
nostra parla i una 
proposta per a millorar-la 

Nosaltres ho veiem així S 
es de I';irrih;id;i rlc la democri- D .  ci;~. i ;i poc 3 poc. en expandir- 

,< ['cls mi1j:ins de coniunicació I'ús 
clc I:i Ilciigii;~ c:ilnlnn;i. el c iutadj  
conscicnt v3 «hserviint un prrlgressiu 
<Iclcririr;inicnt de la iiristra ~>arl i i .  Pcr 
:i riiis;illrcs. I c i  c;iuscs sóii bhvirs: per 
t i  ;ilpiiiics persiincs. s ~ i n  cr>nfuses. Hi 
inlcrvciici i  diversos factors. i no sem- 
prc Cs lacil d'cshriti;ir quin Cs 0 quins 
son cls tlcsciic;idciiats d'aquestn dc- 
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noni& ti. els cntnlans pcr a dclensar-la,, esdevé com 
ni?% v;i ni& certa. Els factors conlraris ;i la nostra 
iiiil.lcii3ri;i I lcngii;~ si>n múltiples: en canvi. cls qui 
iii;ildcii pc l  iiianlcniincnt dc la nostra identitat na- 
ciontil siin hen ~iocs. Malgrat tot, nv  manquen perso- 
iies del ni i in rlc les Iiiimaiiitats. de la cienci;i i de I'es- 
por1 qiic aporten l lur c i lorq personal per tal que no 
~ 'eshorr i  la nostra identiiat col~lcctiva. 

'Iiiiini;itcix. g;iudiiit de democrhcia. la iii iciativa en 
nqucqt lcrreny I'liaiirien de preiidre cls representants 
poliiics: pcr0 ;iqiicsls con1 més va n i i s  ciis decehen 
anih contíiiucs i iiiútils pic;ihar;illes: a niés. eiis oferci- 
xcn dikrei i ts mancres d'adniinistraciii. delrnsant va- 
r iadc i  idc«l«~ics, ;ilgiincs. he11 respectables. pcrh scn- 
%e piirar csnient en el fet que no teiien espai per a 
;iplicnr-les: no es poden aplicar seiisc el visi-i-plau de 
I'ocupaiit. Pcrdcn el tcnips explicant-iios alli, que n o  
porlr5 rc;ilitz;ir-se iiiai. i els ciul;id;ins e l  perdeii pa- 
raiit i>rcll:i ;i idccs quim2riques en c«niptcs d'rs- 
iiierr;;ir CIS ~1sIcir~os en un ohjcctiu n ~ é s  alt i coiicret: 
iiir poclcin l'cr i;int el joc als nostrcs :idversaris. 

E i i  vista rl';icliicsl panorama. Iia de ser. una v e p -  
d;i iii6s. I;i socict;it civi l  qui  prengui la iniciativa. D'as- 
sociacii~ns hcn disposades. al marge de les politiques. 
hC pro11 qiic n'hi ha: nuiiiés fa falta posar-les en mar- 
xn. 1 ;iqiií potscr hnuríein de tcnir un record d'enyo- 

r a n p  per la Crida a la Slilidariint. que dt,\;il->nregué 
scnsc niol iu i sense deixar hereus. Arrihnts a nqiicit 
punt. i esscnt la llcngua catalana el priiicipal veliicle 
que tenini per a expressar cls s~nl iments.  convindria 
quc trithoni fes i in  esforq per intentar trcurc-la rlel 
perillós pcndcnl en que la ineficacia dels riostrcs re- 
presentants polítics ha pcrmes qiic se sitiiés. 

Cal d i r  que on es detecta m t s  I'cmpohriment de 
la Ilcngu;~ és jiistanieiit on Iiauria de digriil'icnr-se 
niCs: en I:i prcmsa. la televisió i la radio. L a  dcscu- 
r a n p  que regna en aquesls mitjans és notahle: no 
sols els qui Iii intervencn com a invitats tenen iin l len i  
gualge pohre i desradat. sin6 tamh: cls m;iicix«d 
professir>nals de la casa. els parl;iments dels quals se 
suposa qiie han estat previameni corregits. 

El fcl ~ l u c  el I E C  hagi permks I'cntradn de mots 
sospitosos en el seu diccionari i. en canvi. altres que 
enc;ir;i són d'ús correiit els hagi considcriits arcaics. 
potscr tia donni pcu  a rilgun 2elós filRleg per a arrihar 
a admetre que *no ve d'un pam,,. PerO sigueiii clars i 
respcclii»s»s: els mots d'arrel catalana cls hern de 
conservar. ni:ii ic~rtigitar del i iostrr Iexic: c l  diccionari 
no ha de córrer a plisar-se ;il nivel1 del poble. siiió 
que és el pciblc el qu i  ha d'aniir ;i enirnirallar-se rii el 
diccioiiari. cnriquint així el seu calial d'esprcssicí el 
n i i s ~ n i .  Precisaincnt. cls miljans de coinunicaciii. cls 
prokssir~nals de la Ileiigua i les aciideniies. tractant 



barroerameni la nostra parla no és pas com ajudaran 
a enlairar I'cspcrit riacional de Cataliinyt. 

Arrihats a aquesi piint. quan persones de dubtosa 
compcteiicia -i rluc no destaquen pus per I'estimíi 
envcrs el nostre p a í e  ocupen Ilocs preferents en cls 
cstaineiits enciirrcgats de vigilar la bona marxa lin- 
güística. potser convindria que. una vegada mes. al- 
tres persones de la societat civil, més compeicnts en 
aquesta ninttria que no pas cller estahlissin nortiies 
p e r a  redreqar la situació. 

Una proposta 

A tota persona que no s'hagi adrec;al amh Ileii- 
guatgc correcte al púhlic. se li haiiria dc Iliurar. al 
mes aviat possihle. una llista amh les paraules qiie no  
ha fet servir bC. acompanyadii de  I'cxpressió correcta 
al costat. No sf si aquest servei s'hauria de fer d'una 
manera aniiniina. a fi de n» rcrir susceptihilitats. A 
les entiiats púhliques. la llista els seria enviada per 
correu. posarit-lii com a cmissor una húsiia postal. .la 
sahem que iio som en icmps de la República. durant 

la qual era forga corren1 que. si ningíi cometia iin 
harbarjsmc. de sepuidii era corregit: i aixii no sahi;i 
pas greu, aii. al conlrari. Gricies. doncs. a aquest bon 
captenimer viin dcsapar?ixer rlc la nostra p;irln rnots 
coin hitzóil. hli.viirii ... i exprcssions com (11~.vtl~ Iiri~,qo. 
jojtrli! .... que ara tornen a sortir, aprufitant la relaxa- 
ciú imperant. Aviii rlio s'lia de ser mnlt agosarat pcr a 
csmenar cap moi a una persona; la vanitiii Cs tan a 
flor de pell que seiiihla que assuniir aqiicsics ohser- 
vacions fcrcixi I'amor propi. En aquesi seiitit es pul 
dir que la por del qiie diran o pensaran de ii»s;iltres 
ens ti. iminobilitzals. 

FIe d'advertir que aquesta proposta foil cursada 
fa  un parell d'anys a les qukitrc priiicipals emissi>rcs 
de  ridio i televisió de Catnlunya. i sols una iiie'n va 
acusar recepciú, pcrii la niillora vii ser nulda. 

Darreramcrit Iiem de Iiimcntar que els dcfcnsors 
de la Ilcngua no Iiagin intcrvingiit per proposar tina 
iraducció correclii del inalsonani vocahle niediccrrii<,ri- 
lazo ( ~ I I C ~ ; C I ~ J > I I , I I [ I ~ ~ / ~ I  o c(>p ( 1 ~  tiiwtic~uric~~rt podrie~i 
ser uns hons substituts). Eii Iloc d'iiixb, han pertnks 
que mtri  en ús públic aquest ni;ils«nant harharismc, 
que einpohrirh una iiiica més el nostre idioma.+ 

Carta oberta als responsables 
dels mitjans de comunicació 
per Prrr Ortir 

D e bcn poc serveix la llei del ciitala si cls tnitjans 
de cornunicaci0 -que són els que teneii m&s 

porler i rcpercoteisen mes sobre la massa d'oidors- 
no es pri>poseii seriosanient i amb respoiis;ihilitat 
profcssional la niillora de la Ilenguii. 

Amb la llengun parlada en cls nostres rniijans es 
cometen preus Icrions al catola. no únicament mante- 
nint castellanismcs itinecessitris. silió tamh6 cons- 
truint nioltes niancres de dir scpons la sintaxi caste- 
llana -cosa que 6s forca niés q c u .  D'aixD en podem 
arlduir grapats d'cxcmples. 

Entre equcstes diverses lcsions destaca lo supres- 
si6 de15 prlinotiis eii i Iii. quaii sóii imprcscindihles en 
I'oraci6 graiiiarical. Aqucst és iin m;il cstks d'uii;i m;i- 
nera alariiianr. t;int. que el joven1 de Cntalunyi. i cs- 
pccialnient el dc I'irea harcelonina. ja prhciic;iinciit 
els Iia perduts per sempre. N'he avisat iincs qiiaiitcs 
vejiarlcs cls alts resp~~nsnhles. i nri ho correpeixen 
niai. scmhla que es ripuin de nosallrc\. 

En vista de I'esiai de coses. en? dcninncm: Qiic 
Iii ha cn acció una carnpaiiva per n supriiiiir aqucsts 
pronorns eii el catali actual'! I,;i persecuciú rlcl cri- 
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