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contra i'exemvle de llurs vredwes- elsipificatcatalb. Deia undiari "El encomptesdel'habihial "n'hihnurh
s m .Llurdefecnó,perb,sis'empara segle XXI acabarn amb els mWnaliS- quepudirandelfitbolin'hihaurdque
dels ressorts dels media. si malda mes". Vaigdir-me "caram, durante1 de Iálletisme pen3 10ts pl~xatsde la
per introduir-se pertot, é5, de fet, segle X X I els nacionalismes bona cemsa". O bé "seu, sew" subsinsuficient i qualitativament degra- s'acabaran imposant". Perd quan. tituint elmmplement determinatiu
dada. Tots els qui Iluitem per la llegida aquesta capqalera, vaig pas- del complement directe, en lloc del
llibertat d e Catalunya, tots els qui sar a la Iletra menuda d'aquesta pronom "en": "Alfiwld~lllihrrs'kan
no hem perdut I'amor a la Ilengua, noticia, se'm feu ben clar que el ordenar lesparaules alfabi.ticamen1per
no volern ni sabem oblidar. Amor i periodista volia dir tot el conhari: a facilitar la seua localifurció" en
llibertat s6n les nostres idees-forqa. que els nacionalismes desapareixe- comptrs de ".. per a facilitar-ne lo
Llengua Nacional n'és n o sols rien durant el segle XXI, (queja és IocalilurciD". És clar, com que el casI'exemde m& vatentsinóla bande- dir). La reiteraci6 en I'úc d'aquest telb no té, a hores d'ara, el pronom
raqueemduuatotsalalluitaactiva "ocabaramb"ambelsignificat caste- "rn",elcastellbencasoscom aquest,
perla vida de la Ilengua.
llb als mitjans de comunicació ha fa servir "su".Oaquestaltrecas: "lo
produit el rcntat del simificat ca- Biblia 6s una armafinamental peral
iala en el cervell de molrs calalans i wstre poble. En ella sápr?n quri hi ha
CONTRADICCIONS I'ha suhstituit ael valor castellb. 1 una violencia justa", per "... és una
desprPs ens explicaran que si escn- arma pcr al noslre prhk. S'ki aprtn
vissin sempre "gaudir de'' en que..." ((a Fahra assenyalava a la
J a u m Valkorba i Rocoso
mmptes de "dis,frutar"hi hauria un Cramhtica de 1912 que repugna al
(Continuació del número 11)
problema d'adaptacióen el seu sig- catalb I'ús dels pronoms "ell, ella,
nificat per part de la gen:!
ellq elles" fent referhcia a cosa, i hi
Diu el locutor: "Ifinalmort Zubiznafegeix que cal traduir-los al catala,
neta a fa amb la pdoto". Hi reaccie Semhlantment ens endoscen pertot
segom la prepsici6 que els precenemcomentant: "nosabiaqueZubi el "remlznr" mal usat. Ja a comenqadeix, pels pronoms "hi" o "en").
i la pilota estiguessin renyits, pero ment de segle, no pas a la llrngua
bo 6s que facin les paus". Vol dir parlada pero si a I'escrita, havia Per6aquests censandel llenyatge
que aquest c o m e n t a no k concor- aparegut barroerament en el Ilen- periodísticnosols ens introdueixen
dant amb el fet que ha passat al "
matge
periodistic el "recoltnr" com castellanismes naus com els que
.- .
camp defutbol;i p&aixb;lspensaa equivalent del "apoyar" castelli. hem exposat com a exemple, ans
mentsiel capse'nsreairen,
., finsque Hem dit barroeramenl,perquP"re- entre una paraula catalana i una
acabem endevinant que el que ha colzar" es fa servir invariable, i en altra que els sembla equivalent i
passat &. que "Zubizarreta finalque s'assembla a la castellana, tricn
ment s'ha apoderat de (ha fet seva)
aquesta darrera. Així quan
,
la pilota". "Fm-se amb" vol dir en es la de "repenjar-se". Aqucstaapa- deixavem una cosa per a un altre
catala, tenirbonesrelacionsambun rició periodística d e p 6 provocar dia. ja bo i tothom havia descobrrt
altre. En castellb "hacerse cm" vol que Fabra quan defineixel verb"re- qiie I'"ajomivem", ara ens abandodir "apoderar-se de" allh que en colzar" al seu diccionan es vei& nen aquest verb que era oralmrnt
cataib tambc! por dir-se amb "fer-se obligat a advertir: "usat ua&u&
I'únic emprat, per substituir-lo per
seu".
ment en el sentit de "prestar su- "posposar", que no vol pas dir allh
port" 6s a dir en el signiiicat de '7" ~ate&,perb<lues'asse&blaal"p&locució' "E1fochaacnbaf
Una
custat ", "presf~rsuport", .,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 acabatel foc,&equivalent a la castella- Adverteix que mar recolzar en el Semblanhnent al cac anterior és el
i m ~ r O P i .del bandejament del ben popular
na " hlluvia ha acabado con elfuego". sentit de prrstar
Fixeu-vos que 6s tot capgirat. En Encara més important 6s el desga- "d'5em~a'le6ar-sede" que
P l "desfer-se de", ben Pcx
catala k el subjecte gramatical de vell que van produint en I'ús dels
en
llenguatge viu quan es
I'oració allb que s'acaba per l'acció pronoms "en" i "hi.', i en construcdelcomplementgramatical.Encas- cions en que intervenen. Cnm a refereix a vencer el iugador de lCnde futbol,etc.,
perque en
telli i'acció no 6s la d'aquest c m - exempled'aquestpartidaremsorde",
,plement: 6s el subjecte, i, mntrbria- p r b la substihició de la combina- caStella hi ha e'
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 vericigruñcat castellh. Enc en capgiren I'otletisme,pcr~totsde1Bbo~cmesa" tat. I'acostament al casteUMeu 6s-

.

6

LLENCUA NACIONAL /=@de

1993/Número 12

ser tan intencionat. pero tanmateix pompeu
"FILO
i a les altres pubti.
ens mosha arnb quina faciiitat co- cacions de l,hstitut, com ara als
CONNECTION"
piem del castella enlloc de cercarel Documents de la Cecci6 Filbgica,
catala. 56c del parer que la introducciúdeI'adjectiu"immers,-a"ve Dnncs be, que ho fa que les televi,A,A,
del fet que no han parat atencid al sions i radios publiques catalanes,
fet que aquest adjectiu no apareix aqueesrefereix1'artic1e3transcrit, La Scci6 Filolhgica de I'lnstitut
alsdic~onariscatalansperqu~jahicauen en aquells castellanismes d'E5tudis Catalan~ha enuestit fa
ha el corresponent catala que no 6s d'entre els citats, els no admesos Poc Una "Ova ProPoSta -a qui'alhe que "irnmergit, -ida". Aixh per la normativa establerta per d'esthdard oral, dedicada ara a la
procedeix de la circumsthcia que I'lnstitut d'Estudis Catalans, i per m"fologia.Snseca~afan~d'mhar
en castrll~no existeix el verb "im- tant entren en contradicci6 arnb a analitzar punt per punt el continmergir" ni "immerger"; hi ha el aquesta normativa? Estalviem-nos gUtdel fascicle,hom Pot co~sar-lli
substantiu "inmersi6nW;aleshores la respostes. Vosaltrps mateixos.
d'enhadael desconcertilaconfusió
amh que ha estat formulat i-osa
com a adjectiu ha d'innovar introduint en el seu vocabulari el neolo- Ens hem trobat, doncs, amb unes molt mes greu encara- el desconquantes contradiccions. La prime- cert i la coníusiú que pot produir
gisme "inmerso" procedent del
ra:
fan servir, per exemple, disfni- I'escampadissa Indiscriminada que
participi passat Ilatí "immersus"
tar i vivenda (habitatge, pis, casa, ja se n'ha fet. Crec que la difusió
del verb "immergere". Llatinisme
doncs, innecessari en catala. Tan- etc.) i un ús amb significat no ad- d'aquest document no farh sin6
mes dZ"acahara m b i "fer-se amb" emmalaltir una mica més el precari
mateix, adonem-nos que mai els
mitjans de comunicació no es per- a tot estrop en contradicció de la procés de nomativitzaciú actual i
normativa, i amb incompliment de que enlloc d'aportar seguretat a les
den per servir desimboltament la
nquesa i lespossibilitatsdel catala. la llei citada. La segona: diuen fer solucions normatives i vitalitat a
servir castellanismes per facilitar I'ús prou escadusser de la llenrua
.,
Tot plegat, segons que hem anat lacomprensi6popular del textperh contribuira a acréixer I'estat de
veient amb alguns dels exemples no tenen inconvenienta inhoduir- "campi qui pugui" que domina la
que ens hem permes de triar. ens ne uns altres que la gent no dcia i realitat actual. Trista contribuciú
permet de comprovar que la Ilen- que van en contra d'allb que hi doncs la d'aquells qui passen per
guadelsmitjans de comunicació té comprenia. Tercera contradiccib: ésser els niés doctes, savis i emilaclara tendPnciad'ampliarelscas- diuen que el procés de castellanit- nents bcnpensants de la nosira sotellanismes ja admesos (Déu n'hi zaciirlingüística~sirreversibleper-cietatfiloluricaoelsolfetdeoertando), amb uns nous castellanismes que la manera de parlar de la gent yer a una Ceccib que abans havia
que la llengua viva desconeixia, no és influible i modificable; pero, estat considerada la nostra AcadPperhseguintunmimetismeespaor- contrariament, ells poden conpro- miadelaLlengua. Lacoiiclusiómés
didor de la llengua de la premsa var com I'han modificada uibw intel.ligent a que moltes persunes
castellana. 1 aixb, sovint, amb in- duint-hi castelianismesmm els ótats. han arribatdespres deUegir1a"pro
compliment de la llei vigent.
Amb totplegatiambpretesosargu- posta" és que els nostres benpenEn efecte, la Llei 8/1991 de 3 de ments que defensen unes tals irre- sants oficials es van allunyant promaig, sobre l'autoritat lingüistica gularitats es crea confusiú i des- gressivament no ]a d'unainfal.libilitat
de i'lnstitut d'Estudis Catalans es- orientaciú en el poble i se'l situa quecapsavi noespensapasde tenir,
tableix en el seu article 3 que "I'ús snvint fora del mistratge de la S c ? sin6 de I'estudi rigorós i seriirs que
lingüístic
dels
centres cióFilolbgicadeI'Institut d'Estudis sempre havia caracteritzat els hed'ensenyarnent públics i privats i ~atalans.-laixb passa al final de reus de la tasca de Fabra. Que hi
dels mitjans de comunicació de ti- molts anys de deturpaci6 i negació farem. Quan la docta instituciú ha
tularitat pública ha d e respectar la de la llengua quan, de fet, els mit- volgut esbatanar les finestres, els
normativa establerta ver I'lnstitut ians de comunicació sirn els vers aires "light" I'han agafada drspred'Estudis Catalans"
meshes de catala de la gran massa vinguda; i cal ésser molt valent o
de lectors i oidors, ja que la llengua moltnetdecompromisospera planLa normativa establerta és la fixaI'apren tothom per contagi, llegint- tar-los cara.
da no sols a la Gramatica Catalana la i escoltant-la; la majoria no
Altrament sembla éssrr que
d e Pompeu Fabra publicada per
n'estudia la gramatica, ni les gra- I'esmentat document ha constitu~t
i'hstitut a la seva "Biblioteca filomatiques hn expliquen tot.
una sorpresa per a aiguns membres
lbgica"(7'ediciú. 1933)sinú també
delamate~aCecciirPilolhgica.Aixb
als diccionaris (no apbcrifs) de
d e m ~ t r d'una
a
banda queelsnous
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