
5) Sospito, amb prou causes, que la voluntat política del govern de 
la Gencnlitat sigui la d'afavorir la implantació d'un catala deswfeinat. 
Pcr qu?? 

EL BLAVEIUSME ENVAEIX 
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS? 

Que la nostra llcngua viu un momcnt difícil no 6s una noticia nova. 
Que I'lnstitiii d'Estudis Catalans no ié autoritai i ~dc ixa  Ter., edeixa pas- 
car., tampoc. Que, darrcrc d 'aques~ ~de ixar  ler.. s'hi amagava alguna 
cosa rnts, ja conicnqa a fsserevident. 

Tot d'una, la cortina s'ha obert públicament i. uvoila!a. ja tcniu cl que 
amagava. El divendies 21 dc íebrer va apai?ixer al diari (<El País. una 
iioticia ben clarificadora: L'1.E.C. ha dcmanat la col.laboraci6 de eorrec- 
tors dcls mitjans de comunicació, d'enscnyants i d'escriptors pcr tal 
d'arnpliar cl Diccionari Normaiiu dc la Llcngua Catalana. En el projccte, 
hi trchallcn Jo3n Rastardas i Teresa Cabri.. 

Casualmeni (?) una de Ics primcrcs respostes ha estat la del Grup 
d'Estudis Caialans (GEC), constituit el mes de mar$ de I'any passat i in- 
tegrat per sct o vuit persones. entre Ics quals tinbcm Ricard Fite. res- 
poiisablc lingüisiic del diari ~Avuin, i Xavicr Pericay i Fcrran Toutain. 
aiiiors del llibre nvcrinosa Ilcngua.. 

La proposla prescniada pcl GEC consta de 60 folis en els quals es re- 
cullcn 778 paraulcs que el grup proposa que entrin en cl Diccionari Nor- 
mariu. Hi ha paraulcs i locucions incloses cn altres diccionaris. com el 
Catala-Valcncii-Balear, dc Franccsc de B. hloll i Antoni M.  Alcover, i el 
Diccionari Eiimolbgic i Complementari dc la Llengua Catalana, dc Joan 
Corominas. (Cal tcnir cn compte que ni I'un ni I'altrc no són diccionaris 
normatius i qiic, a~més.  cl CEC s'cntrctC a manipular-los). Tamhé hi ha 
locucions d'ús corrcnt (quin ús?) i molts castellanisines. 

Scgons aqucsta proposta. podricn figurar cn cl Diccionari Normatiu 
paraulcs com harco: cuidnr, totiio, \'iudo. buerio, jefe, acera. apre~ar, bolso 
i d'altrcs. 

Davani aqucsies informacions, I'Associació Llengua Nacional ha 
cncciai iina cainpanya de dcnúncia pcr tal que el scnyor Antoni M .  
Badia i Margarii, rcsporisahle rnjxim dcl projcctc del nou diccionari. 
aturi les propostes del GEC i cscolti cls argumcnts de Llcngua Nacio- 



nul, cntitat quc  el scnyor Brtdia s'tia ncgat a rcbrc tot manifestant que  
la scva apai-ició cn aqucsis momcnts de  ncgociacions 6s incomoda i 
inoportuna. 

JOANA GAY (Barcelona) 
(Aquesta carta oparegué en cl butlleti de  1'Associa- 

ció Cultural la Brúixola. No 17-abril 1992) 


