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Richard üaum, director de I'lnstitut de Filologia Rornbica a I'Escola Superior 
lkn ica dlAquisgr& va publicar un exhaustiu estudi sobre la llengua culta com 
a fenomen caracterlstic i pressupbsit bk ic  de I'existbncia de les comunitats 
civilitzades. Tanmateix al nostre pals, algun professor de periodisme s'entesta a 
no voier passar el llindar de la c ~ i I ' i c i 6 ,  si m6s no pel que respecta al catalh, i 
gosa publicar ~Ilibre9. que porten per tltol preteses antinbmies tan curioses com 
~Peraula viva contra Ilengua normativas (1990), arnb la ~retensi6 d'enfrontar el 
catala oral amb la norm&va catalana, que 6s com intentar enfmntar el dofins 
arnb les cabres. 

Perb sembla que, quan I'otyeciiu consisteix a minimitzar, ridiculitrar i qwionar 
qualsevol senyal d'identitat catalana, aualsml maniobra 6s bona. Eis intenta de 
lquidar el ca& com a Ilengua culta s6n immemoriais, perb van tenir un ressb 
especial durant la darrera dictadura espanyola. En aquells moments la consigna 
era *El Catalán es un dialecto del castellano*. Deifi Ddmau, ja ho denunciava 
i'any 1948 en un article que no g o d  signar si no amb pseudbnim. 

La segona ofensiva va consistir a Ilancar la idea que els catalans erem intrínse 
cament i proverbialment bilingfies. Lluís V.Aracil ho va haver de desmentir ja el 
1966. 

La tercera ofensiva fou un producte local (-Vennosa Llenguar, 1986) i va consistir 
a questionar el model catala de llenaua normativa i a imposar un model linacilstic 
pr&ressivament acostat a llespan)kl; tambb fou contestat immediatament, per 
franctiradom. Ates I'Bxit obtingut per aquesta danera maniobra, dguns profeo 
sionals de I'autoodi s'hi continuen arrossegant. 



LA LLENGUA CULTA 

Nosaltres parüm de la constaWf6 que feia Stegef (1962). segons el qual wm 
w u l r  la unltat nacional, la identitat i la modernitat d&n en gran mesu(a WWna 
solucid satisiactbria de la qiiesil6 de la norma lingt%stlca &muna. 1 si vahrm 
defensar la qmraula viva* ser& oportú considerar allb que escrívla J.G. hhte 
(T761) 

*Una llengua vhra es transforma ... sernpre en relació a la seva cultivacfb: o ~ w i  
m& formaci6 cultural ha rebut, menya es transformar&, com mengs oun&ñrcla 
esilgui, m& es mOCnRca1.g (...) una llengua es ímsfarrna amb m& foqa quan 
els seus son8 no estan flxats encara mitjaqant els sfgnes d'e9criptura.s 

Aciuest fet la era evident fa 230 a m  per6 en lasituad6 sociolingüfstica catalana 
a&al se'ns fa dramstioament evident: si no es consMera una &stib absolut& 
ment wtoriWa la cultivació de la llenaua culta i del seu corresponent estandard 
la dingua v i m  es transformar$ en I'hica direcció possitie en I'actualitat 
perdent aquel18 tiets que la dífBnmckn de la llengua social domirrant, 
esdevenint un dlaiecte 1 desintegrant-so. Tubau 1 els propagandistes aligM. 
petpetuen els prejudicls m& t&m t$i in tradlcid rombtica, que considerava 
aue la vlda autentica i veritable de la l h u a  es trobava en el si dels estrats m& 
baixos del pobla La dlferbncla Bs que m k m  que els mmantics ho feien per un 
utbpk I n W s  pels vencuts, per un amor al poble lnculte com a portador de les 
velles tradkions incúrruptes, en canvi, els vefinosos locals s'interessen O es 
deixen encegar per les interfefbnclss IlngWiues i les cmpcions en I'ús oral 
de qualsevd persona que passi pela mRJan8 audievisuals 

Per si algo pensava que el nostre Bs un pmMerna Únk paga la pena cwiientw 
que iieinz Klogs (1978) ja va deWICter una tendencia al refús 1 menysteniment de 
les normes de la llengua de cultura o el seu relaxament, entre &S Iingüisies, els 
eetudiants i els eneenyants de secundaria alemanys. 

Aquesta tendbnoia, que no és,donos,eac(usiva de les comunitats lingiifsfiques 
minoritzedes, partelx d'un e m  de prhioipi que tendeix a considerar la llengua 
esthdard Ú n i m n t  com un entie mits dela dlale*es o varlants Ihi~üfstiques - 
usades per la comunltst, i que per tant tlndria el mateix dret que dls. 

L'estBndard seria una variant m& del dlasistema Iingüwc. Fin6 ltot pera aiguns 



socioiingüistes d'orientaci6 descriptiva, lesvarietats lingüístiques, com la varietet 
est8ndard. les varietats reaionals, socUs i íuncionals, constituirien dins d'una 
comunltat parlant un sistema d'elements no nemdriarnent depenents. b lbgic 
que amb plantejaments com aquest -que no situen la llengua culta en un punt 
central de la xarxa d'intercanvis lingüistics- 11est8ndard i la importancia de la 
normativa siguin menystinguts. El menyspreu de la normativa implica la negaci6 
de la necessitat i la importbncia decisiva de la cultivació. En el camp politico-edu- 
catiu i en ~'ensen~ament de la llengua, acceptar que la llengua cultano ha de ser 
la norma amb qu8 cal mesurar els objecüus didectics de I'ensenyament de la 
llengua conduiria al caos, al desprestigi de la llengua i de I'assignatura de llengua 
catalana, més encara si els estudiants s'adonen que les altres Ilengües que 
estudien si que tenen un referent lingülstic norrnatiu i de llengua culta indiscuti- 
ble. 

A.I. Domasnev (1980) va obsetvar que la llengua de cultura no 6s ~nicarnent la 
llengua de les classee mitjanes i superion, -cam es creia $en@ de & Berns- 
tein, considerat encara una gran autoritat en algunes facultats catalanes- ni 
podia ser interpretada com una mena de dialecte social d'aquests segments 
socials. Per contra, lallengua cuitaseria, swons Damasnev, el pr0d~cte suprem 
del desenvolupament lingüistic d'una naci6:~o podem sin6 afkir-nos a lacrida 
aue fa R.Baum a la presa de conscibncia de la imwrtancia de la llenaua de 
cultura, litedula i e&rita, com la que era dominait abans de la lingüistica 
moderna. Caldria retornar a les pmiclons que consideraven el \lengua6 com a 
detemlnador de la visi6 del mbn, ra6 per ia qual la seva energia pedagbgico-po- 
litica es concentra en primer teme sobre la transmissió de la llengua decultura, 
la qual, com a portadora en I'actualitat de la forma m& desenvolupada del 
coneixement del m6n-, posseeix una bptima foqa emancipadora (S.J¿tger, 
1982) 

(1) Article publicat a la revista *Escola Catalana*, núrn 275, desembre 1990 
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