LINGUISTICA
88)... En molts d'aquests neolo
gismes, I'elisih d'un element implica el canvi de categoria morfo
Ihgica, habitualment passant
d'adjectiu a nom: gasolina super
> a g e t ( E I Punt 27-10-90);espectaclemusical > m u i d ( A v u i 131-88)...

ELS TEXTOS DEL
TEATRE 1 DEL
CINEMA 1 LA
MANERA DE DIRLOS

dialectal a lanasalització, sin6al fet
que les persones s'hi agraden.

Sorprhn que les mostres del mal
gust siguin a gratcient. 1 és que a
part el concepte d e correccih i
d'inconecció envers la gramhtica, o
la procudia, si voleu.hihaelde1 que
6s o no correcte artisticarnent. Te6.- També hi ha alguns casos
nim proves constants d e
R.V. Gras
d'aparició dennusgentilicis: h
l'arbihanetat amb quP hacten la
El discurs oral pot invalidar el text. llengua els qui no la valoren enllh
cehauta (Avui 30-1-92),
m[pnrtc-riqueny deNovaYork] i no solament perque I'entonacih delacomunicacióprimhria ni tenen
(Avui20-11-YI),nicas[Nicaragua] potsugg~relconharidelquediuen gens de sensibilitat per als sons.
(Punt 17-U-Un),fr
[els de les paraules; em refereixo a tots els
altres trets proshdics, lingüistics o Pel que fa als textos teatrals. si c o
la franja d'AragG2-1-89),
no. que són anormals. eshidents o men+vem perla tragedia grega en
mess3xiiAvui 21-11-90) ...
sorprenents. que ens disheuen, i la traducciódeRiba,veuríemqueel
Evidenhnent,ensoblidem demolts esdevenen més importants que el nivel1 d'aquestes obres obligaria el
altres a- u p. s , entre ells un de molt text mateix.
director a esser molt exieent en
ampli, pcrh crcc que shn mereixeI'elocució. Abans de 1'esh;di dratant pel rertoton la proiffcih profssional matúgic del text hi hauria de fer el
dors d'un estudi a
nombrecom per la complexitatque de la veu. el volom, l'entorn.afavo- del IPxic, de la sintaxi... i de les
reixen I'atcncií, en la forma com al.lusions al camp de la mitologia
en presenta I'adopcih.
sona el text, els encrrts i els desenper asseyrar-se que els actors diA part d'aixo, ens trobem amb al- certsprenenrelleu.Hihadificu1tats
rien exactamente1ques'hi hadedir
guiis problemes sobre la forma que en lesneutresqueun actornodeixai com cal dir-ho.
han d'adoptar aqucsts iious miits. ra perccbresi no hadecridar fortun
Es molt frequent que els escriptorsi personatge: "Cenyor!" Recentment, Qualsevol descuit posana en perill
penodistes dubtui cntrc m6s d'una en les composicions catalanes, els la "histhria" i, el més important. la
forma a I'liora d'emprar-los. Tenim cantants fan I'efecte d'haver estu- manera com la histbria 6s contada,
algunscasosmoltcuriosos,compcr diat en escoleson no han previst les el gaudi de I'estil, el ritme, la melo
9- nrressitats del catalh, perh tarnpoc dia, els girs, les paraules. Els direcexemple el mot -(Aviii
8-51), que habitualmeiit en la Ilen- lesdel frances!Nosecnm resnldran turs del teatre anomenat "de text"
y a oral és conegut per ~QEX&%L i els acabaments de moltes frases de sesolenadoiiar dela fragilitatdeles
quenoconsta en cap diccionarinor- I'operisticaqueesposaenescenacn paraules quan passen d'escrites a
matiu. Méscasos cc~nflictiussóne una Ilengua en que hi ha mudes tsserpronunciades;deuserperaixb
r;2nel(Avui 9-2-91). =(Aviii
que. tanmateixsunen i quesón una que Eunpides, en la traducció d e
9-3-88) o sci3mer (Punt 6-11-50); de les ncuhes que sota noms diver- iüba no el sentim!
nar(Punt 14-1-HH)o&(Punt IR- sos hnbern a Europa. Convertiran
1-88);chur>a-chuos(l'iint 10-8-88)ri una vocal inchmoda en una alha? La dificultat de comprendre mots
desconeguts o que van lligats a as(Avui 19-Y-91); smff Faricii el ridicul. Perh en catalh. ia
,
sumptesmoltallunyats de la nostra
(A;.ui 21~1[1-88)n d ( A v u i 10-3- nu ve d'aquí ...
quotidianitat no és insuperable; hi
91); 1 tr' (Aviii 17-3-91) 0 e
831);b
El teahe i el cinema encara no gale- ha I
"
' de ~I'elocució (suti^.^^^^^) o
3. gen d'un het tan poc afavoridor bratllo encanteri pel que en origen
com la nasalitatque sentim en certs vol dir). Em refereixo a aquella ela3.91),,. rer tant, des
qU1S'OCUPende la boracih concreta dels mots i de les
qiiraquestsmots tenenunúsgcne- nOtiCi"s.
relacih
de
la
sxiologia
amb la Ilen- frases que els bons actors coneixen i
sena bo d.cstablir quina
gua,potserja tenenclassificataquest ouecnnsisteixa"formarr'laoaraula
la forma més adroiiada.
2~
frnomen i amb el nom que conti- perquees faci visible; d'unamanera
Tunt dr bnque LLENGLIA NACIO- nuarh a la llistadelsparlars que han u aitra coincideixen amb i'escola d e
NAL ronfribucixi a portar u fermv caracteritzat un sector manifasser la Sprachgestaltung.
aqueslu tusca.
de la ciutat. Tothom es pot adonar
En unalheexhem deladesplegada
que el parlar denasal qualem refereixo no depen de cap tendencia de textos, hi trobaríemelsdel teatre,
si fa no fa, de boulevard, com els
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represmtats I'hivern passat a Barcelona. textos en que la descuran~a
en la manera de dir-los 6s total. inherental tema,al context social dels
personatgesmarginals ...Tmmateix,
aquestes obres laxes, plenes de davallades a la colloquialitat no catalana, mostren una coherencia que
desapareix en la forma oral.

ginava als escenans. no van suposar capvalor perdurable, mdgratla
bona inteni-ió.
-~
~

P R E S S I~ O L ~ T I C A
1 PRESSIO FISCAL A
LA TARRAGONA
DEL PRIMER
QUART DEL SEGLE
XVIII. LA LLENGUA
CATALANA EL 1725

Als textos que d'antuvi (per p r o
postesd'estilod'alhammajdegaden el catala, no hi cal fer comentaris. Al cinema, feta I'exclusi6 de la
tragedia haduida per Riba (potser
ens n'hem d'alegrar), hi bobem tots
Hi hafaiiadesqueprovenendel text els altres tipus de text citats, amb
mateix,perhn'hih~d'independcnts més incoher~nciesorals i sense
Mand Giiell i Itinkeri
del que hom ha escrit; trencaments I'oportunitat d'eliminar-les.
entre el moment, el Iloc. el perxiAlsmusicalspot passar qiieel com- "Mai el sentiment catala no ha tinnatge com
un
no
positor desconegui que en una pa- pt tmtaforsa irqmbativitatcom la
s'expressa com un quiiiqui, ni a la
..
raulahi hahiat,onenespanyol
. . hi ha vigilia deladesfeta wagicade11714".
,ttvr.>*.
diftong,oquel,accentuaciúnuroin. Pierre Vilar ciipsava aixi I'csperit
Enheelsdastipusdetextcitats.n'hi cideix en I'una llenrua i I'altra. que es viuria a mitjms la segona
ha de ben di;ersos: els del teatre L'autur de la Ileha, tampoc no d k a d a d c l ~ ~ 1 1 1 . L a d e s f e t a a ~ 1 1 ~ f i
baduit(clissicono)ambconcessio- escnuhabitiialmentencatal~,nose referencia(l'lldesetembredel714)
nsrxcessives. En alguns, s'hiobser- n'aduna; Ilavors. si el director con- pOSaVafi.3tota linanaciói la sotmeva un afany incomprrnsible sidera aquestes qüestions massa tia a una alha naci6 cn ple prnces
d'acostar Moliere o Shakespeare a siibtils i que no valen afegir-hi una politicd'absuliitismecenbalitzador.
la situació del catali avui en uria nota, els actors s'exclamen, inútil- En mans dcl po~lerborbhnii, CataRarcelonad'escassissimesacpiraciw ment, d'haver de cantar o de dir lunya s'hauri d'empassar tots els
ns(quenosabemsi ja existeixoalgii malamentel qiie tota la vida handit canvis sncials. econ6mics i politics
pmsa que hauria d'existir). Si en bé. La mateixa lletra (amb tots els que els ci~nqueridorscreuraii
t
una seda adients per a I'obligada iiitepació
aquestes traduccions rebaixades, hiats) hauna p a s ~ com
que fnrmalment s6n molt allunya- davant els ullsd'un lector atent;pel dinslaCorona hispdnicamon~~polidesdeI'oriirinal.en
reiiresentar-les fet d'atenvrr I'oralitat els textos es tzada Per Castella.
m
.
hi rebaixen lescaracterístiqiiesdela tomen perillosos.
Els únics caiivis que aqrii eiis i n t r
fonPtica catalana, ens trobarem daTota protesta quereclami méscine ressen són, perh, els socin-econhvant: adaptacions per a mpnors o
ma, mes videos i mes segons ,quin mics i mes coiicretament, com van
adaptacions menors?
teatreen catala resulta corprenedo- influir en la Ilengiia i en la hisenda
La manera d e dir-los no sol ajudar ra. Un filblegprefenr.i un kpanyol dels catalans. Per aixh estnichirani,encaramenys,refor~arcIs textos decent a I'escenan o a la pantalla, rem el present article a partir d'una
escrits directament en catala, de quenopasuncatalAimpresetitablc. dualitat fatal, Ileligiia i fisralitat.
tema actual, de nivel1 literari, en Perh el públic no es compon sola- perqu6entenemqueelconquerid(ir
que I'autor, per por dels prejudicis ment de filhlegs. i elis conformem va venir a arrabassar als catalms,
man's land" lingüística un se sent a inentalment tendim a dispensar les
cobert dels atacs.
faltes. oueabibu'ün a causes aueno
tenen res a veure amb I'honcstedat
La dicci6 sol esser ambigua en els deis qui en
textos bilineües.
en els auals hom
~"-~--.
pretén de refl-tir-hi la "realitat", 1.a Ilenpaoral noésun tema prou
unarealitatquebiementrelesdlf~ seri6s al teatre, als espectacles i
rents que el panorama del país p r e menys enrara al cinema, on invalisenta. M& que no pas derealisme. daqualsevolintmtdecrear-hiobres
diria que es hacta d'un cert natura- d'art. Aquesta situaci6noafavoreix
1ismeingmu.i vull recordarqueles els textosdramAtics. nilesarts esc&
mixes de m0116 que el teahe natu- niques. N la culhra de debh, sin6
ralista, amb pnüja de verisme, ha- una cultura de circumsthcies, gairebe de per nure.
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EL CATALA EL CASTELLA
ABANS DE 1714
La literatura castellana. florent el
segle anterior, havia marcat unes
pautes culturals a tota la Península
i havia dunat un empit al seu ¡di+
ma, que es deixava sentir molt fortament en el Principat.
La~rps"6inic'.lectua1~r"-cñstr'1ana, ja s'havia iniciat el segle XVI,

