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MODEL DE LLENGUA LLIBRES D'ESTIL PER ALS 
MITJANS D'COMUNICACI~ 

No hl ha un rnodel de llengua experirnentat i wnsoiidat per ak rnitiens de 
comunicaoid. Hl ha la nom&a, d'una banda, i la prectica Apontaneisk reveo 
tida de ~ ~ g a d e s  d'una teoritzacib aue no aconsbaueix de cobrir la seva indiQ8ii. 
cia, de ¡'a&. Dintre de I'embat &r coilgtituh el -&tal& com a llengua n&d, 
apta pera Ms els usos, dotada de tots el$ re~istm, VBhiie de comunicad6 de 
tots els oatalans, estatblir un modei de llensua m ais rnediatges de masseo 6s 
un objectlu primordial. Hi ha i'experi~nciads, lahac ib ,  elsañy820, d ' u n m  
perrodlstk obra de J. Camer, A. Rwira I Vir~tlli F. Puids, Pere Corarsiirt(#s¡ 
M. de !%garra, entre d'altm, de piofessionalitat-¡ tenaoitat exernpkrq pez& ,, 
potser lnsufkient actualrnent. 

Totes les Ilengües nacionals tenen un@) modef(s) de llengua per ala rnitjam de 
comunicacb i no hi circula cap rnlssatge que no hi estigui fonuiat d'acord, fins 
al punt que la llengua dels rnitjans de comunicaci6 Bs model d'ús de la nengua: 
es DOI aprendre frano8s. angb o itallsdtant-hl &dio i teievisib i ves si ala qul 
en$ wlen fer escriure wrn elk parten, ele deixatien pas xipollejar als d a s  en 
espanyol amb I'espanyol que 9s paria4 El fet Bs que els pmteseionals dele 
rnitjans de cornunicacib, que S&, vulgues que no, treballadors de la Ilengua, hi 
han arribat pels seus coneixementBo par lesseve~s ooneixenc6s, perb la r n W a  
no tenen una formacid Iingidstlca eneaniinada a aquests rnitjans ni han pastlat 
per la reffexid sobre el tipus de llengua que cal usar. Perqub, en totes les 
wmunicacions en qu8 intervé la llengua, aquesta no Bg norn6s un vehiile neutre 
o inert dels rnissatge8, sin6 que la seva formulacid encertada pot afegir interbs 
per la inbmKLCi6 l plaaf a la rnatelxa comunicacio. 1, ara, ens trobern que molts 
rnlssatges estan per sota de la wrnpetbncia i de les expecWm8 IlngúWiques 
dels receptora-consutnidm, pahnia correnta de la Ilengua. Incorrecclons, ¡m- 
precislons, ¡ fiancs disbmta fan arrufar el nas als meptom i apartarlos de la 



lectura o de I'audicib. Pensern en eis *acabar arnb dels titulars de premsa. eis 
misteiis que *es desvetllen* pertot, en la qualificacib de decimonbnicm que una 
farnllia rnolt activa d'opinadors prodiga a tot allb que els sembla r6nec o en el 
catala de TV3, rnassa'espanyolkzat perqub I'entengui la gent de Perpinyh. Un 
equip de periodistes i logothnics treballa en I'elaboraci6 d'un rnodel de llengua 
per als rnediatges en la perspectiva de la llengua naciond. La intrcducció de 
noves mhquin&, que, utilitzades amb coneix&nent, haurien estahnat feina i 
disbarats, ha cornwrtat m6s dificultats: rnai corn ara les publicacions no havien 
hagut de tanm rectifimcbns carregant els neulers al rgremlins* de 
I'estampa. 

UN EQUlP DE PERIODISTES I LOGOT~CNICS TREBALLEN 
EN L'UABORAC~ D'UN MODEL DE LLENGUA PER ALS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LA PERSPECTIVA 
DE LA LLENGUA NACIONAL 

La feina se& llarga i el que ara es dernana és documentacid i replega de 
problernes i solucions. Corn a aoortacib a aauesta labor llancem dues iniciatives 
b r  a recollir inforrnacic) sobre: ' 

- els allibres d'estib que s'apliquen actualrnent, tant si sbn reconeguts corn si 
no 

- els enors rnés freqbents 

- els pmblernes. aBarcu* és un error. unbviu* 4s un problema 

- les solucbns, els encerts, les descobertes, les creacions, els guanys: no tot 
s6n pifiades, també hi ha nous mots i noves maneres de dir que reaporten a les 
necessitats actuals d'expressió, que poden ser trets de la llengua antiga,del 
carrer, o de la creativitat individual. 

J.M. Espinas va posar en circulaoió ryacancer*, pillat del francbs, pero moit útil 
pera disüngir del arista. stendhala. 



En aqw& semi6 es publicaran efs disbarats 1 lea trrrballes que els ledore ens 
trametin. 

No cequem recomptes d'errades ortogr&flques si no 6s que, en la reiteració, s'hi 
entreveu un ellibre negm d'gstil~ (de qug, no distinció entre -pera i *per a* ...) 
No cerquem exemples dlats ni singulars. 

Demanem que la refehncia es faci a un artlcie o a una publicacid Demanem 
identificació de publicaci6, nilmero o data. pegina 1 signant, i el retall, per fer 
honor al nom de la seccí6. Ens interessen m6s les maneres de dlr i les cOnstruLF 
clons que no pas efs mots aillats. 

Mlem també encerts, noves maneres de dir o maneres de dir poc conegudes, 
per recollir-les i posar-les a digpodció de Ws els parknnts qualfficats. Aqui sl que 
volem exemples mal que siguin singulars i ap$mguhP en mitians de poca dMlsib. 
Volem també saber qui hem de felicita 

A LA RECERCA DEL LLIBRE D'ESTIL AMAGAT 

Tots els rnediatges apliquen una criteris lingüisücs encara que no s'ho pensht o 
que diguin que no: 6s el ~Ilibre d'estll amagat*. 

L'estudi d'aquests ellibres d'estlb 6s molt inter6ssant pera establir el model de 
llengua per als rnediatges de masaas. Un estudi sistematic ens donara els error$ 
i deficihncies constank, ens assemyalara les mancances i les necessitais de la 
llengua corrent i ens fornira de trobailles dlides, de solucions per als ermra i les 
m-cances. lh com un joc en qu8 s'estudiaran diaris, revi& i programes de 
M b  i de TV. 

Els interessats a participar-hi han de posar-se en contacte amb LLENGUA 
NACIONAL i I'organització del joc els oomunicadt els mitjans que s'artalitzaran, 
&S en pmporcionarll copies de treball i coordinara els qui treballin en un mateix 
mil)& Eis resultats es publicaran posteriorment. 



Quan,a la Universitat Catalana d'Estiu, vam fer pública aquesta iniciativa els 
responsables de mitjans de comunicacid que assistien a la presentació de L.N. 
es van posar a tremolar i ens demanaven:*tluin dia ser&?, quin programa 
analitzareu?~ Els vam tranquil.litzar dient que aquesta iniciativa no anava contra 
ells ni contra ningú, sin6 que volia ser una duda pera ells i una contribucid al 
millorament del catalh als seus mitjans. 

Ara ja podem dir que sera el mes de dssembre i que de mitjans analitzats seran 
almenys dos diaris, dues revistes i dos programes de N. 

UN EXEMPLE DEL JOC *LA RETALLADA. 

Mira qued ~Uibre d ' d l  de I'AVUI (edici6 provisional) ja en prevenial Aquítenim 
dos malsdesvetllaments~.AVUl pagina Ill d'Economia25de luliol de 1991 i AVUl 
phgina 45 del 5 de julio1 de 1991 

- 

k d u  Significa dczmbiir, revelar, una caia que estava amageb. 

Nodcmükandfmaldelfñm, -S. Un eshidi Efeauat a 22 in- 
a ti & respnar una &u- dbü& facnkncs ha darntüat que 
mPamnt cala&&, m beodici & ~ ' e d  ori+t una ~te-6 
l"espectada.CaI,CaLmw dedCffaapmductivcs,&adir,ca 
wbratllar la ' & w  tmdeixafcrqueunaúniraanre- 
-Mwucs-=- ib ra m> wnantri tot d cide p&c 
m& d b  pods & tiu. su16 que es pom a tcnne en di- 

vvses indústrics que ccqwen. 


