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Ens hnbeni davant un recull de graii uiiitat, encara que pnivingui de diferents
trchalls elaborats per I'autnr, cnm cns adverteix a la presentació, eiitre 1985 i 1991,
inedits o apareguts en publicacioiis disperses. És dividit en dues parts: tina sobre
l'estahis de la Ilengua i l'altra sobreel corpusd'aqucsta:és a dir sobreel Ilr~cqueociipa
la llengua i sobre els iiiferents registres i varieta ts d e la Ilengua, especialmcnt snbreels
problcnics del'estindard. Unprigrafi~nepodemllegira
la pigiiia 16 jaensposa sribre
avis del tri que tindra la major part del volum, tot i quc en5 ofereixi, de vegades, unes
altres afirmacions una mica en coiitradiccii,:
"El primer punt que planteju ts, per tant, que seria radicalment desciicertada
una política liiigiiistica que, en sintesi, vinguk a dir: "Com que sou (o vivi~ia
la) nació catalana, teniu el deure patriotic de normalitzar la llengua iiacioiial".
Supnsant que aixo fos vali~ia Cntalunya, cosa que tambt dubto, almenys
reprcscntaria la niiitilaciú de la resta de la comunitat lingüística."
Dit aixó, que suposa la crinsagració del quealgú va anomenar "pcnsament feble" per
descriure el to del moment Iiisti7ric que vivim, t s justiíicat tnl reduccionisme i tnt
liqiiidacionisme. Nosaltres no soni com qualsevol altru comiiiiilat iiacional del món
que, tot i rehre immigració dota els ciiitadans d'un niitji d'integraciói d'identitat amb
la Ilenpiia: voluntiriamciit hi reii~inciemi f i n i tot creiem que nri ens ho podeni
plantejar. Elquesempres'liavist normalals EstatsUnits,a1'Argentinaoal Peni,poseni
percas, aquí iio creiem que sigui prissible. Fiiis i tnt -110 hem vist receiitniciit quan
rebem imniigració de paises d e llengua no esp~nyola,els prnposcni d'aprendre
espanynl i no catali: Iian hagut de scr uns refugiats hosnians que cxigissin que els
ensenycssiii catali en el seu alberg rcgit perla Generalitat.
L'exprcssió "deiire patribtic" t t un to volgiidament ironic que situa la necessitat de
nnrmalització eii el terreny d e les utopics romintiq~iesde la Kenaixcn~ao del civisme
noucentista. El deure, la necessitat o la conveni$ncia d'aprendre la llengua d'un pais
nnes posa en disciissi6enllocdel món i niiigú nns'entretéaqualificar-liodc"patrihtic".
Podem trobar les afirmacions contradictoncs a qui. abans he al.ludit, en aqiiests dos
fragments:
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"La rei\zindicació d e la igualtat com a base del projccte nacional potscr no 6s
una idea nova, pero en la nostra situació i en la del m6n sciicer a finalsdel scgle
XX continua essent la forqa més contundent i revolucioniria que podem
compartir amh trithom, la més capa< d'aglutinar la participació massiva de la
societat, i no 6s qüesti6 d e llen~arper la borda la mobilització popular que fins
ara Iia estat I'impuls del ntistre procfs de n«rmalitzarió lingüistica." (p.19)
"Un estat que nega la primacia dc cada l l e n p a a la seva terra, qiie cxclou
qudsevril llengua alba que el castellA dels organismcns grnerals, que no fa
prhcticament res per prornciure internament ni internacionalment el condxemeiit i I'ús de les lletigiics no castellanes, un estat que ens cxclou de la igualtat
lingüística, ipot pretendre ser el nostre i cstranyar-se de la nostra manca
d'entusiasm~per ell?
Sinceramcnt, crec que ja s'lia fct imprescindible d e plantejar conjuntament
amh les altres comunitats lingüistiques menvstiiigiides que aquest iio és un
tracte que es correspoyi amb els prinripis d'ipallat dcmocritica d'un Estat
que. li agradi o no, és plurilingüe. 1una d r dues: » s'lia d e notar que ho 6s. o es
notara que no vol ser el nostrc Estat." (p. 24)
Realment a horesd'ara és sobrera aqucsta ingenuitat aparent i,en comptes de fer-se
prefil'ntesretiiriques i traspassarelseiititdecuIpa a I'Estat, cl quecal(.silueelscatalans
ens plantegem c«m aconscguir allb a quP tciiiii dret i que Iio cxercim.
Més cndavant reconeix cl fracas de la política lingüistica seguida fins ara:
"iSón les premisscs del model, allo que ens limita « ii'iinpedeix els resultats
satisfactoris?
iS6n les limitacioiis del model mateix, les que expliqiicii la seva insufici6ncia?
¿Han estatmésaviat les limitacions cn I'aplicació prhctica (oen alguiies deles
aplicacions practiques) del model, el que no ha doriat els resultats esperats?"
íp.29)
La resta de la primera part 6s dedicada a revisar aquest model i la seva aplicacid per
part dels difcrmts c~impartiniciitsautonbmics, csdcvinguts cada cop m t s inccimunicats (fet que lamenta Yaiitor i davant el qual torna a recordar la seva proposta feta al
I I Congrés Intrriiacicinal de la Llengua Catalana de constituir uns ens d c cooperació
lingüística seguint el model neerlaiides o el nbrdic).
Especialincnt interessatit és I'apartat "Deu hascs per a un non model d e
normalització lingüística", encara que peca tambC. d'ingenuitat i d'una gcneralitzacio quc n'impedeixen cap resultat practic.
"La principal legitimació d'iin objectiu 6s qiie la iii.ijoria el vol, la socictat el
necessita i so15 una imposicid antidemocr5tica I'impediria".
"La identificaciii anili el priijecte, dones, h.iur%d e hasar-se en raoiis d e tipiis
instrumental/utilitari, m t s que no pis simbfilic/integratiii. No 6s el sentit d e

responsabilitat cívica o patribtica del ciutadaiis el que pot impulsar el proccs,
sin6 la coiifianqa en In viabilitat i la utilitat general d'uiia hana organització
liiigüística~ielfuncionament drlpaís,cnla qual ti~thomespiiguisentir cbniode.
Caldri enfocar cl catala i les altrcs Ilengües, més que com a signcs d'identitat,
com a recursos que cal gestionar i desenvoliipar d e la rnancra més eficieiit
possiMe perque n» reprcseiitin cap obstacle, sinii uii conjiint d'avantatge
culturals. socials i fins i tot, econi1mics".(p.42)
Si una Ileiigua no és uii signe d'identitat &entrada, ja tio Ps res i qualsevol altra
llengun ni& estesa la pot substihiir. Algu va dir que 110 vam ser calalans perqu?
parli.ssim catala, qiiió qiie vam parlar catali perqiri. érem catalans. Com es podcii
jiistificaraquests avantatgessocialsicconiimicssi 110 ainbuna necessilat ilue,per a qui
no I'accepti, li ser;, incbmuda? Una nccessitat basada cri I'exigtncia social i legal d'iiiia
rompetSiicia linguistica i de I'ús de la Ilengua en qiialsevol activitat,ni més ni mcnys
que en clualsevol altre pais normal.
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d'iiit !iiii7vrs c-~dtiirfll".(p.67)Per;?,
com ens ho fem si la Ilenpia 6s iin fet social i "6s sabut que en cii.ncies i.»cials 6s veritat
allb que la gent creu que 6s veritat?" (p.71) Coin podem restar impassihlcs ilavant la
pottiicia d c la transrnissió niassiva i descarada de"falses veritats" a travésdel sistema
educatiu, dels mitjans de comnicació, del sistenia iiidicial, del inóii de la política?
Caldrh fer iin gran csforc per contrarcstar-ne els r7fcctes i estendrc la nostra proposta
de "veritat";el que no podem fer dc cap manera és plesar-nos de bracos i deixar fcr als
nostres contraris 0 limitar-nos a esbossar estudis i teories mcntre els altres ens
converteixen en cstrangers al iiostre propi territori.
El llibre es val aqiiestes reflexioiis un xic exteiises, sohretcit d'ailiiesta primera part.
Ia segona, snhrc el Corpus de la Ileiig~iaés tanihé f o r ~ aint~,rcssatit,perh pcr raons
d'espai no m'hi cstendré. Val n dir qiie també Iii predomina el "peiisament feblc" en
relacióalmodel deIlengua,uiia posició jaconeguda eIi I'autorquelia justificat scinpre
des de Uombra la posici6 "lightista"
És fácil dedir coses comaquestes,certes en tcrniesgenerals,perbsense coiicrctar mai
quina flexihilitat defensa I'autor:
"Massa sovint es classifiquen els fcts de Ilengua descontextualitzats en
correctes « no correctes, en una divisió neta i radical, obli~iante1 caracter de
convencions historiqiies temp«rals irelativesquc tciieiilesnomicslingüistiques.
Aquestscnterisabsolutsiahstractcsdecorreccii~seceiitrendemaiieraobssesiva
en dos aspectcs, lanormativa iels barbarismes, i cii fan iina aplicació niecinica,
donant la matcixa consideració d'incorrecte en tot cas i en tnta sitiiació a trets
dialectals, genuinament catalans, que a interferencics distorsionadores d'a1ht.s
Ileiigües o rebutjaiit de la mateixa maiiera els errnrs gramaticals i els manlleiis
en vies d'incorpiiració" (p.95-96)

Val a dir que els autnrs de El Imrrn fniitnlsnin, van rxplicitar iin xic més la seva posició
i és de t6mcr que, pel camp a córrer que els han donat des de I'organisnie on exerceix
uncarrecderespoiisabilitat Isidor Mari,aquesta explanació tei>ricamentirrcprotxahle
sigui uiia prrparació del terreny pera I'acccptació futura de les posicioiis "ligtlitistes".
Un terreny taii decisiu com el deis mitjans de rornunicació mereix una detallada
atenció per part d e I'autor, el qual assenyaln les dcfiriendes que sovint Iian pitit en
rclaci0 a la qualitat de la Ilcngua, encara que al final tornin cIs fantasmes parti~xlars
de la por a preocupar-se'n masca. Així, ridiculitza les possihles cntiqiies qiie iio
provinguin de la seva rnaneradeveureles coses amb aqiiest final,eii la línea habitual
del que ha estat I'impuls generador [le la destrossa del catali qiie lieni hagut de partir
en tota mena de mitjaiis de comunició massiiis:
"6s imprescindible, doncs, propiciar els canvis d'irnpressions entre els professionals que s'esforcen per crear i elaborar un estil propi i rls ohservadors lingüistes o critics- en un clima tic col.l;ibiiració en el potenciament dels
recursos de la llengua (i no d'obsessioris nialaltisses pel piirisrne). " (p.119)
No piidem passar per alt la refertncia que fa al camp de I'ensenyameiit, tant I'escolar
rom elde la formaciódels professionals:I'a~itordóiiainolta importinciaalsllenguatges
d'especialitat. Qui podria negar-Iris-la?.Pero no veieni que sigui prnu realisla iii posi
prou ?nifasi en el domini geiicml de la Ilengiia correiit, cosa que hauria d'asscgurar
l'etisenyanient no solameiit per mitji de Yassignatiira de Ilcngua. I'iecisament cls
deficits que I'ensenyament en catala arrossega, sohretot com mes alt 6s el nivel1
educatiu, posa scrioses travesa consolidarla Ilengua i a introduir-sc en el? llenguatges
d'especialitat. Cna nota a peu de pagina ens diu que "La reforma educativa i els noii
plans d'estudi universitaris preseiiteii una oporhinitat qiie caldria aprofitar" íp.104).
Den segurquecaldria fcr-lio:perh, es farti?Més aviat c o m hem denuiiciat no fa gairela Reforma ens sitiia davant una amhigtia irea úiiica de Ilenpa compartida amb
I'espaiiynl, sense cap segiiretat de millura pel que fa a I'ús del catali en les divcrses
Rrees.
Són niolts massa-, dnncs, els iiiterrogants deixats seiise rcsposta i que ens podcm
plantejar davant la lectura d'aquests treballs,sensdubteconscicnciosiisdesd'iinpiint
de vista formal de classificació dcls diferents aspectes de la planificació lingüistica,
pero sense unes respostes ni una voluntat decidida d'avan~ar,amb tot I'entusiasmc
que cal posar en una lluita queés pcr la dignitat de poder viiireen catald, sense falsos
respectcs paralitzadors. Tan sols si nosaltres ho veiem clar Iio podrnn veure clar els
sectors de la població que les circumstincies histbriques lian maiitingut al marge de la
identitat catalana. Si no lio crciem iiosaltres i ho plantegem com I'afer mPs iinportaiit
per a poder formar una comunitat travada i justa, no farem mts que perpetuar per
I'acceptació passiva I'ohra d'esborrament col.lectiu iniciada fa segles i intensificada
finsalslimitsmésahassegadorsperohra delgeneral qiieva néixer facent anys. Hi han
pensat els nostres aseptics planificadnrs lingüístics ?
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