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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aires no bufen igual pera tothom i
de l'altra que en aquella casa hi ha
qui pot fer el que li sembla sense
haver de donar explicacions al vei
encara que aquest vei sigui també
un docte representant de la il.lushe
institució. Uevat que la Ceccib Filw
lbgica gaudeixi de doctesdeprimera i doctes d e segona...

La devadacio del catala, la seva
evoluci6 pobra i imposada, podia
haver estat fins ara "cosa de tots" i
per aixh tots ens en sentíem una
mica culpables. Perh hi havia un
nord, al@ que vetllava per la Ilenm a . Ara assistim a un estranv concepte de la "democratitzaci6" : els
~aoerss'lian
invertit. La defensa de
,
la llengua noés sin6 una opcibpersonal i a més forqa mal vista en "1s
imbits rnés intel.lectualitzats dels
bcnpc~isants.amh la Seccib Filolhgica al capdavant. Debe11poca cosa
ha sewit tanta obertura!

-

.

Si analitzem els esdeveniments tan
ooc"11ormals"aue afecten la nnstra
llengua d'uns anys en+, ens adrr
nem que aquest prncés 110 té res a
veure amb la casualitat. Es innegable que hi ha un afany sociopolitic
d'acostar el catala a l'espanyol amb
excuses de convivencia i facilitat.
Perb aquests moviments neolerrouxistes havien de menester un
cumplice d'honor: I'autoritat lingüística. El procés de convertir el
cataliendialecteespanyolnoweixiriafinsqueaquesta pseudo-llengua
no enhés al diccionari, fins que no
fosbeneida "corpora tivamen t". Per
aixh la Corporacib dels il.lushes ha
estat el rediicteper a la complicitat
del qual s'han esmerqat mes esforqos, malgrat que sempre en fou
I'ohjectiu primordial.
Fem una mica d'histbria: a I'entorn
del se~onCongrésinteniacional de
la ~ l e i g u aCatalana apareixen un
quanlsdissidentsescandalososque
" a l ~ ú "s'encarrega de "col.locar eshat@gicament"(Universitats. mitjans de comunicacid, editorials ....)
per talquepoguessinexampar Uurs

8

idees falsament refonnistes. Perb
els escarabah dicsortadament pro-

liferendepressa,sobretotquanal@
n'afavoreix les condicions de supervivencia. Altrament en
I'endemig laCecci6Filolhgicapassa
de tenirset membresa tenir-nevinti-un. Multiplicarper hesel nombre
de "mapífics" pot esdevenir peri116s si hi ha inierescos "conj"nturals". Qui els hia? Qui els hi ha
posats? Per que s'han bandejat persones els mneixements i la tasca d e
lesqualssónrecme@sper tothom?
~alauradament,1a"Cec;ió Filolbgicaja noes aquella instituciócientifica, honesta i imparcial. Cal reconeixer aue la hama del"Lieht"6s
"
una jugada molt intel.ligent per tal
de destruir la nosha llengua. No se
qui I'ha ordida perb 6s evident que
el paperdels Pencay,ToutainoFité
-lsprimersescarabats-1ioéssin6
el de marionetes de la trampa mortal peral catala que ha fet caure fins
i tot I'IEC.
Heus aci una prova irrefutable: he
trobat un retal1 de diari de fa dos
anys. Parla de la presentacióal Parlament de la Llei sobre I'autontat
linguistica de I'lnstitut d'Esiudis
Catalans. Ara,al capdedosanys.4~
quan la lectura d'aquesta noticia
esdeveprnfeticamentreveladorade

tut el que ensesperava. El partit del
poder volia que la llei fos aprnvada
per consens, perb alguns partits el Partitsocialista, el Partit popular
i 11iiciatii.a- oosaren coma condirió "r~onPixer"el catala light. Ho
va acceptar el Parlament i ho va
acceptar la k c i ú Filolbgica. Feta la
Ilei, feta la hampa. Mai rnés ben dit.
Aturem-nmaraarespndre-usdues
qüestions:
1- es el Light el fruit i n n m t d ' m
"caswlitat" funcional i simplificaA,.--,

U,,."!

2 - Esta la Ceccib Filolbgica al
margede "pactespolitics"iactua
equanimement, moguda tan sols
per I'interes científic?
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ELS RECURSOS
DELS BOTIFLERS

.
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Quan m ' a s s a h t o de determinades coses, molt sovint em cau
I'bnima als peus. Es allb que cada
vegada ho vkus més p r d u i , que no
val la pena de lluitar. que sempre
se'n surten airosament, i que els
catalans cada cop en so*
més
malparah.
A la mort del Franco, quan semblava que havia ambat finalment la
nosha hora, van comenqar a sortir
uns acomplexats botiflers pertot
arreu que venien a dir-nos que en
Franco tenia rab, que no calia que
ens miréssim el melic, que els e s
panyols eren superiors en tot; tenien un idioma m& important (el
deCervantes,quasi res!), tenien sentit de I'humor, cosa que els catalans
es veu que ens manca, que eren
generososmenhequenusaltrrssom

gasius, que si el m6n és gran, menhe auenosalhes ens volem tancar...
n~&onexactament.~er~uesembla
auereivindicarel dretala inteeritat
"
nacional pera poder-seobriral m6n
amb igualtat decondicions amb totes les alhes nacions és esser tancat
i, etcetc ...., tot un s e y i t de Mpics,
conseqüt'nciad'un curiós fenomen,
potserdenvatdel fracasdel h8,quan
nomesesvalorava la imaginaci6, la
creativitat, les coses genuines,
I'audicia i l'entusiasme, i quan, recordem-ho, el sentiment nacional a
Catalunya era ben viu; aquest fracas del 68, va portara valorar coma
cosa important la mediocritat, fins
al puntqueundclsnoztresil.lusmes
bohflers. en Tcrcnoo Moco.. (sobre.
nom inventat per un divertit periodista dd"'El Temps"), per la radio
valoravamoltméspositivammtum
acció de la inefable Sarita Montiel,
que no una meravellosa obra de
Margueritte .Duras, que es representava aquells dies al Teatre R e
mea, la qual va menystenir i va

