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L'autor, vinculat fa molts anys a les tasques d e correcció de textos i
després a les de planificació lingülstica, ens ofereix una aportaciú h i t
de la seva experiencia. El llibre consta de tres parts: en la primera tracta
dels tres eixos en que cal treballar la NL (Normalització Lingülstica): el
politic. el popular i I'estament econbmic. En la segona part. la mes extensa, ens oiereix una proposta de metodologia p e r a la NL, 6s a dir de
planificació lingülstica, amb molt interes a destacar la importancia de
les ciencies socials en aquest terreny. En la tercera. f o r ~ abreu, aborda
la incomoda qüestió del h t u r del catala i del rnodel de Ilengua.
Des de la introducciú I'autor ens avisa d e dues constants que presidiran el seu discurs: la modestia i el pragmatisme. La primera 6s una mena de virtut bastant renyida amb el fet de publicar llibres i de dir com
caldria fer les coses, pero cal reconeixer que hi ha llibres escrits amb
una actitud ben diferent de la que ens ocupa. La segona, el pragmatisme. el porta al terreny excessivament cbmode i trepitjat per la majoria
dels politics, dels professionals dels mitjans de cornunicació i dels funcionaris: el del conformisme amb I'estat de coses actual. "Som on som i
si, con2 a ciutadd, tinc el drei a exigir m i s llibertat per al nieu país, com a
professional de la N L he de posar-m'hi a parfir de les rezles del joc exisrents, m'agradiri o I z o " .
A partir d'aqui ja podem esperar que I'enfocament del llibre discomer i pels camins de la tecnocracia i de I'elucubració que són els que informen la tasca costosa pero ben poc prolitosa en resultats prhctics d e la
política lingülstica actual.
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En la Ilnia del "Depkn de vosté" iniciat perla primera directora general, Aina Moll, I'exemple que ens proposa I'autor es pot girar facilment a
I'inrevés: "Si els catalans tinguéssim una voluntat ben resolta de norrnalitzaci6 d e la nostra Ilengua, a hores J a r a tindria ja un ús plenament
normal. ja que les autoritats s'haurien vist desbordades i haurien hagut
de situar-se m& a I'altura de les exigkncies dels ciutadans". L'ús efectiu
de la llengua en una serie d'usos que es desprenen de la condició d'oficial i prbpia 6s I'única cosa que els govemants deixen en mans del ciutadans. En canvi, si creuen que el pa que es ven en els supermercats ha
d'anar embolicat, o que cal prohibir la circulaciú a la zona del centre d e
les ciutats, o bé augmenten les prohibicions d'aparcament o els impostos fins a limits d'expropiació. com és el cas del nou IAE. no esperen pas
que els ciutadans els ho demanin, perquk, és clar que no ho farien mai!
Tocant a la qualitat de la llengua -aspecte que toca molt de passada
al final del llibre- es mou també dins els p a r h e t r e s que s'ha autoimposat de "realisme". Ens posa al corrent de I'inici de la polemica "heaxy"
versus "light" en el si dels correctors dels diari "Avui"on havia treballat i
es decanta perla sonida facil i p e r a nosaltres inviable: sacrificar la qualitat de la llengua a i'hipotktic augment de I'ús social. D'entrada, I'enfocament de la qüestió és ja una presa de partit, potser voluntaria, pero
que accepta els termes de la manera que els han marcat els d'un cant6:
"...el perill de caure en una facil nianiqrleilzaci6 del tenla: mentre els tradicional.~qiredarien com els purs nacionalistes, el.$ renovador.$ serien considerats con2 a traiilors a la patria" (pag. 165). Considerar que els "lightisles" s6n renovadors és empassar-se la roda de molí amb que ens volen
fer combregar. Tomar practicament als temps d'abans d e Fabra no és
ésser precisament renovador.
Creure que la incorporació de nous parlants a la llengua ha d'anar a
costa d e I'alteració d'aquesta -no diu clarament en quin grau- és renunciar a oferir una incorporaci6 digna d'aquests parlants a través d'uns
mitjans d e comunicació que els donin un bon model ( i no la Ilengua "de
rebaixes" que han introduit subreptlciament els seus antics companvs de
PAvui"), d'una bona escola. i d'una pdctica d'ús necessari en totes les situacions de la vida docent, laboral i de comunicaci6. Aixi s'aprenen les
Ilengües i totes aspiren a mantenir-se al maxim de genuines: mireu si no
el darrer congrés de la llengua espanyola celebra1 a Sevilla.
Si el tltol de I'obra ens va produir un interes viu. la lectura ens ha
convensut que no era el més apropiat. ja que el discurs del possibilisme
(O de I'(im)posibilisme) va revestit d'un optimisme sense base. si ens
guiem per la política linguistica duta a terme fins ara, que sembla confiar més en les essencies metafisiques del poble catala -sense d i r - h w i
de la seva llengua que han fet que pervisqui sense tenir en compte el

canvi de situaci6. L'obra parla doncs mes d'allb que des del poder s'ha
dit de la normalització fins ara, sense tenir en cornpte que aquest mateix
poder ha constatat que era insuficient i te intencions (veurem si les duu
a t e m e i com) d'activar-la d'una manera m& decidida.
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