
dment- el catal8.dels mitjans de bunicacib resülta &$a swint fowt  i 
sabretot poc genul, alhora que reiiectelx escandalosament I'estat de la llengua 
parlada descurada i prbpia de gent que no rB prw conekemeots lingülstics. 

Pero hi veiem una diferencia-¡ creiem queeasencial-entre la situaci6descnta 
per Fabra i I'actual. Pel que sembia aquelia era m& aviat deguda a la desidia i 
la manca de domini de la llengua que a altra cosa, mentre que ara -tot i que 
porser hi ha m& cnieixements Iingülstics tdr ics- s'hi afegebc un altre factor 
que considerem greu: I'apiicaci6 d'un model de llengua basat en unes normes 
establertes amb uns criteris que -si b6 en genera¡ són f o w  acceptabies- 
contenen certs amedes pmu signlflcatlus un tant arbitra& i sectaris, hnpropis 
d'una llengua que 16 ja una b& rnolt important flxada de fa temps i fins ara 
acceptada unhnimement. 

Creiem que caldria reconsiderar seriosament la questib a ti d'aconseguir una 
llengua digna amb un 18xic pmpi i autdntic. 


