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El lloc comú basic de la mentalitat nlightu tocant a la llengua catala- 
na en ús. Cs. tots ho sabcm. el segücni: Ics Ilcngües constitueixcn una re- 
alitat viva cn boca dcls parlants. És, doncs. un pecat contra natura vo- 
lcr-los posar limits o imposar-los corrcccions des d'una gramatica 
normativa. La gramatica Cs pcr a la llengua i no a l'inrevés. Aixi ho ente- 
ncn, per cxemple, els anglesos i cls nord-amcricans, quc no tenen cap 
acadc'mia de rcdrc~adors de Ilcngua. i vet aquí que I'anglks s'cxpandcix 
com cls arbrcs dcl bosc. Aplicai aquest critcri a la llcngua catalana. so- 
bra la norniativa, que en constirny artificialment I'ús natural. No poseu 
cap xarxa al riu, que I'aigua passa! 

La primera cosa que cscnu dc dir a aqucst planteig és que els qui el 
prcconiizcn no són cohcrcnts amb clls matcixos. des del momcnt que 
proposen. diu que m61 de  700 mots. la rnajoria castellanisrnes, a usar ca- 
nbnicamcni. a part de tals i tals modilicacions morlosintictiques. auto- 
riizades pcr un niliil ohslar pcrfcctament academic. Són, doncs, uns nor- 
matius a la baixa. Pero a niCs a niés no saben. no poden o no volcn 
recordar que cl cata13 d'avui no Cs iin instrument d'ús normal com I'an- 
glts d'Ariglatcrra i els Estats Units, sin6 una llcngua que sura desprk de 
quarantn anys de pcrsccució a mon  i ara viu asfixiada pcr la pressió de 
l'cspanyol. mnnlingut com a llcngua oficial pcr imposició d'Estat. Una re- 
llexi6 elcmcntal peimct veuis: qiic una llengua subordinada en un r?girn 
bilinguc cii qiic' la llcngua dominant disposa de 101s cls trumíos, cs troba 
inclucrnblcrncnt agredida pcr tots canions i es contamina sense rcmei. 
Allo que diu sirnplcnicrii el scntit comú Cs que si volem que el catala, sot- 
m t s  al scige dc la llcngua dominant. pugui viurc scgons cl seu sistema 
lingüistic propi. el scu ICxic i els scus mudismcs. ncccssita ]'aluda que po- 
si aturador al pr-ocCs inc\.iiable de dcturl>ació a que la seva sitiiació I'cm- 



peny. La proposta de LLENGUA NACIONAL 6s. en aquest punt, da ra  i 
pcrtincnt: si Caialunya disposes d'un Estat propi, cls mitjans que el poder 
li forniria corregirien I'actual dependencia lingüística. imposant a tots els 
nivells cl bon ús de la llengua amb I'actualització de I'autcnticitat, suara 
malmcsa. Pcrb com quc I'autodctcrminació quc cns conduiria a posseir 
cls recursos d'Estat, ara com ara no passa d'ésscr una aspiracib de dret, 
la via pera  combatre la dcgradació del catala consisteix a recordar a t o s  
els catalans que tenim un tresor lkxic incomparable i una discrcta nor- 
mativa, queja fou establcrta a comenpments de segle per a plantar cara 
a I'agrcssió cspanyolitzant. suara tan tiipcrtroliada. En aqucst punt, pcrb, 
els catalans hcm de fer molt palcsa una cosa: que som ben conscients que 
cls 40 anys dc pcrsccuci6 franquista a mort no han passat en va, i que ai- 
xb. I'actual convivencia contaminadora amb els valtres catalansn que en 
gran nombre uscn a Catalunya I'cspanyol com a llcngua marc,i la sugges- 
ti6 hipnhtica dcls media en espanyol. ens f o r p  a reconeixer que Iii ha 
rectificacions Itxiques i moríosintactiques que és inevitable d'acceptar. 
Pcrb, compte!, ni a aquestes rectificacions els toca ésser en el nombre 
que reclamcn almcnys cls alight. més conspicus, ni cls qui han d'auscul- 
tar-les. calibrar-les i revisar-les, i en tot cas després donar-los llum verda. 
han d'ésscr cls primcrs nouvinguts, incvitablcment imprcparats, que es 
posen a fer de pontilexs. No hi ha volta de hll. si disposem d'un organis- 
me ti.cnic adcquat. cosa que vol dirquc tf o ha dc tcnir cls cxperts idonis. 
aquest ha d'ésser el que introdueixi les variants Iexiques i les modifica- 
cions gramaticals abans diies pcr a adcquar la llengua catalana oral i es- 
crita a la rcalitat en ús d'ara, amb la justesa i la justicia que exigeix la gc- 
nuinitat dc la Ilcngua. Quc s'cnicngui bf. vull dir tcnini bcn prcscnt. cn 
oposició a la ancutralitat. espanyolitzant dels wlightn, que acceptar al- 
guns canvis no vol dir rendir-se a la deturpació ambiental, peque  la Ilen- 
gua catalana, com totcs les Ilengües, constitueix un sistema i un tresor le- 
xic contra els quals no podem atemptar sense ferir la llcngua mateixa. És 
una qücstió dc scnsibilitat i d'amor a la Ilengua, pcrb tambt una qüestió 
thcnica quc la sociolingüística coneix prou bé, els límits de la qual són in- 
decisos. pcrb quc cal salvar amb el tacte del coneixedor i aquell equilibri 
entre la concessió i el rigor que caracteritza aquell amor. Per dir-ho amh 
brevetat. cls qui tcncn el drct i l'obligació d'cquilibrar la normativa i cl 1t- 
xic de la llcngua són els experts que uncixen amor i autoritat. que no vol 
dir pas scntirncnialisrne dcsuet ni auioritarisme. Espcrcrn quc I'lnstitut 
d'Estudis Catalans cstigui en condicions d'exercir aqucsta indispensable 
funció i quc cls organismcs de podcr catala el secundin i I'oficialitzin scn- 
sc rcscrves mentals. Són mil anys de llengua catalana, els que es rcsistci- 
xcn a la rcndició. iSón cl valor que il.lumina i atreu o la historia que es 
clou? . . . .  . . 
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