
TRIBUNA 
LLENGUA 1 quin 6s aquest ressort psicoI?~gic I'argument clau dels qui defensern 

NACIONAL, que els l ian~a sense resistencia in- la genuinitat de la llengua. Quan 
tema a la praxi abandonista de llur parlem a favor de la seva digiitat 

EXEMPLE 1 llengua nativa, el que els forneix cense concessions abandonistes, 

BANDERA aquesta lamentable característica nosaltres invoquem sempre 
d'automenyspreu? Si pensem en I'argument d e  la llibertat de  
I'accihdeterminant delesemocions Catalunya igual al dret a recuperar 

AlfredBadia en I'espkie humana, no sera gaiie elquelifouarrabassatpelDecretde 
dificil descobrir les que mouen llur Nova Planta. Tan idblatres de la 

<:rrirm que cal intcntx i'rilrp que driecctii ~ i ~ u c m - h i r n c * . c u f c m ~ . -  Ilhertat quediuenesser els"light". 
hi hadarrera I'xtinid drmolts"lifi- m,-. I'nlatrmotiuhab~rualaucnlou aou~..la realntat rls rrllijca. Pcr dir- ~~~~ ~~~ 

ht". almeiiys del5 mes declarada- aquest~ "light" es el desamor, un h; lapidhriament, nosalhes volem 
mciit abaudonistes. La raó que ells desamor que cal entendre com la reconquerir I'ús dels drets de que 
assumeixen es que el nivel1 del ca- base operant del menysprru a la f6rem expoliats "manu militari". 
tala pur que propugnem els qui ]lengua prbpia. Un desamor actiu, volem alliberar-nos d'aquesta 
apostem per la seva genuinitat. 6s una menadedesafeccióestimulada submissi6 que a cops de-guerres, 
desfasat, arcaic, en rrlaciú amb el per~amaneraambquel.epocapost- "pronunciamientos"i"almientob 
catala dipem-nedel carrer. Aques- guerra civil s'ha trobat acollint les militares", pretéii anul.lar la nosha 
ta explicacih, perh. 110 justifica ade- conseqüenciesdelapersecuci6fran- Ilengua.En FrancescFerreriGiron*s 
quadamentlapoca estimaquemos- quista, continuadora eficas, no ho i en Josep Benet ens n'han reportat 
hen pel lexic popular i /o digna- ~ b l i d ~ m ,  de la política d'absorcih clarament les tactiques seculars 
mmtliterari.niexplica la tendelicia instaurada a I'Espanya nficial, de la orientades a aquest fi. Com 6s que 
a desvalorar I'actual moment de la Guerra de  Successib en@. 1 si no uns defensors de la llibertat tan 
literatura en llengua catalana, que s8estima la llengua arnb que s'han conspicus sbn al.lergics a la idea de 
nos'estandeminimitzar,silenciaro kobatacasamn4ixer.siselamenys- la llibertat de Catalunya? La ra6 
deixar en la cambra obscura de les prea emotivament, la capacitat apareixsenzilla:comquenoestimen 
romanalleshisthriques.nid~~~araó d'amor que tots els humans tenim la llengua, tant se'ls en dóna de  la 
de I'admissiú implicita i en a l y n s  es vincula a d'altres objectius. No llibertat de  Cataluiiya que  
casos explícita, que el c~rrentnatu- elsfem I'honordepensarquel'amor necesshriament alliberaia aquella 
ral de la histbria condemna el catala ara~'ls~roiectaalcastell~,queprou de totes les sewituds. 1 no hi valen . . . . 
a una gradual debilitacib pública i quesabenquePslallenguaimposa- objeccions de prescripció, ni el fet 
privada. el límit de la qual és esde- da. ~ q u e s t  amor ara es vincula a que governin Espanya uns politics 
venir el substrat del castella a Cata- llurpromociórorn a intel.lectuals o menys idmlbgicament tarats que 
lunya, iiiexorablement destinat a intel.lrctualetsencompetencia.per no els dels partits tradicionals 
impo~ar-se Per la seva pre~minen- a beneficiar-se, fins on puguin, de espanyols d e  la "España. una. 
cia social i politica. Aquesta praxi Iesajudesecon,imiques,idedifusiO grande y libre". Si els "light" 
d'abandonamrntdetotalluitapera de llurs personals excel.lencies. Si contemporitzen 6s que vulen 
redreqar i evenhialmmt "salvar" el poden ,'i.iure" del catala, escrivint oblidar, que els intrressa no saber. 
catala. denuncia im mal més pro- en diaris i revistes, sesenten dismi- No hi ha "posada al dia" que hi 
fund, deixa entreveure unes arrels ..,ts i írustrats, i la llengua que els vdgui, totes les adscripcions a una 
mes poderoscs. Aquest catala del5 toca fer servir,no animadaper cap siipusada realitat hispanica i 
"lightr'per anar tirant. que parlen i esperitdesuperaci6,haeixllurdes- europea de que s'uinpleli la boca, 
escriuen. quan ho fa]>. pcrqu* 4s la menjameit. Enhr eiis, com 6s sa- no sbn sin6 simple abandonisme. 
llengua realíssima amb qiie s'hm but, hi ha diversos graus de des- Oblidar I'argument de la Uibertat, 
trobat a 'a llar, i que usen ben nahi- afeccih al catala, des dels "light" quan aquesta llibertat 6$ ofegada 

cia d'un fet donat que els resulta burlade~'ideal~acionalicta,lafide- ~'autoamoreishila~mva~sicolhgica 
emotivament foraster. No en són ~ i t ñ t  a una hadició de oerfecciona- fefaent. 

~~~~~~ - ~ ~ ~~~ 

~ r ~ plenament conscients, perb llur re- ,,t lingüístic, la pertinensa . 
accib és la dels sohnesos a subardi- tiva a aquella represa meravellosa Uns cinquanta anys separen I'estol 
naciódavantelspoders factics dela que fou la p.enaixenqa. majoritari d'intel.lectuals catalans 
furya, i I'atractiu de la molt major que estimava la llengua i Uuitava 
difusib de disposa la ]lengua Un test revelador per a copsar amb tots eis mitjans per a redrepar- 
dominant. aquesta actitud desamorosa dels la, d'aquest gmp d'abando~stes i /  

"light" 6s llur silenci davant o col.iabolacio~stes que es giren 
-- 
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TRIBUNA 
. OPINIÓ 

contra i'exemvle de llurs vredwes- 
s m .  Llurdefecnó,perb,sis'empara 
dels ressorts dels media. si malda 
per introduir-se pertot, é5, de fet, 
insuficient i qualitativament degra- 
dada. Tots els qui Iluitem per la 
llibertat de  Catalunya, tots els qui 
no hem perdut I'amor a la Ilengua, 
no volern ni sabem oblidar. Amor i 
llibertat s6n les nostres idees-forqa. 
Llengua Nacional n'és no sols 
I'exemde m& vatentsinóla bande- 
raqueemduuatotsalalluitaactiva 
perla vida de la Ilengua. 

CONTRADICCIONS 

J a u m  Valkorba i Rocoso 

(Continuació del número 11) 
Diu el locutor: "Ifinalmort Zubizn- 
neta a fa amb la pdoto". Hi reaccie 
nemcomentant: "nosabiaqueZubi 
i la pilota estiguessin renyits, pero 
bo 6s que facin les paus". Vol dir 
que aquest comenta  no k concor- 
dant amb el fet que ha passat al 
camp defutbol;i p&aixb;lspensa- 
mentsiel capse'nsreairen, finsque ., 
acabem endevinant que el que ha 
passat &. que "Zubizarreta final- 
ment s'ha apoderat de (ha fet seva) 
la pilota". "Fm-se amb" vol dir en 
catala, tenirbonesrelacionsambun 
altre. En castellb "hacerse cm" vol 
dir "apoderar-se de" allh que en 
cataib tambc! por dir-se amb "fer-se 
seu". 

elsipificatcatalb. Deia undiari "El 
segle XXI acabarn amb els mWnaliS- 
mes". Vaigdir-me "caram, durante1 
segle X X I  els nacionalismes 
s'acabaran imposant". Perd quan. 
llegida aquesta capqalera, vaig pas- 
sar a la Iletra menuda d'aquesta 
noticia, se'm feu ben clar que el 
periodista volia dir tot el conhari: 
que els nacionalismes desapareixe- 
rien durant el segle XXI, (queja és 
dir). La reiteraci6 en I'úc d'aquest 
"ocabaramb"ambelsignificat caste- 
llb als mitjans de comunicació ha 
produit el rcntat del simificat ca- 
iala en el cervell de molrs calalans i 
I'ha suhstituit ael valor castellb. 1 
desprPs ens explicaran que si escn- 
vissin sempre "gaudir de'' en 
mmptes de "dis,frutar"hi hauria un 
problema d'adaptacióen el seu sig- 
nificat per part de la gen:! 

Semhlantment ens endoscen pertot 
el "remlznr" mal usat. Ja a comenqa- 
ment de segle, no pas a la llrngua 
parlada pero si a I'escrita, havia 
aparegut barroerament en el Ilen- 
matge periodistic el "recoltnr" com " . -  . 
a equivalent del "apoyar" castelli. 
Hem dit barroeramenl,perquP"re- 
colzar" es fa servir invariable, i en 

. , 
es la de "repenjar-se". Aqucstaapa- 
rició periodística d e p 6  provocar 
que Fabra quan defineixel verb"re- 
colzar" al seu diccionan es vei& 
obligat a advertir: "usat ua&u& 
ment en el sentit de "prestar su- 

encomptesdel'habihial "n'hihnurh 
quepudirandelfitbolin'hihaurdque 
de Iálletisme pen3 10ts pl~xats de la 
bona cemsa". O bé "seu, sew" subs- 
tituint elmmplement determinatiu 
del complement directe, en lloc del 
pronom "en": "Alfiwld~lllihrrs'kan 
ordenar lesparaules alfabi.ticamen1 per 
a facilitar la seua localifurció" en 
comptrs de ".. per a facilitar-ne lo 
IocalilurciD". És clar, com que el cas- 
telb no té, a hores d'ara, el pronom 
"rn",elcastellbencasoscom aquest, 
fa servir "su".Oaquestaltrecas: "lo 
Biblia 6s una armafinamental peral 
wstre poble. En ella sápr?n quri hi ha 
una violencia justa", per "... és una 
arma pcr al noslre prhk. S'ki aprtn 
que ..." ((a Fahra assenyalava a la 
Cramhtica de 1912 que repugna al 
catalb I'ús dels pronoms "ell, ella, 
ellq elles" fent referhcia a cosa, i hi 
afegeix que cal traduir-los al catala, 
segom la prepsici6 que els prece- 
deix, pels pronoms "hi" o "en"). 

Per6aquests censandel llenyatge 
periodísticnosols ens introdueixen 
castellanismes naus com els que 
hem exposat com a exemple, ans 
entre una paraula catalana i una 
altra que els sembla equivalent i 
que s'assembla a la castellana, tricn 
aquesta darrera. Així quan 
deixavem una cosa per a un altre 
dia. ja bo i tothom havia descobrrt 
qiie I'"ajomivem", ara ens abando- 
nen aquest verb que era oralmrnt 
I'únic emprat, per substituir-lo per 
"posposar", que no vol pas dir allh 

port" 6s a dir en el signiiicat de '7" ~ate&,perb<lues'asse&blaal"p&- Una locució' "E1fochaacnbaf custat ", "presf~r suport", .,abonarv, poner" casteiia que sí que equivai a s'ha acabat) amb la pluja" vol dir que (altre vindrh que m'abonari), ~ t c .  "ajomar". quan ha aparegut la pluja s'ha aca- 
batel foc,&equivalent a la castella- Adverteix que mar recolzar en el Semblanhnent al cac anterior és el 
na "h lluvia ha acabado con elfuego". sentit de prrstar im~rOPi .  del bandejament del ben popular 
Fixeu-vos que 6s tot capgirat. En Encara més important 6s el desga- "d'5em~a'le6ar-sede" que 
catala k el subjecte gramatical de vell que van produint en I'ús dels P l  "desfer-se de", ben Pcx 
I'oració allb que s'acaba per l'acció pronoms "en" i "hi.', i en construc- en llenguatge viu quan es 
delcomplementgramatical. Encas- cions en que intervenen. Cnm a refereix a vencer el iugador de lCn- 
telli i'acció no 6s la d'aquest c m -  exempled'aquestpartidaremsor- de futbol,etc., perque en 
,plement: 6s el subjecte, i, mntrbria- p r b  la substihició de la combina- caStella hi ha e' de", 
ment & el complement el que des- ci6 popularíssima "n'hi ha" per so- Pero no hi ha cap verb semblant a 
apareix.Doncsbé,elsnostresperia lucions equivalents castellanes. "desem~Uegar-w". 
distes quan escriuen ho diuen amb "UN gaudiran del futbol, altres de Nosempre pero, en honora la veri- 
cigruñcat castellh. Enc en capgiren I'otletisme,pcr~totsde1Bbo~cmesa" tat. I'acostament al casteUMeu 6s- 
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