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Que Ernest Sahaker 6s una d e les ments mi.s lúcidament critiques i antitbpiques del
nostre país, pel que fa a judicis lingüistics, és iin fet que no ignoren ni rls sciis
detractors. 1 aixo que, dedetractiirs, no l i ' i i falten. 1, crin- que la iiostra c~ilhira6s prou
ben servida d e cape1letesbenpensaiits.de persones la feina deles ~l~ialsconsisteixafer
veure que fan coses o d e cril.locadors de"ligths", fiiis a cert piint 6s natural qiie la seva
plrinia incomodi aquells qui crcuen que tot va proii hS, sohretot p r r a ells.
PcrO la ploma ri'Erncst Sabater és alhora una d e les mésadmirades precisament per
clara, per igil i pcr iiicisiva, i per tant, uiia d e les m t s haiidcjades eii els ambits d e
difusió dels mitjans d e crimunicació prbxinis a qualsc>volpoder, és a ~ l i rgaircbc
,
tots.
Eriicst Cabater vol, sap i potdeniinciar la sihiació caotica en queviu la n ~ i s t mllengua
perque la seva veu niai iio lia estat emmudida per interessris cxtralingüístics, prrquE
és un home extraodiniriament lleial al pmjecte nacional i pcr~ltteestima afassionadament la Ileiigua calal,iiio, una passió pirioiia a m b el coiicixement cieiitific iluc eri tP.
Per aix0 cada pagina d e LESj>nniili>ic'~
drl rnlnlh c@nstiturixL i r i forc d e jiidicis precisos
i d'aiihlisis driciimetitades sobre yunts claus d e la trajcctoria d'una Ilengua qiie tants
i taii poderosos malden pcr iiiiiioritzar. Que se'ii surtin o no drpi.11 -m& que iin ells
matcixos es pensrn- d e persones com Ernest Sabater
Eii la primera part del llibre -Paradrixes, d e la Reriaixenqa a TV-% I'autor dedica cl
prinier capítril a analitzar el fet paradrixal dcla manca depnral.lelisiiieentre r)ficialital
i ús cfe la Ilenjiua i a qiiestionar, per taiit, arluesta pretesa normalitat oficial.
L',ilitiirap<xta aquidades precisespfra jiitjarel marcgencral d e la sihiació del catala
desprPs d'anvs ~l'accions,carnpanycs i estudis m& o iiieiiys oficials. La primera
paradoxa rsdespren del fet que rom més creix " rificialment" menys es parla i es parla
pitjor. A partir d'aqiii l'autor fa iin estudi paral.lel del feiioinen actual i del feiiomen
d ' ú s d e l c a t a l ~de1aRenaixeiiq.i e n ~ hlaparadcixa
:
n o & iiova,mi.saviat 6sunaconstaiit
reprdita e n el curs d e la historia. Cal ara saber-ne les causes, pcrO sobretot -i aquí
podt-m advertir la gran difcrgncia entre ailuestllihre i els Ilihres trioinialistes oficialscal riterir Liiies condicions iircess3ries per a avanqar. L'autor les ofercix peri3 seguides
d'una advertPiicia imprirtaiit: "Si esperem gaire iiifis, potser no Iii hatira remei".
En rls dos capituls segürnts parla del marc escolar i d e la seva iiicapacitat per a
nrirmalitzar la situació d r la 11eiigua. L'aiany d e catalaiiització efectiva i I'nhser\jacií>
critica del fraii que represeiitcii la majoria de "campaiiye.; d e iirirmaltzació instihicirinalitzada" es fan paleses eii una serie d e concliisioiis que es trr~hena la ~Agiiia43.
N'esmento la ilarrera: "Nri p ~ r l a re n catali, d'entrada, a ~liialstivrilpcrsoiia 6s un
autentic iiisiilt a la intel.ligtncia del nostre interlocutor".
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La segona part és dedicada a la darrera paradoxa del catala: el catala liglit o intent
suhtil d e substitució lingüística. Aquí I'autor analitza detingudament els fets mts
recents d e la nostra liistnria lingüística: la presa del poder dels principals mitjans d e
coniunicació per part de15 liglitistes i l'intent d'assalt del mateix Institut d'Estudis
Catalans davant la inbcia, la complicitat o la connivi'iicia d e la hocietat.
Aqiiesta part constitueix una actualització i un aprofiindiment del tema deseiivolupat al Jarrer llihre Ni "heaw" iii "light" catala miidern". Actualització pel que fa a les
anilisis dels ultims fruiits-i nogens sabrosos-del5 liglits i de la parcildooxad e Joan Soli.
Aprofundiment quant a1 fet d'liaver tingiit inoltes més oporlunitats d'eshidiar les
connexionsdels lights amb trames socials sorprcnrnts. Les manipiilacions, els llocs d e
treball sospitosos, elspactes,els fantasmesdel barco i massa casualitatsenuna mateixa
liistbria. Dc bell nou aquests tenia ha tnibat el cronista mes saga< i el critic niés
implacable.
La tercera part incorpora un treball sobre Ponipeu Fabra, sobre aspectes poc
coiiegiitsdela seva vidaqueinclouenuna nova paradoxa. Una paradoxnqiic,desegur,
Iia desnrprendre. I~lellegit moltescoses d'Emest Cabatcr, pero hede reconi'ixrr que les
reflexioiis que fa en aquest capítol m'lian impressionat. Aquí no ése1 crític implacable
amb els anorreadcirs de la Ilengua. sin6 l'homeqiie reconrix d'rin ve i que sap mrilt b t
on vol aliar, I'home que reclama amb coratge els rirets de la Ilengua, perque, d e Fabra,
no tan sols se n'omple la boca: li sap recontixer la tasca i, sobretr~t,l'esperaii~a.De
lluitador a Iluitadnr i sense concessions. Us recomano que us fixeu en la pagina 91.
Finalment,l'apPndixensofereixun recull d'articles idocumeiits que,com diu I'autor:
"nclnrc~i.rc3ii
proir Iii'In ~iosiciódplsprolifissioiinlsdrIn Ilcii~irriqire iio Iroii ri.ifitnls cniits dr-sirt~rin
i de ln ~fc~nirz~qJ,q¡n
clcl Ii~~Irtisiiir~
i r{iicc,ilcnrn sr~iriinnjr~rin,trit i qirt*,pxrl'/ifll~ilitntrícls fllfr~~s
i
ln ~1oenIicl.li~~criiricifl
riiistrn, iin s'lmLqinotnt lircirr ".

Hciis ací que Ernest Cahatrr, o c i fundador i vice-president d e l'Associació Llengua
Nacioiial i directcirri'aquestarcvista, cnnverteix el llibreen una eina de reflexiói en una
eina d'acció: cal saber on som per a poder avanqar i cal aplegar esfiir~ospera canviar
les coses. Per aix6 convida el lector a coneixer Llengua Nacional i acostar-se a aqiirlls
qui encara no han claudicat.
1I'autor dc les pnrriduscs del cntnlii n'fs tot u n exemple: Qirr PIS "fniitnsnirsdel I~nrcn"i i r ~
r:: filtriii pirr 1,:s {inrefi rfc les iiosfrcc cosrs, ril. Ir? iiosfr~~?
c~sccili7s,
cir1.í rrritj,iirs de coiiirrrrirnci(í,

rleln iicislrn irinxinm irisfilrrcióricndi.~~iirn,
I'IEC. fkIirrni.ri,ilrir Ili<itt~r>i
irlrre tnrit sr'iispir drilin
ríe les hroiiirffs,ds silciicis i Irs cnliiiilriics Tire mis ndreceii. Corn Fnhrn. rio Iiof~*iri
11t.rqiri.c7il.Iio ngrnrisiil "
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