
N o cm puc estar de dir que el catali parlat dcls 
nostres niitjans de comunicació té un regust 

dc castcllh que preocupa forca cls qui conserveti el 
sentit de la Ileng~ia neta. P e r a  delectar-ho cal lenir 
un indispensable coneixemcnt de la gramatiea i. 
certament. conservar aquest sentit sirnplement afi- 
nai. La iriiprcssió que Iiom s'enduu és que amhdós 
lactors -pramatica i sentit de la Ilcngua- escas- 
segcn entre el personal responsable dels iiostres 
henainats mitjans i en alguns dels seiis prolagonis- 
tcs niEs oits i niEs vistents. 

La rnó fonameiital d'aquest regust és que - e n  
molts casos- aquests locuiors pensen en castcllh 
cl catali  que parlen. Poso per cas <<.la vaig» («Ya 
voy,,). per cornptes de Jo i.ziric. Hom ha incorporat. 
en  cl cos tclcvisiii i radiofbnic. locutors que no 
han nascut en calalh. que potser scmprc han par- 
lat cri castella o que no han viscut en un ambient 
de bon;i parla -si és qiic ara n'hi ha cap-. i han 
h a p t  d'aprendre la Ileiigua a cuita-corrents. sense 
tenir a la sang allo que hi tcncn cls nascuts a Cata- 
lunya. de pares catalans. Potser la lria de personal 
i dc locrit<irs hauria de ser feta comptant m& amh 
pent de les arees dels difcrents dialectes i no tant 
amh persones solameni del cenirc. Des de les di- 
fcrcrits ciiinarques trohern a faltar en aqiiests mit- 
jans termes ben corrents en els nostres inibits ¡ 
expressions qiie ens sGn hcn típiques i comunes. 
les quals niolt sovint són subsiiiuidcs pcr altrcs de 
castellanitzants. Poso percas el cluasi semprc usat 
+no fa falta.. per coiiiptes del castis no col; o el 
persisient a n e m  a vcure.. per coinptes del clar 

vr,qeni, « el persistent a n e n i  a cornenGarn pel nos- 
iríssim soiri-hi. 

Centrcm-nos cri TV3. el rnés oiniiipresent, el 
més crílic. el niés estimat dels nostres miljans. Hi 
6s notahlc la manca de I'ús del.: pronoms adver- 
hials en i Iri, quan aquests són indispensables en 
I'cxprcssi6. Aqucsia Es la nota de castelli més de- 
safinada que dónn 'I'V3 -¡ que donen els n<i.;ires 
miljans-. El mal Es profund i ja irreparahlc en 
nioltes esferes. El jovcnt de I'irea de Barcelona els 
descuncix. aqucsls pronoms. i cls dcsconcixen 
niolts adults de parla catalana i no calalan;~. Hom 
resta esbalait quan scnt parlar ccrts intcl.lectuals 
catalans en púhlic i coniprova que es iiiengen 
aquesls pronoms com si res. A TV3 estan infectats 
d'aquest mal, el qual es prcidueix en quanliosos 
detalls i aspectcs, que scinhla que cls sobrepassin. 
D'exemples en podeni adduir a grapats: en aquest 
seniii. TV3 fa un mal irreparable a la Ilengua. Poso 
per cas el conductor d'iin programa tle ci+iicie,-. al 
migdia. c111c pcrsisteix a supriiiiir el pronom eii 
quan empra un verh referit a les pcssctcs guanya- 
des per un dels concursanis. 1 aixo després dc tan- 
tcs hores. i de tants dies. de vol! 

Uii altre factor que dóna regusi de casiclli n la 
parla de TV3, i encara dititre del camp de la sinia- 
xi. és I'ús del datiii anticipat «l in on el castelli 
col.loca <<le,,. Per exemplc: .<Ancm a cantar-li un 
cant al niestren (<<Vamos a canlarle un clinto al 
macstron), per A I ~ ( > I I I  n cnritnr r r r r  rnrir n/ i i ~ c s ~ r c ;  
<<Li ha donal una patada al Stbitxkovn (-Le ha da- 



do una oatada a Stoikovn), I 1 
pcr Hn rlr~rirrr rir irr  plriitndo n 
Sr~iikov; .Aixb diguco-li al 
pare* («Es<> decidselo al pa- 
dre.). per Ai.i.6 rii,qrreri-lio (11 
prrrc; eI4a passat aixo: di- 
gueu-li a I'intcrcssatn. per 
Hn /Jo.s.snr oir6: rli,qireir-hu ri 

I'intc,rc,.s,srit. Eii casos c«m 
aquests hi comcteii niolts 
d'errors. i haurien de  mirar 
com els esmeiien: per exem- 
ple estiidiant la pipiria 23 de 
les OI?scrvnciori.s ... / l .  de Jo- 
sep Ruaix. 

Una altra falta que solen 
cometre 6s la de no apostro- 
far I'article davanl dels suhs- 
tantius. pronuiiciant inadequadamcnt: .<del honie.. sa. niandra. poc amor a la I ien~ua .  pcii{Ucs xaiics 
+el ohjcctc.. . *el ohstacle». <<el onze.. «el u.. cela de Ier les coses ben fetes. una mena de (<así noina- 
harmonia.. *la aixetan, per comptes de dir-ho con1 siton tropical: és a dir. que. al capdavall. denlos- 
sempre hem ict: I'honic~. I'ol>jccrc,. I'ohstrrcle. 1'riiz;e. tren que iio tenen el ciital;~ com a Ileiigua propia. 
1'11. / '/rorrno~~io, /'oi.~-er~i. Aixi usen <~com;indon i quasi mai PSCIIIIIOI: semprc 

«massacre» i mai niotnriqrr. corrinrgr, i~nrrii.s.serirr: 
Per contra. i pcr mimetisme amh el castellh. .tornado,, i mai r<2/?lo/i, rnrtO//ó ( a  la tc- 

quan han d'elidir una dc Ics dues vocals (0 o e 910- rra), o m"riegrl. ironil>~i. /ihlrj (al mar): *«icnl,, i 
nes de paraules qiie s'han de pronunciar enganxa- mai dar (pcrqiii. els senihla que l'altre Es obro- 
des) co~iieteii el defecte de no elidir-la. pronun- let. forFal. inculle), .gaiilherro,, i nlenusprecn ]a 
ciant ,<a mi em sernhla,, per n nii'iii sc~riihlrr: gamma fcnoiiiciial de  matisos que teniiii cn nquest 
~aque l l s  que ara véneiin per nr~rrc~1l.s clir'arrr i-P- cas amh: gnlifnril~ir (!). hrriid~ir-rrr. horrlis.s~~r. hor- 
nen... dr,yfl.s. gnnihiror. r r ~ ~ ~ c l l o .  tlc~.sir-rrlcr. r.hiidn1. hrerol. 

Ja en el camp del Igxic. he de ilir que !lo Iie po- 
gut veure mai la raó per qii? a TV3 hiifin ilccidit 
d'adoptar alguns castellanismes en detrimcnt dc la 
corresponent paraula catalana. IRcil. neta: 4%- 
chosx per ci1qire.s: .carpa,, per eiivelrir (tan clRs- 
sic!). i-?/B. rci~dnl, despedir.  per ncofiiicrtlrir. rfige- 
gnr: «disfrutar» per fririr. grrrcdir. gctrr~lir.sc~. 

rehregor. e~lriprii. triri.i.~rrrirc,. riinrril. cnfre. Pcr que 
els menysprecn. aqucsts ternies'! Perqu? molls s6n 
clcl dialecte de ponent'! Tanibé diiien <tfuapom per 
coiiiptes de hell. fiirrii~iv. c,i.v~rir. lvvi /il~nrrrir: «nia- 
co. pcr hr~riic. c;.r<.rit. hrrfii. perqui. els semhla que 
totes aquestes paraules. tan catalanes, ja no stiii 
d'epoca. ja no són ni prvnunciahlcs ni viahles. 

g[rriirdir-sr'rr: <,noviox per riirvi. xicot. pr-i1rni.s: *re- 
gistren per escorcoll: «vivendan per hrihitrrr,qe. Als 1 per avui no puc estcndrc'm a parlar del catali 
qua]s afeyir la  de admcsos cm- que usen comcntant els esports. Aquí sí r]iie cal 
pren. tamhé amh e] persistenl b;indcj;lmcnt de[ dir: pobre catali, siniplenient hcri prrrlrrt! Avaiiceni 
mot no espuri. És estranya la passió cluc alguns que, en els esports. i en especial eii els programes 
demostren pels mots <<admesos,>. Aquesta passi(i siihscgücnts, apunyaleii la 1lengu;i catalana amh 
su@@ereix poca familiaritat amb el ci~tali .  dcixadc- una iiiipunitat espectacular. 


