Llengua Nacioiial existcix pcr a Iluitar contra la rutina confonniqta i la submissió
siiicida; peraixb des d'aqui cridem a participarcii tots els actcs d'homcnatgca Maniicl
de Pedrolo qiie es facin a I'entorii del priiiier abril-i especialincnt la scssióorg.initzada
al Centre Lleidati I'última setmana de mar<-, per agrair-li iio haver-iios d'enfrontar a
la possibilitatdeliluehauria estatla literat~iracatalana, del que haurienestat la lleiigua
i la nacii, catalanes, sense el seu revulsiu Stic i estetic, sense el seu mestratge, sense la
seva obra.

CONTRADICCIONS
Jairine Vnllcorl~ai Rocosa
En aquest camp obert a les opinions que 6s el inodcl dc catala qiic cal fcr scrvir als
mitjans de comunicació, potser és convenient d'examinar, encara que només sigui
hreument, quP 6s el que proposen els qui imposenactualment el Ileng~iatgeperiodistic,
televisiu i radiofbnic, enquin argumentbasen la seva imposició,i qutdefet practiquen.
L'argumentdeque fan bandera ésque cal usarels castellanismesque fa anys figuren
en el Ilenguatge de molic catalans, i no pas els mots catalans correspoiicnts a aquclls
castellanismes. O sigui, la introducció definitiva d'un paquet de mots forasters, i aixb
per que? Perque les paraules catalanes sorpreiidrien i no serie11enteses pel lector o
l'oien t corrent.
Ens fa tot l'efecteque aquest argument és una fal.lacia.Segoiis aqiiesta teoria la gent,
de petita no aprendria mai a parlar ja que d'anhivi la criatura no coneixla forma ni el
significat de cap paraula i, aleshores, si no pogués arribar a entendre les frases que els
grans li diuen I'infant no arribaria a parlar; sembla peri~,que sentint les mateixes
paraules en diferents contextos no sols aprrn a destriar-les, en descobreix les arrels, la
morfologia, i fiiialmcnt cl significat, siiió que al final, l'infant acaba parlant el1 matcix.
Pero també, segons aqiiesla teoria la gent gran no arribaria a enteiidre paraules o
locucions totalmeiit noves que sentís; si realment no pogués ampliar i reestructurar el
seu vocabulari, no entendrien els nous castellanismes, que la gent catalana mai ni>ha
dit, i que els mitjans de c«municació han introduit. El cas 6s que, a base de veure'ls
escrits ara i adés i de sentir-los i tomar-los a sentir, no sols els ha acahat entenent, sinó,
el que 6s pitjor, els ha introduit en la seva parla.
Per tant, primera contradicció. Acluests consellers del mitjans de com~inicació,
imposen I'iis literari, cumú, estandard. del castellanisme "disfmtar", en teoria perquS
mrilta gent no entendria el verb "gaudir". Perb contrariament introdueixen en la parla
castellanismes nuus,en la certesa que la gent acabara entenent-los. Per una altra banda
defensen "disfnitar" perquS el poble, ampliament, el diu, pero, desmentint-se fan
servir, als mitjans de comunicació, expressions no catalanes, maquillades morfolbgicament o sense maquillar, ignorades en el catala, convenquts que la gent acabara
entenent-les. És veritat que hi ajuda un altre factor: que molta gent sap castella, i aixb
elsajuda en la comprensiOi la introducció del castellanisme; perb, aixbno modifica res
bisicament: el castelli també I'ignorava i el va aprendre.
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