
Notída del concors de LLENGUA NACIONAL 

Tenim una carpeta plena de retaiis que ens han enviat els lectors per a 
«La Retaliada)). 

Ja hi ha quatre equips per a fer la lectura sistembtica de mediatges. Els 
lectors que s'hi vulguin incorporar, que escriguin a LLENGUA NACIO- 
NAL. 

'IB1 com vam dir, examinarem dos diaris, El «Diari de Barcelona)) i 
l'clAvui», dues revistes, uEl Triangle~ i «El Temps)) i dos programes 
budio: el d'en «Cuni» i el de notícies de «TV2» del dia 21 de gener de 
1992. 

Guardeu Icts publicacions, graveu els programes. Al número que ve 
informarem de la mama de I'analisi i vaioraci6 de la llengua usada en 
aquests mediatges. 

Solució de { a s  dlners del guardaagoUes» 

Faltes ortogrhfiques i altres menudkncies a banda, aiib que ens interesa 
és la frase «L9editorialista Uanp més fusta a la caldera)). Vaig llegir 
l'article, la meitat fet de citacions tradUides de I'espanyol, i en acabar 
tenia la sensaci6 d'una cosa ctstranya. El vaig tornar a llegir amb atenci6 
i vaig tmbar La pedreta a la sabata. L'article és farcit de metafores. 
comen$ant pel tito], arnb el m6n ferroviari coma referent. Hem d'acudir 
ai ltxic -diccionari- d'aqnest camp, perb tambt a I'enciclopMia. al 
conjunt de nocions, imatges i histbries que tenim els examinadors actuals 
de l'article i el que tenien I'autor i el seu públic destinatari. 



I Ja sé que 6s el que no em sonal La «fusta», pensant en c B $ I J B . m  
ombres interferides, no se m'hauria acudit mai. No m'kauria mM 
ufwta» siaó uiienw. 

Les caidues delstmis van -o anaven- amb Ilenya, quan no anaven amb 
earbó. Aixd pel que fa a h terminologiacamlaire. Pel que fa a la iiengua, 
a la meuibria tinc la frase <<afegir/posar/tirar (mes) llenya al focu per 
avivar una diswiid. fer-nepujar el to amb ROUS argtrments o amb &S 
abmndarnent expositiu. .» 

És evident que I'autor voiia encastar aquesta frase fe@ en el seu despkw 
gament metafbric carrilaire. Comk queli vasortir «fusta» per «llenya»? 
D~tiX~-me exposar la meva kipbtesi i digueu-me si I'encerto: en una 
pel~iícula els Oermans Marx fan anar un tren amb la fusta deis vagons 
com a Uenya -la situaci6 6s cbda i un punt grotesca, com la que vol 
reportar I'autor de I'article- i el del bisoti no para de cür, en la vedó  
vista per aquests verals, «Mammr &a» o uMah madera)). 

Entes. recordat i pensat en espanpol, jB mbem d'on surt que el periodista 
faci Uanwr (7) m& fusta a la c d & a  


