
Icn. t s  clar, pero no ho tenen gens Ticil pcrqui- cada dia som més cls qui 
lluilem pcrquk la llcngua catalana csdcvingui la nostra LLENGUA NA- 
CIONAL. 

LA DISBAUXA LINGU~STICA ACTUAL 

Lluís Marquet (Barcelona) 

Pcr poc que Iiom llcgcixi cls diaris Iiaurj tingut ncasió de veurc algun 
dcls innoinhrablcs ariiclcs llargs i dciallats quc els mitjans dc cornunica- 
ció escrits cns han ohscqiiiai durani una colla de dics sobre cls nous co- 
rrcnis lingüistics que ara inipcrcn i les noves tendencies que ara s'csti- 
lcn, en virtut de les qiials cal girar-tiu tnt dc cap per aval1 i comentar dc 
noo con1 si aixb fos la cosa més normal dcl món. Hem sentit diverses 
persones que es demancn asinradcs: 1 ara, que passa amb aixo de la Ilcn- 
gua 31s mit.j:tns de coniuriicació? Quc ho la que toi csti trasbalsat? 

El cas Cs que segons que cns inlorrncn cls diaris -iot i que no scm- 
prc informcn h6, 6s clar- I i i  tia hagui una proposta lingüística d'uncs 
cciies propurcions adrccada a I'lnsiiiui d'Estudis Catalans a fi que 
aqiicst I'cstudii scriosanicni. Aqucsta proposta consisicix bisicament en 
una Ilisia de 778 paraiilcs no admcscs lins ara pcr tal que siguin consi- 
deradcs. pero sobrcioi pcrqui- sigliin admescs de cop i no se'n parli més. 
Aixi -cns diiien- alcshorcs scrrrn mc's lc l i~os  i tot aniri sobre rodes 
pcr tal corn ja no hi Iiaura problcmts de Il'xic ja que i o ~  aixo Es imprcs- 
cindiblc pcr a poder parlar catalh arrib nonnalitat i sobretot pcrque tot- 
Iiom I'ciitengui millor i no hagi dc sofi'ir cap trauma pcr culpa de la Ilen- 
gua ... No cal dir que aqliesics 778 paraules són en una gilin majoria 
castellaiiismcs i harbarismcs d'ús corrent eii el llcnguaige parlat a Bar- 
celona, sobtrtot pcr persones sensc cap formació lingüísiica i de poca 
cura cn la Ilcngua. Dones 116: aquesta 6s la base de la llcngua proposada; 
una Ilcngua adaptada a Ics nncccssiintsx actuals. cornplctamcnt desvir- 
tuada i enctualiizadax en el ints pur esiil antifabrii. 

Ja tcnim. ;iixí. la disbauxa ling"'. ~ u i ~ t i c a  ' en marxa. 
Peri, de momcni no sahcm res dc la reacció de I'IEC; només sa- 

hcrn -seniprc pcr niiijh dcls diaris- allb que diuen els autors 
d'aqucsia proposta (cls quals -i no pas casualment- són els respon- 
sables liiigüistics dcls diaris), que ja  tio donen pcr Tet. No t s  aquest el 
lloc de discutir la bondat dc Ics proposics; d'altra banda tampoc no 



ens hi  considcrern capacitats. Aixo ja ho fa r i  I'IEC quan ho cregui 
oportú, si 6s que ho creu oportú. De mornent -ja ho hem dit- no hi 
ha hagut cap rcacció ni cap desmcntiment; de tota manera no s'ha 
d'anar amb presses, que no 6s bo per a la salut. Cal no pcrdre la cal- 
ma i sobretoi no precipitar-se ... 

Pero aqucst no és potser el problema m t s  preocupant; la qüestib 
principal 6s que els diaris no han Ict res rnés que escampar a tort i a dret 
aqucstcs idccs i donar-ho tot com un let ja accepiat scnse quc hi hagim 
pog~it Ilcgir cap comcntari de seniit contrari ni cap posició discrepant 
cn cap niorncnt. Quc no hi ha niiigú en desacod? Doncs no; Iii ha una 
unanirnit:ii total! tlcm iiconscguit uns rnitjans de comunicació tan pcr- 
fcctcs quc ioihorn tio troba tot be. Fanihstic! Potscr algú encara es dcu 
recordar de la situació d'una altra epoca passada (?), on tot crcri flors i 
violes i ningú no opinava rnai conlra irs. Hem torna1 així a I'epoca glo- 
riosa en qul' no hi ha cap discrcphncia. 

Sobre les idccs quc hi ha al darrcrc d'aquestes propostes, Jaurnc Cor- 
bera ja [a algun tcmps va cxposar clararncrit el tema a -Una llengua per 
a una nación. Serra d'Or, seternbrc dc 1987, on critica durament la Ilcn- 
gua dcls rnitjans de comunicaió. Aqucsi articlc \'a 6sscr rhpidament con- 
tcstat per Joscp M. Fulquct amb aBrarns d'asc no pugen al celn, Serra 
d'Or, dcscmbrc de 1987. on dcspr6s de recordar al scnyor Corbera que la 
~ ~ r e v o l u c i ó ~ ~  lingüistica .va lligada a un projccte de pais quc no és el 
s c u ~ ,  diu coses dignes de  passar a la tiistdria: *Tcoric~rnent, d e  dues so- 
lucions, se n'ha de poder cscollir una sense que per aixo qui ho faci hagi 
de ser acusat d'hcrctgc. En el cas que cns ocupa, si jo vaig optar per cer- 
tcs reduccions pronorninals propies del catalh central peninsular va ser. 
cntrc altrcs raons. pcrqui. cm va donar la ganan. Vct aquí una gran raó, 
allamen1 cientilica. 

Doncs be. cls brams d'asc quc no pugen al ccl, de  momcnc ja han 
airibat a I'lrisiitui ... 

Ara, quanl a la reacció dc l'lEC hcrn d'cstar ben tranquils. Sabern 
com pcnscn alguns del scus rncmbrcs. Concrctarnent. el prcsidcnt de la 
Sccció Filologica, scnyor Antoni M. Badia i Margarit sembla que ho té 
molt clai.: cal seguir diiis la linia fabriana i deixar-se d'invcnts cstranys i 
gratuits. Aixi a ~ ~ P o m p e u  Fahra i la reconstnicció de la llengua catalana,) 
(publicat diiis Hoinenuige u Poinpeid Fubra. Univeisitat de Barcclona. oc- 
iubrc de 1982. Badia diu, cnirc a111.c~ coses: 

.Si no dispos2\,cm de I'obra dc Pompcu Fabra. hom podria dubtar de si 
cns n'liaiirícm sortit. Aixl. si l'cstat actual de la llengua 6s font inesgotable 
dc  prcocupacions i I'li<iritib 6s rcplii dc iosques nuvoladcs 4 n  aix6 cstcm 
piijor qiic duran1 cl primer icrc dcl scglc prcscnt- posscim, cn canvi. les 





m i t j a n ~ a n t  la llei 811991 de 3 d e  maig sobre I'autoritat lingüística d e  
I'lnstitut d'Esiudis Catalans, on diu entre altres coses: 

1) Es reconcix que I'Institut d'Estudis Catalans 6s la institució encarre- 
gada d'cstablir i actualitzar la normativa lingülstica del catala. sens preju- 
dici de les altrcs funcions ... 

2)  L'ús lingüístic dels brgans dc I'Administració dc la Generalitat. de 
Ics corporacions locals. de I'Aministraci6 de I'Eslat a Catalunya i de les en- 
tiiats autiinorncs, In crnprcscs i Ics altrcs cntitats i institucions que depe- 
ncn dc Ics csrncntadcs adrninistracions ha de respectar la normativa esta- 
blcna pcr l'lnstitut d'Esiudis Catalans. 

3) L'ú5 lingüistic dcls ccntrcs d'cnscnyarncnt públici i privats i dels 
rnitjans de comunicació de titularitat pública ha de respectar la normativa 
cstablcna pcr I'lnsiiiut d'Estudis Catalans. 

f s  cvidcni que  aqucstcs llcis no  es complcixcn. 1 tothorn ben  tran- 
quil. A qui: trcu cap, doncs, Icr llcis si no  scrveixen pe r  a res? 

Scnyors responsables de la normalització de  la Ilengua: Fins  quan  
durara  aqucsta disbauxa lingilistica? 


