LLIBRES
dia!),perono:asegonde UUPhi
ha literatura espanyola - q u e
alguns s'esforcen a batejar púdicamentcoma «castellana*,ves
a saber per que- i de la mh
d'aquesta tenen una aproximacióal fetliterari, alsperiodes, al
comentari de text, a la nomenclatura
en
castellj,
a
I'academicisrne fred que de vegadesregnaen aquestaassignatura que es converteix en una
prictica d e taxonomia de figures retoriques ... El fet que als

cada 17rofrssor voldr;. Ja han
sortit alguns llibres de treball
bilingüede laliteratura onnoes
treballa enabsolut la histbria ni
els autors i es decanta cap a coses més tecniquesosimpiement
de comprensió lectora, coses
molt necessiries pero que no
han de fer ahandonar un co-
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ncixementgeneraldelahistbria,

i forqa d'entreteniment. La barreja - i previsiblement el predominide I'espanyol-afegida
a la davallada de lesassigatures
humanístiqucs, la total llibertat
amb que s'cnsenya la histbria
(cosa que vol dir que se'n fa
moltpoca decatalunya digui el
que digui el programa), tot plegatportarj a una davallada més
gran dcls coneixements cultiirals,
dc
la
capacitat
d'identificació amb la llengua i
la cultiira d'aquestpaís, a la davallada encara més brutal de la
capacitat d'expressió, d'interPs
per la cultiira, del gust per la
bellesa.
Noem fa resqueaquestescrit
srmbli alarmista o pessimista:
miIIor, si a i ~ i > ~ r o v o c aen
v aqui
ti. cl deure de oreveure-ho
un
r ~ -~~
-

Ruaix continua la seva imparableactivitatd'estudldelallenguacatalana,tantdelanorrnativa com d e I'actual, sobretot d e
programesialsllibresdetextde
la que avui apareix en escnts. 1
catali de segon de RUP hi ha@
fa aixb alhora que practica una
alloqueabansesdeia c<prcccptiinfluent didactica, en la qual és
va literaria,, també en catali no
vell actor: noméscal recordar el
canvia gran cosa, sobretot perllarg camí comenGat, al voltant
quemoltsprofessorsse lasalten
de I'any 1968, amb les Fitxes
o la fan parcialment -només la
Runix, així anomenades popiinarrativacomacomplernentper
larment, continuades pels seus
al treball dels llibres d e lectucursosdecatala congriatsenllira-. o la veuen com una duplibres, El catal¿i 1, El catuli 2 i El
cació inútil sperque ja Iio fan en
cafald 3, a part del Catalaficil, i
castelli* ...i sobretot perqui. la
tot el conjunt d'exercicis aplepreocupació principal del progats en els llibres de Practiques
fessorat de catali continua esdels diferents nivells, tots els
sent la normativa i l'expressió
quals han estat objecte de nomescrita pcr damunt d e l'oral. es
brosesedicions,minuciosament
clar que amb classes que ratllen
revisades a cada nova impreso superen la cliiarentena Poca
si&.tal comcorresoona I'esoerit
i~uprt.ssiiinr.il i.5 pvt fer 1 t.imhi. inti~r;..:prcfcrentF>cr.iqui~stpro- Icnilt-nta 11. pt.rleccií>de1'a;tor
Cs ~ l e n< lar qiic. a la '?<'Ii\ll\.ll<ll hli>ni,?.i ,,n kit ,.I iiri>irssrir.rt
,~ - ~ - - - - I i. difiisii>d'aauests roxtos diel que ComPta 6s la ]lengua es- no solament el de catala- una dictics. d e l q;als
~
han estat vecrita i la teoria.
inquietud activa per canviar la nuts,entretotsplegats,propdels
Conclusio i prospectiva
situació actual d'estancament, dosmilionsd'exernplars,nosols
Nomks apuntaré la m i s gene- d'assignaturització, de progra- confirmen la sevacapacitatmesral: hauria calgut fer difercnt el mació poc adequada, d e salt en trívola, ans també que hanestat
programa deRUPocanviar-loa el buit amb la Reforma. És clar els textos per excel.l&ncia
temps. Ara, arnb la irnplantació que albmns ens volen fer creure d'ensenyarnent de la gramatica
accelerada i reticent de la Iiefor- que no solament vivim en el i la llengua catalanaaquestsdarma, la situació pot esdevenir millordelsmóns,sinóqueanem rers quinquennis. Han estat i
són uns llibresquefan fjcilment
encara més compromesa. El ca- cap al paradís pedagbgic.
abastable, i sovint satisfactbriatala i el castella - s i no hi poscm
ment atesa, qualsevol consulta
remei- s'han d e repartir un
gramatical.
nombre forca limitat d'hores,
•• ••• • •
Aquella imparable activitat
han d e compartir departament,
se'ns ha mostrat enguany, amb
quedaran eliminades la literala publicació d'aquestes «Obtura catalanai la castellanaisota
servacions crítiques i prictil'epígraf
d
e
«literatura»
-ma. .
quesn, primera meitat del conteria optativa!- es fari el que
~

~~~
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junt d'observacions que ens té
preparades. Les d'aquesta meitat sónles que I'autordistribueix en tres capítols. El primer
I'anomena alnterferencia del
castellan i compren aspectes
fonetics, d e rnorfosintaxi i de
lexic i estilística. El capítol segon es refereix a la contraposicióentre el mantenimentpertradició de les solucions lingüístiques en fonetica, morfologia i
sintaxi, i, per I'altra banda, les
modificacions. aue anomena
oertorbacionc. oroduides en la
fonetica, les grafies, la puntuació i la morfosintaxi, per
I'analogia; anomena aquest capítol, <cAnalogies antitradicionalsu. Finalment, al capitol tercer parla de s<Mecanicismei ultracorreccióm i hi inventaria i
comenta errades que, al seii parer, es cometen per I'aplicació,
diríem que abusiva, d e les reg l e ~gramaticals establertes
quan hi ha qui les fa intervenir
m é s e n l l i d e l s seus límits
d'aplicació: correccions, dones,
desviades o errbnies, que el1
anomena hipercorreccions.
Val a dir que és d'iin gran
interes el capítol primer que fa
relació d'un bon nombre de noves interferenciesdel castellien
el catala. (Allb que abans se
n'havia dit mbarbarismes. aplicant al nostre cas el punt de
vista que potser tenien els romans respecte d e la influencia
que en llati devia tenir el Ilenguatge dels pobles del seu voltant, els anomenats birbars, i
queel Dr. Peyratóha fetcanviar
per un mot més d'ara, més científico-tecnic, .interferencia,,;
encaraque la interferencia sigui
un fenornen que no permet acabar d'entendre la informació, i
que en el nostre cas, ai las, no
passa pas aixb: entenem perfec-

.
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tament i'expressió interferidora). El problema, és clar, prové
del fet que, de tant estudiar, Ilegir i escriure en castelli, ens
anem provocant una suplantació de les nostres .~enu'ines
es.
tructures mentals, i les consegüentslingüístiques,perlespropies del castclli. De cada dia
se'ns n'introducixcn més. Aixb
fa que calgui anar ampliant
I'inventari de paraules, girs, locucions, etc. que penetren en el
nostrediscursihi orenenassentament.
Ruaix, valent-se de la competencia que té en catala, observa
amb finor de percepció, les innovacions que apareixen en el
parlar i en els escrits, les sotrnet
a una ponderada analisi i, quan
cnnfirma que són penetracions
forasteres que dezplacen les estructures propies. les denuncia.
Totaquest primercapitol tsdestinat a aquesta relació d e noves
interferencies i a explicitaralliora, a recordar-nos, les nostres
maneres equivalcnts geniines
que cal ier servir en comptes de
les formes estranyes. Ens sentim solidaris de tot el que exposa en aquestes vuitantd pigincs
inicials del Ilibre.

cacofonies, la combinació <<no
només. i mantenir les tradicion a l ~*no sols... sinó,~i anilo-

gues.Enssurprenqi~eelDr.Soli,
a ~ A v u iCultura*
.
del darrer 23
de .iunv,
. digui:
..
«Tamb6 fa segles que els castellans van comenqar a dir <.no
más,,. Resulta que ara hi ha qui
voldria ferrecularel nostre <.nomésn i el m6s recent .no només,. ... perque no sembla que
tinguin la sang totalment blava»
Evidentment Sola no deu referir-se a la nota de Ruaix, malgrat quesigui I'únicque ha parlat del .<nom d s ~ ~ c a s t eperqui.
ll~,
no Iliga el que diii l'un i l'altre.

Al capítol tercer, f o r p extens,
hi ha tot unconjunt decomentaris sobre ortografia, morfosintaxi i lexic de molt divers caricter, i alguns, al nostre parer, d e
justificació forqa discutible; tanmateix, dissentinten iinsquants
casos, no deixarem d e respectar
la seva opinió. Ara, el llibre de
quGparlemescomercialitzaamb
una franja en que hi ha escrit
~~Cursd'aprofundimentlingüístic. i dins el text hi ha sovint
releri.ncies a El crifnld 2 i El catnla
3 que podem dir que són textos
Alcapitol segun, en quE cxpode normativa ja establerta, amb
sa
casos
concrets
de
la qual cosa pot ben pascar que
l'antagonisme entre la hmdició i
I'estudiant de les Ol~.?~rvacioni,
i'anal~gia,~uaixadverteiw~rou
cregui que tenen el nlateix cadar, en els casos que 110 dunaricteropes lesconcordantsamb
nen, cl curicter d'opinió persoI'opinió general i les que Ruaix
nal, entcnem que sovint forca
defensa en alguna d'aquestes
ben defcnsada, de lessevesproaltres notes amb afirmacions
postes. l?s molt interessant, endiscutibles.
cara que potser no del tot complet, I'estudi q u e fa sobre
També pot desorientar
I'adverbi -nomésn, que no re- l'cstudiant lector el fet que albutja gens, pel seu possihle ori- guns cops. en parlar de mots i
gen. Desaconsella, tanmateix, especialment de locucions, hi
per motius de tradició i també hagi refer6ncies a la seva includebongustestilístic,a fid'evitar sió o exclusió a diccionaris dife-
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rents, com si tots tinguessin les
mateixes peculiaritats i el mateix propbsit. Per exemple, a la
pagina 144, iiegim -Nosaltres
ens arrenglerem amb I'Alcover~ ~ admetent
1 1 la bondat de la
locució m rclació a,,. cal
dar que I'excepcional i extraordinar¡ ~ l ~ ~és un~ dic-~
cionari que té com a prop(,sit
inventariar la terminologia catalana escrita de totsels temps i
la parlada modernament, i que,
encara que algun cap, sobretot
en referir.se a la terminologia,
que es tracta d Z u nmot
espuri en enelcatalj, no hem de
que quan no hi ha una
es
observació dZaquesta
que n'admeti .<la bondat,,, es a
dir, que ho doni per ha; diriem
que simplement ho dóna per
existent. (malgrat que males
llengües han dit que en alwn
cas excepcional hi hagué, pel
que fa a la \lengua parlada,algú
que envia alguna cedula amb
terminologia inventada, la qu;il
ha acabat f i p r a n t al diccionari)
--,.

Només ens cal afegir que
aquesta és la primera meitat de
les Ohscruacions i que esperrm
amb ganes la segona part, coniposta d e quatre capitols amb
temes molt interessants, els títols dels quals Ruaix especifica
a la «Presentación del llibre que
comentem. Ja hem dit de bon
comencament,queestracta d'un
seguit d'estudis en qul. brilla la
finor d'analisi de Ruaix.

*

Jaume Vallcorba i Rocosa.

Entitats catalanes
i pedrec
a la tedada

El dian «AVUI»:
bot nou per
al vi ve11

La vida associativa d e les enCriticar .<el>>diari per
titats petites és més aviat limi- excel.ll.ncia dels lectorscatalans
t a d v p f r la manca de mitjans ts, en canvi, un deure públic,
econbmics
~ - i~pel poc
~ nombre
l l de sobretot quan, com és el seu tapersonesdisposadcsa trcballar ranni des de la reforma antede valent sense esperar res a rior, dóna gat per Ilebre en més
canvi. Cense arribar a I'extrem d'un terreny:comenqantpel linque un esforvtcatala del Nord güístic a m b la pertinacia del
descriviaaixi:~~Tenimcentass~
~ l i g h t i s m e nfins i tot després
ci~ionsdecentsocis.fnrmades d e desapareixerel diaricontrinpels prcsidriits de Irs altres as- cant que el va justificar (el Diari
sociacions que noniés acostu- dcBarccloiia) i acabant per la mamena tenirunsoci,~,totssabem nipulaciói l'ocultaciód'allb que
que hi ha entitats petitescom la jutgen que n o hauria d'existir,
nostra i algunes altres d e gcr- com és la nostra Associaciói els
manesquenoarribengairemés Prt.tiiis Ramon Aranion i Serrn R IR
aniunt d e d o s o tres-centssocis, llc~ialtntli~tgüisfica,passant per
dels quals són actius una miga la marginació dels possibles i
dot7,rnaa totestirar.Peraixbés anticscol.laboradorsquenosón
lamentable que quan dins una santsdela devociódeldiari perd'questcs associacions algú té quC parlen amb massa Ilibertat.
aifiunconflicte,provocatlama- Abans hi tindran cabuda les
jorp"rtdrIesvrg,idcsprrmaxi- noticies i les fotos dels actes de
malismes,rampellsoinfantilis- la lrepa de la CADECA i el seu
mes, utilitzi la revista d'una al- fcM,inifiestoxaue el nostre matra associació de la qiial tambcí nifest <<ACatalunya, en catala..
4ssoci i fins i tot ~dirigentnprr
L'Aziui ha canviat de cara, ha
malparlar de I'associació que
adoptat una maquetaconfeccioha ahandonat en una <*vennada per aquesta empresa de
janp., infantil i ingenua, ja que
disseny de Londres que també
la difusió i I'esbombadaacostuhavia maquetat anteriorment el
ma a ser ben minsa. Poc favor
suplement dominical. Esta hé,
fa, a més, a la .seva. associació
és bonic (no hi ha dissenyadors
i als ideals que aquest tipus
al nostre país?), perbmalgrat el
d'entitat encarnen.
seu aire d'híbrid entre El PeridQue consti, simplement. Ens diro i La Va~iguardirrno ha canabstenimdedirnomsiensman- viat gaire cosa més que la locatenim en la nostra posició etica IitzaciO de les seccions a part del
denodedicar-nosa tirarpedres tipus de lletra i el disseny. Ala la teulada de cap entitat cata- gun fitxatge com el deJordi Ferlana, per malament que ho faci. rerons, que es vol fer I'enfant
terrible en la línia d'aquell
col.laborador d e El Món que
imitava, en dolent, en Joan d e
Sagarra.Aquestnou valoraprofita la noticia de I'acabamentdel
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