
La historia de T W  ni 6s una historia acabada ni, ara per ara, s'emmena 
cap a un final f e l i ~  És clar que la consideracid de «final felip dependrd. 
de les afinitats i tendencia de cadascú. 

Fins aleshores, la historia s'ha anat desenvolupant d'acord amb els 
criteris i consignes del ((lightisme espanyolitzant i, per tant, els desin- 
tegradors centralista esperen que els proxims capítols els ofercixin el 
mateix plaer de veure maltractada la llengua comuna de tots els catalans. 
El fet de convertir una llengua en mercaderia politica, en objecte de 
brutes negociacions i de misteriosos pactes (pensem ara en el «pacte 
lingüfstic entre UV i el PP) vol dir que hi ha qui no s'estB de convertir el 
nostre penment  d'homes Iliures, la nostra identitat i la nostra cultura 
en un mercat de compra i venda, on el concepte i el mot esdevenen pobres 
esclaus a qui hom posa el preu d'un &rec molt més important com més 
«catalanista» sigui el mot sacrifica& vwut o esborrat. 

Heus aci que estem acceptant -i mama gent Bdhuc beneeix i no tan sols 
a Valencia- i'esclavitud S i t i -  disfiessada de unegociacidu. Des de 
quan la liengua k matbria negociable? Des de quan els mots tenen preu 
o -si voleu- s'espanyolitzen a canvi de c h c s  o prastigi? Qui pagad 
m& per acceptar «entregar» en lPoc de «murar»? A quant es deuen 
cotitzar els pronoms febles ? A quin aaitjk de comunicació s'adjudicarh 
la possibilitat d'ometre la negad6 «a la manera espaflola)) i quin preu 
n'hauril de pagar? 



Jasom ben desgraciats, els catalans! No tan sols ens manca una oficialitat 
lingiiística digna, sinó que tambb deixem que pobres éssers malaltisses 
com Amadeu Fabregat i els seus sequacos barcelonins (recordem que 
aitals actituds no són exclusivament «de Valbncia))) es vantin de «violar 
la llengua tant com calgas ((<El Ternpsn, 25 de novembre 1991). Perquh 
bs evident que les autoritats -i no solament de Madrid- s'encarreguen 
de col.lacar molt bé aquells qui en paisos que gaudeixen de Ilengües «no 
negociables)) serien bandejats com a delinqüents marginals o franctira- 
dors de per riure. 

lbnateix,  la frase d'Amadeu Fabregat 6s la millor i la mbs clara defini- 
ci6 d'intencions del «lightisme». Aquest moviment involucionista res- 
pon en realitat a una relació malaltissa amb la ilengua, a una relació m6s 
aviat d'odi amb aiib que ni s'accepta, ni s'entbn, ni es respecta. (Recor- 
dem el morb6s desig de nviolar la Ilengua)); recordem de passada el tito1 
d'un llibre que 6s un bastió del «lightisme» al Principat : Yernoso 
Ilenguo, i que responia al desig d'abatre qualsevol mot, institució o 
persona que s'identificava i ens identificava com a catalans ; recordem 
totes les manifestacions de lerrouxisme lingüistic que, sovint des del$ 
mitjans de comunicació, fan servir l'argument de l'arcaisme pet tal de 
manifassejar l'odi que experimenten vers la ilengua i autoexcusar-se de 
l'agressió i de la humiliació a qub la sotmeten). 

Heus aci, doncs, una actitud molt generalitzada arreu de Catalunya, fruit 
d'absurds complexos propis d'eterns adolescents a qui fa por la maduresa 
per tal com no es volen acarar a les responsabilitats lingüistiques que no 
es veuen capaces d'assumir, la qual cosa fa que maldin per destruir 
qualsevol autoritat que identifiquen amb la prbpia impotbncia. 

Aquesta seria I'actitud bilsica del ((lightismen catalil. Com diu Ama- 
deu Fabregat en el mateix número de nEl Temps»: aEls experts i las 
autoridodes competentes, tots plegats, han tancat la ilengua en una 



sagfístiaa (fixem-nos en la dtrh del uiightisme)) per identificar qudwvB1 
autoritat amb «I'es@~siw, amb la repressib, i la Ilengua amb la nllgMJ 
Continua dient: «Es una dkamid que zamba existeix a Catalunya . . AIii 
& una d k k d  nomal l mí és motiu d'anntema ... L'idioma s ' h  de 
violar tant corn miga, perqua esta a? s w . d  de les persones i no fa 
permna al se& de !'idioma. a 

D'antuvi, t6 ra6 en una cosa: la discuasib existeix a Cataiunya. podrkm 
centralitzar-la, nogensmenys, a Barcelona; perd caldria que ens expliqmés 
qvt voI dir amb aixb de udiicussib nomah.  Potser aquest «noraral» w 
a si$nifiar que ia compra-venda lingüística barceionina 6s ja una nonna 
tan generaiitmda que tots hem d'assumir que la uviolació» $'ha institu- 
cionaiitzat i ja no sorprh, ja no 6s un anatema perqut en lloc de «violar 
la Ilengua~ ek mitjans de comunicació, amb el vl$t i plau de les jentrquies 
institucionals, en diuen etrebdar amb la llengua~. És una manera com 
una aitra d'cstaiviar-se feina amagant els problmes i disfressant els 
dclinqtients d'asse~sors lingüístics, 

La gran incbgnita pd que fa al Prin- ts: a qui beíiefieia políticame& 
aixb? Qui se n'apmfita? Qui cürigej* l'alcavoteria lingüística i cobra els 
pumntatges de cada violdd, qw js aaa prcsmten com a uacte funcia- 
nai» i que aviat ens obligaran a atl~mi@&r ctacte de servei amorbs))? Per 
q3te u n a  institucions, teOrieameat nacfondista, col.laboren en la pros- 
timci6 d'una ilengua que Gs 1'&@3 fammntal del pro& nacionalitza- 
dor? 

Si m& no, la @ti6 a Valbch Ws ai6s simpie i 11explicaci6 molt 
m& clara. Ni W ni el PP no S& prutits nacionalistes. Fan malbé la 
liengua jugant-hi impunanent pw@no 6s la seva Ilengua; eatrensig, un 
home de fita que ara $*ha t o m  violador i que tambe perrany a un 
partit anticatalanista: el PSOE. Un home que por tai de continuar essent 
director general acomiada els lingiiiites catalans dient que uno sdn t»t 



problema meu. Jo no enfabrique*, considera que el fet que W entré$ 
per la freqübncia que feia servir TV3 6s: «una idea molt brillant~, es 
defineix com «La Isabel Prysler de 'El Tempsl», i pactad amb el diable 
si &S que, al diable, li pot interessar de pactar amb qui ni es res, ni té res 
més que un poder manllevat, 

Les tristes conclusions d'aquesta histbria, ara per ara, son: 

- Al Principat, el aüghtismen continua agredint la llengua amb impu- 
nitat absoluta. Pel que fa a h nocturnitat, afecta nomes aquells qui el 
patrocinen. 

- A Valencia, els quatre assessors iingüistics acomiadats per usar umots 
catalanistes~ continuen al carrer, perque no son un problema d'Amadeu 
Fabregat, i al carrer encara son «menys problemtitics». 

TVV emet d a  dia més en casteliA, perque el seu director general ha de 
fer merits per a conservar el drrec. Ja no es doblen pel'licules al catalti. 
perque ucau I'audi&ncia i no amortitzeseldoblrrtge» i els únics programes 
en «catalti» s6n els de producció prbpia com «El show de Joan Mon- 
leon», el model de liengua del qual no arriba ni a ula qualitat~ del model 
de la Real Academia de Cultura Valenciana. 

D'altra banda, l'estratbgia d'ocupar la freqübncia de TV3 es repeteix. 
Quan funcionara el repetidor de Retevisión al Montduver, que servirti per 
a millorar la recepcib dels canals estatals. els pnvats i la TVV, s'interfenrh 
el senyal de TV3 al sud de Valencia. Una nova casualitat? 

Massa casualitats a l'entorn d'una llengua innocent. 'knt de bo que 
puguem canviar el f ia l  previst per a aquesta histbria! Voldrti dir que som 
m6s U u m  i no ens deixem violar el pensament. 


