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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Hi ha qui ha adduit un altre motiu per a renunciar a imyiosar rls niots catalans
actualment substituits sovint per mots castcllaiis: pcrque, diiieii, el proces 6s irreversible, I'acció de rcdrcqament lingüistic no aconsegtieix d'iiitroduir a la llengiia popular
cl mot cata18 siilistituit.
Scgona contr.idicció. De fet els mitjaiis de coiniinicació Iian aconseguit introduir
nniis castellanisiiies que la gent no deia; pero, el fet contrari, la introducció de
cat,ilaiiismesconciderenqiienoéspossible. Noussemblaabsurci,amésdecon~adictori?
Els mitjans de comunicació haurien estat, i encara poden ésser, els grans propagador~
de tut el catali normatiu, i en part ho han estat. No hi havia motiu racinnal que
els impedís, que els impedeixi, de scr-ho del tot.
Hem posat I'cxemplc dcl verb "disfrutar", pcrb f s be11 sabiit que els mots que
introducixcn són molts més: els diaris ens ha11 parlat d'uiia llarga llista de mots
presentada a les autoritats, en una bona part castellanismes. No cal doncs que aci en
fem la recensió.
Pero, potser si, que citar aci algun (no pas tots) dcls nous ~ i r isparaules castellans,
habituals alsmitjansdecomunicacióicomentar-loss'hoval. Escuriós que,enunabona
part,són girsenque últimament s'avicien els periodistes castellans; maneres de dir que
figuraven en el sac del castella, que amb prou feines feien servir, i que de sobte l'en
treien i passaven a proliferar en els escrits d'aqiiests periodistes castellans. Aleshores
ens apareixien als textos catalans tot i que de genu'ins nostres, no gens.
Deiem que hi calia aportar exemples. N'és un l'ús del verb "suposar" en comptes dels
habituals i normals "representar", "significar", "implicar", "comportar" i fins hi tot en
alguns casos "equivaler". Així ens trobem escnt: "Aquets augrneiits siipusoi (en llnc de:
representen, comporten, etc.) irn nilxmetit A'irn 27.7 per ceilt subre les tarifi.5ncfunls".
Ens vénen ganes de comentar amb ironia, si n o m b el "suposen", si són un suposit,
rai; el que ens costana car és que els citats augments fossin realitat. Perque "suposar"
en bon catali vol dir "admetre com a cert o real allo que hom veu com possible, tant si
sap com si no sap que no ho és."
1 aixo encara que wlyi agafar-se per la punta dels cabelis alguna definició dels
diccionaris,oel fetquealguiirenaixentista hagifetse~ir,moltesporadicament,aquest
"suposar" de signiiicat impropi, com tants altres castellanismes usaren, i f o r p més
le
quenolu ha tradició, ni literaria ni popular, d'aquest
sovint. É ~ c o m ~ r o v a biicilment
castellanisme. (continuara)
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