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QUATRE DISTiNCIONS PER A VEUREHI CLAR 

Alfted Bodiii (Barcelona) 

Vddria en aquest article cstabiir w distinctons sciarid0re.s que posin al desco- 
ben moites de les cdosions que fan imposible una recta comunicaci6 en el debat 
que Llengua Nscional mté &b els "lightn enfundats en el G.E.C.. i lreure'n les 
unse~llenc'is que MiUm sense adhdncies pcmrbadms les respectives pos¡- 
cions. 

ia prUnexa disfinci6 és que wil separar la defensa de la I k n p  catalana no con- 
taminads,delapesa&pam't~~staals~~aidel'autodeteminació&Cata- 
lunya. En segon lloc s'ha de deixar ciar que no Q el mateix discrepar dels que defen- 
sem la llengua se= wncessions a la deturpaci6 blonina, que emparar-se de re- 
crnsos de poder per impedir que aquw pgsici6 oostni wibi a la gent pels mitjans de 
~l~lunicaci6. De manen i um a tercera disihi6, m s'ha de mnlondre 
I'atgumentacid paesment científica a favor & les tesis " c d v e s "  o abndonh- 
tes que pretenen actuaiitzar la iiengua a la baiña, amb l'ús de I'insuiL la befa i la 
1idicuiifuici6 groUwa envers els qui defensem ttsis oposades. 1 en danw lame. no & 
ter u defensar el uesor de la Ilengua, eswltant com cnraonen els parlants de mes teS 
comarques catalanes i accepmt una d v a  flexiMe, que actuar wm a relardata- 
nS, essuicialistes, arcaics o almog!ivea, segoas I'acus~ci6 v e W  que ens eaiben 
a cada passe 

D'aquestes quatre distllicims, ncateguem que la primexa afecta W g u a  Nacio- 
rral i que cal de¡¡-la resolta amb bona ment. Que mohs deis adheriis a Liengua 
Naeimal militem tn els rengles del oaci- radical o m mdical, vol dir que 
aquesta 158 la riostra adscripci6 de lluita po1Wca. Perb eal deixar ben estabtert que el 
nachaüsme poiitic no influeia ni Iia d'inlbk el & sobre el Uacte que mereix la 
iiengua. Defensem una llengua viva, actual i rica, per@ no acceptun la via "light" 
a la patnesitzac16, establerta de pressa i g a ~ c  Padequada pqarzci6 cientifm, no 
perqd siguem. els qui ho siguin, nacionnlirtes reivindicatius. Lluitem contra el de- 

s 



sastrs del "light". edzhment pem és obra & la Ulcompcthiia, ssnse 
involacm-hi -u la 6 6s una qiiesti6 Uaiica-, cap suposat "refw" n a c i d s i a  

Lcs tns d a m  diWwns es refereixen directament als %ghtt. És una falta de 
"fairplay". encara m&, una m i 6  d'lMble f a ,  que els "light" es valguiri del 
dcnnini que es veu que exerceixen en els mitjans de municaci6, per censunir els 
manes textos, les nostres m n s  i el nom modei. 1 dic "censurar", en el sentil mpm- 
súi de la parauia, és a dir, wm a exclusi6 anudemccrtttica de la pubiicació del que 
tenim <trei a fer arribar a la gent. 

Puc esteodre aquesta denúncia contra la liibenat de publicacib. alJudint a la ter- 
caa dMnci6. No soiarnent els "light" cavalquen perqu& han mnseguit. segons que 
sembla. el poder en els mitjans de comunicacid. Sn6 que quan topen amb la Mstra 
opodci6, ajunten a i'insnlt i a la ridic-6 c8ustica, la befa i la burla del tipw 
esqueixat que en cspanyol caracterih la kamena indigesta d'un Alfonso Guerra. 

i a  damra distinció també denuncia iafecta aqueüs "tisht" que I'igncaen o ho fan 
vwire. heCO~t?af el catals. eixit de la gran feina restaufadora del paiode Fabra (re- 
coneixent, pero, que eis 40 anys da ~ u c i 6  í b r p i s t a  i m p w  alguna rectifm- 
cions Ibxiques i gramaticals, només defimbles pels venrables entesos). no 6s cap re- 
ton a I'aqmiogia deis primers Jw Floral$, cap numantisme excloent, cap reivin- 
dicaci6 del cataiA d'espardenya. Els adhents a Llengua N a c i d  mtim i achiem 
cwn d s  no tan remots Sosep Pla, que no piulava quan BaMmeu Bantagl ti wrregia 
I'obrawmpieta; Jcsep M de Sagarra, ioat només amb alguns castel iani i  esquit- 
xam enmig del seu ex mor di^^¡ msor k x k  Saivador Espnu. que de vegades m u -  
p. pera era Mticament impecable; i no cal dir-bo, eis Carles Riba, elsGuerau de 
L i  els J o ~ e p  V i w q  Foix, els Joan Oliver, d s  Joan Vinyoii, i fins i toi un Manuel 
& Pedrolo. un Joan Bmssa i utti quanti. 1 no ens sortiu que aquests esaipiors usaven 
i iian mni Uengua litnhria que no &S la de la rnajoria deis parlants, per* aquests. 
atms no apareguts la contaminaci6 "lighr", aspiraven a corregir las defcikicics de 
ilurIlengiuiest8ndard, ienelpitjordelscasos.~esmantuiienenla&~6,m 
n'aixeeeven -no n'aixequen- cap bandera 

L'acusaci6 "Iight" d'rucaisme &tic tocant al bon ijs d'una Uengua, no ho obli- 
dem. -da secuhent  per I'impenalisme espnyol. no Cs alm cosa que suwia 
oega, suficiencia gratuila, residus del pudo-progressisme seixaniavuitesc, invemi6 
de valm a la Nieasche. obnubilaci6 esquemnoide, en deft~tiva, daamor BQ-ata a 
la llengua; tot plegat, I'omament misen& de la hxmpe&ncia cientUim 

~~quemoviensquellshomesenaaioratsdelaUengua,com&queani- 
men la campanya de Llengua Nacional, sembien haver-se c4nmmput en aqoest grup 
& fakm p v e s  posseits d'ells m a t e h  Un mal W K  dc postgurrres ha fa a q m  
rrista feiiis. Potw no s6n wperables. perb I'esma salvadora de la Uengua aplega 
una maj& que espera que i'Insiitui d'E& Caialans s'obn, per 6, a lacom~mica- 
arcdrecadora 


