menysprearambmalvoleqa.Iaixh,
exactamentaixo. era esser modem i
el que es portava. Les conseqü@nciesd'aquestfenomens6n.evidentment, un estancament total de les
entitats civiques que només viuen
pendents de la subvenció de I'amo
o politic de tom, que les manipula i
paralitza,ielque haviacomensatbé
per als catalans, ha acabat&per als
un paradigma,
espanyols. TV3
que entre altres coses ha canviat
aquella presentacid i aquell logotip
queens deixavaa tots meravellatsi
cofois, per aquest ridirul hiangle
que no se sap ben bé que 6s.

ALS 125 ANYS DE
LA NAIXENCA DEL
MESTRE POMPEU
FABRA

hi va haverdepatir tant).com perla
indisciplinaquen'eralamésdirecta

L'antifabrisme d'ara no té, doncs,
resdenou. 1 laindisciplina quel'ha
fet renéixer, tampoc. Per aixb ara,
en commemorar els 125 anys de la
(,orep Mirnrip,
naixenqa de I'ompeu Fabra no em
estar de recordar el que ja tillc
La naixenqa del Mestre es va escaure ei dia 20 de febrer de 1868. I tinc explicaten les pagines 75-76primcr
darre1
una gran porquela fita del l25anys ien lesR1-82des~résdelmeo
nosera tampocvista i queel gioriós !libre "A Catalunya. en catala", i
aniversari passarh tambésensepena que fa1mes comprensible que com
ni gliiria per responsables i irres- mé~veIIem faig mésyhima meva
ponsabIes.com sensepenaniglbria regalimi miig davaiit la injusticia,
ha p s s a t un cmtenan tan impar. del vergoiiynsmenyspreu quees tb
tant
el de 1.iiiici de ~ ' ~ ~ p e~~ a~l a ~t é s~a l ]t a f~i ~ rt a ~tingut
ueha
del M
~
~
~
~
~ la nostra
,
llen~ua.

.

Dé, totaixhm'ha vingi1talcap.pensantqueenSalvador Alsiusavalael
llibre de I'lvan Tubau, aquest de la
I ara qiir en faig membria, di16 beii Tinc dit en aquelles primeres pagiceba.
que
ait
que no sé com agrair al Princep nes: "Els diferelits iiitellts de crear
surten amb la
. Deroue
,
d'~ndorraibisbedela~eud'~rge¡lUna academia ben nosha van harecursos, i aquell qu, no
i a l a benemerita Comissió CaSSar sempre perla causa de semden convencer, el compren.
d
'
~a] ~~~h~
~ queellpre.
~
~ pre:~la indisciplina.
~
t Sempre.Exacta~
~
Perqueelsaltresavaladorsjasabem sideix,ia totes]esentitatsmlbrals ment com ha passat en aquests
qui són. i que fan: del Fité. no val la que de totes les terres de parla cata- tcmps d'ara, i que I'autor al qiial
penani parlar-ne,i el FralicescCan- lana s'hanadheritalacommemnra- m'he rrferit no fa pas massa podra
del 6s com en Lerroux. perb pobre cii> que he wactat de fer ben palesa comprnvar mi les pagines 59-65 del
de debb, iin miserable. Per qui.. si amb la publicaci,j dSunar~iccioilari meu llibre "Enhe I'ahir i el demO".
~de la ~l~~~~
~
catalana";
i
i ~ on thdra
~ la sorpresa
~
dc lvcure que
no. gosava qualificar els pahiotes ~
bastos de "gudaris de merda", en tambédirébenaltquenopucdeixar enelmateixlnstitutd'F.studisCataun article a l"'Avui"?. Ell sí que 6s d e ,,,tir
d e cap manera 1x1" ]a en els primers temps de la
un "guerrero" demerda. ial servei
el profund dolor de Filologica es va fomentar, com es
~ . ~ ~ t i fomenta
f ~ bencara
~ i avui.
~ ~
aquest
~ horride I'oligarquiaespanyolista; els ca- constatar
talan5 hauriem d e comentar a dSaquestsdarrers temps lis cuejat blepecatque.decaraalallengua,Cs
coneixer-los;perb,comdeia.sabem d~uiiamanerafTancamentescanda-la indisciplina. 1 en dic "l'horrible
qui s6n. i només se'ls n e u qui se'ls losa.
pecat"perqu&laindisciplinafamolt
vol creure; és massa fhcil contradirmésdificill'establiniciit d'una verilos, perb Alsius, almenys al princi- Recordeu-ho,L'antifabrisme ha es table normativa, una normativa de
pi. parlava molt correctament, no tat
dd'engegaruna enqueSta debb, authntica, tal com ja va ser
soliadircoses tanincreibleccomara que ha demanat I'espai de quake inspirada a Pompeu abra, i I I ~ ~ I I ~ ,
"ahorcar","cma","tome~~s"i t r p pagines scnceres del dian "Avui" ben ~ ~ u nde
y ,la que preteiien impofeitjos", i un etc... interminable que ( l H d'agostde 1990) en la
s'ha srelsindisciplinatsquepatimeiila
esveuque hadresserdcatal&(?)del
dmostrat que tant els enques. nostra actual decadencia. Nci hi tc>rhitur.Sincerammtnohauriaditmai tadors
els enquestats no saben nem, que ja en tenim massa expeque IAlsius apostés pel catanyol. i que ia fa mes de vuitanta anys que riencia".
pelsquiesmofmdePompeuFabra. existeixl'htitutd'EsbdisCatalans,
D~~ tmir unes bones raons de pes. com exactament ignoren que ja fa 1 també tinc dit. en aquelles altres
també una vuitantena d'anys que Segones pagines: ''Es. doilcs,
opotserno es vol jugar la feha?
va
~ , ~ ~ t ique
f es
~ bI'Institut
~ i ~d'Estudis
~ ~ Catalaiis el que
creuen haver posat de
ja fa vuitanta anys qiir ha de fer i
tant per causa de la superbiosa en. encara noha fet el seu,elque I'hade
vqota dels rnatekos membres de la realitzar,no fugint defam i de feina
~ i l ~ l(que
b ~com
i ~mrhav,a
~
expli. amb allb de recomanar oficialment
catelMes~e]aenaqueIIscomen~os,un diccionari engiponat a la bona
8
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de Deu per una empresa editorial. nostrallenguanacionalieS,pertant,
sin6 redactat responsablement pels respectabilissima. i que, perque ho
membres de la Cecció Filolbgica de 6s. l'hem de voier com mes depuraI'lnstitut. Entesos. Perb anem a da millor. sense cap necessitat
pams: quin ha de ser el diccionari d'empastifar-la amb aqueiis centeoficial,el dedebhelque faciautori- narsdecastellanismesidebarbaristat, el per antonom2sia Diccionari m s que els redemptors de darrera
de I'lnstitut d'Estudis Catalans? El hora hi han volgut incorporar. Així
que lhgicament hadeserel resultat éscomfestejammdorelsl25anys
de l'arreplega i dels estudis que del naixement de Pornpeu Fabra.
d'una vuitantena d'anys en@
I'lnstitut ha d'haver fet tant com a
cnnseqiiencia del dmpullament de
ELS NEOLOGISMES
les creacions literkries com d e
EN EL
I'examen de les distintes maneres
ACTUAL
dels parlars comarcals? O bé aquel1
delscinqiianta milions de motsque
diu que se'n dirh Diccionari del caid cilsrllar i cirp.rt(~i~,,,,)
talhcontemporani i quesegonsconveni del 1988 han de fer i de pagar *vui en dia. percausa de la rdpida
~ ~ l ~ , ~ ~ t uevolució
~ i ~ científica
l ~ i ~ i icultural
~ ~ ~de. la
rio?~encarapoaeraquellalheque societat, s'inhodueixen en el catalk
no es podra acabar mai, cada any paraules
a un ritme que, fins
afegint un nousuplementdefalse- fa Pa' temPs, era
La
Par! d'aquests neolobismes
jaments al Diccionari Fahra? O tal
vegada es aactara
alhe que SOn moh tbcnics, usatssolament en
,,,,ldr~donar cateeoria cofirialitat
un camp concret de la ciencia. N'hi
a .i<lUt,lla>anilaii; carñlnnucii,te- ha molls d'iltres. perh, que han as.IJ~,.,briilnica
criiiii,,i~J a S'>lll .in usjieneral~i/atenheIagrnr
coure eii aquella paella que
el del carrer. El quesembla clarhs que
~~slip]emeiit.~
del ,990~
sé cal establir q~iinsd'aquells neole
absolutamentres.Queels elements gismes han d'ésser admesos en el
responsables
facii1 la hia, i d e futur diccionari d e l'lnstitut
resultes. ]'elecdó. pero. oer yamor d'ESudisCatalansiquinsalhess6n
deDC.uidetotsclsants!,quelafacin possiblement el fruit d'una moda i,
sempreseguintlaconsipa iel mes- per tant, no acabaran per generalittratge de Pompeu Fabra, consigna i zar-se. Al meu entendre. hi hauria
eiisenyaments encaminats.com tots d'haver uns criteris clars que persabrm i com I'lnstitut d'EshidisCa- metessin dedecidir a partir dequin
talans sap més rliie tots els catalans momentcal incorporar una paraula
plegats, a depurar i a nacinnalitzar nova i, alhora, que en5 indiquin
Ianristra Ilenirua. vestidaa lacataia- quinaesmptura hem d'adoptar per
Tia i no disfressada amb 1- mil~ors a aquest mot, a fi que sigui respectuosa amb el geni de la Ilengua.
gales de la forasteria".
Aquest és el repte m& important
I bi.: ara jo voldria que I X u eIls que tenim per tal queel catalh esdeil.luminés tots. els de dalt i els de vingui una llenpa actualitzada i
baix. Voldria, sobretot. que els in- amb un futurbn]lant.
disciplinats antifabristes d'ara frsde consci&nc,a, que No cal dir que la Ilista de neologis
sin
cosa en
deixessin de banda la superbiosa mes k enorme. Per la
vanitat, i s'adonessin que la nostra a w s t b r e ~article solament en
llenguanoespasverinosa,quePom- VeUrem una !Jetita mostrar la malo=
de dues pupeu Fabra tcnia tota la raó del m6n partdels quals 6s
deja que el catala es la blicacions penhdiqus ("El Punt" i
quan
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YA~)illurssupIemmh~'P~cia"o1"'Avui Diumenge'). Em limito a citar-los. malgrat que en algun
caselcomentan~obrrl'ori~eniforma o formes possibles dels mocs
podria esser un esbdimolt interessant. Classificare els neologismes
en diferentsgrups, segons I'origen:

A'@'ns corresponen al nom
d'una marca comercial rahing
(Punt 2-391).*(Avui
167-91), hnmhgs (Avui 15-9-88),
dudgx (Avui 25-12-88)
2.- Un alhe gmp. el formarien
aquells neologismes que s6n cultismesfomatspercompsici6de
dos elements:
(Avui,
16-1-92)-(Punt
11-588). oxuiotpraoia(Punt24-1-88),
(Punt 18-11-90),
(Avui7-6-91),pis.&
-(Av"¡
17-1-83).
-(Presencia
niim,836), d
.
m ( P u n t 27-4-88)

m

3.- Uns altres neologismes 5611
aquellsqiiesimplem~~iit
sOn fruit
d'uii lec ~iiiguisricdcI'esript<lr1
I'ús deis quals dificilment es generalitzara:m&~uA&(Avui5
12-90),p a ü h d s k ( A v u i 13119 U ) , ~ [ P r e s h c i núm.
a
981). rntnn)iaL(LluisPayrat6),...
4.- Un alhe gmp important de
nmlogismesprové deles onomatopeies, enalgun casintroduides
a través de I'anglhs: cha-cha-cha
(Avui 1 4 - 1 0 - 8 8 ) , ~ ( P u n18-1t
88). Snift(Avui 21-10-83)...
5.- T a m k m d t sovint, el neologisme apareix per I'elisió d'un
elrment: videoclip > rlip(Avui52-92); fer la pilota > a ( P u n t
18-8-91);busca persones > &
(runt 114-91); estar o donar de
baka > h ( A v u i 16-1-88);cursa conharellotge > mnkadh@
(Avui 7-9-88); discoteca > disra
(Punt 16a-88);forndemimwnes
> micra>nes: galeta mana >
ti& la variant de la carretera > la
(Punt 16-1-88) vehicle tot
terreny > tot[Avui 29-1-

