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Sig~iein sincrrr. jno i i s  ti1 heu tro- 
liai riiai, qiic Icqiu iin llinre de llen- 
qiid i ri'iii ha una bona part que no us 
acaba cl'interessar> Hi trohem defini- 
rioris o iiormcs qiie la sabern; o be 
ilescripcioris que, per mes que pii- 
guin esser intrrersants, no ens íOn re- 
olnicrit utils; o explicacions -noves 
per a nosaltres- pero massa Ildrques, 
poc siritttiques i poc clidactiqiies. 
Aixo, si t i  pensem be, passa tarnbe 
ainb els diccionaris. A qiiiri cataa se i 

ari idro de cercar rnots coin dijous, 
((isa o pedra en un diccionari? I taii- 
niateix hi són; i el lexicograf va haver 
cl'establr-ne iiiies defnicioni ben cla- 
res i hen eritcnedores, mentre devia 
pensar: ~ ~ A i x ó  no ho Ilegira ningúi) 

Doncs bP,  al costat dcls diccionaris 
i dr? lcs rjrarnatiques, a vegacles siirtpn 
iins atres Ilibres qup poclpn esier m o t  
mes i i t i s  Son Ilbres esporgats. sense 
aquelles paqines óbvies. Aquestes 
obrcs ión el f ru t  d'un esfor~ de sintesi 
que requereix dues tasqiirs previes: de 
primer, arrepl~gar iriformacio i, des- 
pres, decidir basarit-se en I'experien- 
r i a  qi~ina part se n'ha d'aprofitar i 

rliiina s r  ii'tia de negligr. 
El Ilibre que ens presenten aqursts 

qiiatre Iingüistes mallorqiiins es uri 
d'aquests voliims litiir. No LIS enga- 
nyo. r n  127 paqines hi trobareu laso- 
lució dels dubtes fonetics, gramaticals 
i lexics mes habituals. i a mps. presen- 
tats en tres nivrls d'aprof~indiment. 

tes pera I'ús públic 
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robra es estructurada en qliatre 
parts. Primer de tot, una introducció 
magistral, una veritable II<o de socio- 
lingüistica ben entesa. una forrnida- 
ble demostració de com escombrar 
cap a casa amb la claredat i la ferrne- 
sa de la ciencia. Heus-ne ací un exem- 
ple, que hauria de fer caure la cara de 
vergonya a uns quants: 

((En una societat normal, per 
euemple, si un politic evidencia drs- 
coneixement de les normes d'ús re- 
ferents a la Ilengua, pot o sol rebre'n 
conseqüencies negatives en el mo- 
rnent en que les urnes li han de cori- 
cedir un grau determinat de con- 
f a n ~ a »  (p. 17). 

Despres, en I'apartat <<Erronia per- 
cepció de la variació linguisticas. des- 
rnunten iamh aquella elegancia) els 
arguments del8 secessionistrs: 

(~L'estandord es percebut sovint 
com una amenara a la identtat Iin- 
yuístca del8 parants. en tant que vin- 
dria a substituir les formes de parlar 
propies d'aqiiestr. Aixó s'inscriu en 
un procPs d'ideologització clararnent 
contraria a a llenqua catalana. sovint 
arnb una rnanipulacio calculada, com 
es pot comprovar pel fe1 que el8 q i ~ i  
concedeixen una gran transcendencia 
a la substitució d'alquna forma cata- 
lana per una altra de catalana -que 
normalrnent no són sub5titiicions si- 
no addicions- no solen fer el mes rni- 
nim problenia de la substitució masri- 

va de formes catalanes pcr altres de 
castellanes~~ (p. 18) 

En parlar de la interierencia, sa- 
ben trobar perfectament la rnare dels 
ous: 

<(Pero la cosa ha esdevingiit alar- 
rnant quan, com a consrqUPncia tle a 
generalitració de la proctica del b i n -  
qüime. la interferencia ha comencat 
a destruir I'esrructura fon@tica I sintdc- 
tica de la nostra llerigiiar (p 19) 

I aquesta introducció, trartant-se 
d'iin llihre "útil", nornés podiii acabar 
amb un apartat t i t~i lat «Necessitats ur- 
gentsn Bo I sintetizaries, seren 

reduir la interferencia de l'espanyoi. 
cornbatent els calcs; 
frenar i invertir e proces de derjra- 
dació fonetica; 
vehicular models de llengua oral 
formal que I'acostn a la Iengiia o- 
crita. 

Aquesta introducció es und decla- 
ració d'intencions plenarnent con- 
gruent arnb a resta del Iihre. E bloc 
scguent és un recull espendid de es 
errades mes freqüents. L'esforc de 
síntes que s'hi palesa recorda la bre- 
vetat dels millors moments de Porn- 
peu Fabra. La ntenció divulgativa de 
I'obra fa qur s'lii eviti I 'ú i  de íirnbols 
fon+tics, de digressions perdedores i, 
per descomptat. de croniques de 
controversies. Son 1 5  pagines amb 
42 eplgrafs: un guiatge senzill p e r o  
complet-, tant per a autodidactes 
qiie vulguin esmenar-se de debo (per 
exeniplc. politics amb mala conscen- 
cia). com per al professorat que no 
sapiga que ensenyar que siqui real- 
ment profitós, per als corrector8 que 
vulguin orientar-se mes be, etc. 

La tercera part va adre~ada alr no 
tan interferits. Té la rnateixa estructli- 
ra del bloc precetlent, pero el contin- 
gut 6s f o r ~ a  diferent. Sovint, quan ja 
tiem satisfet les necessirats urgenrs 
es quan ens perdem de bon de veres. 
Es correcte neutralitrar la e de 
~iages? Cal pronunciar la ela gernina- 
da? Hem de dir qualcu o aigu? El5 
autors, sense perdre la senzillesa r i i  la 
fermesa, desfan totes les ambigüitats 



quc un mallorqiii (1, en general, qual- 
sevol catalai) pugu tenir enfront d'a- 
qticsts dilemes. És ir apartat florent- 
nament estandarditiador, recolzat en 
el respecte escrupolós per la riquesa 
qeografica, pero sense dexar-se 
ternptar pcl localitine. De la mateixa 
manera qiie no dubten a acceptar la 
proniinca "central" de pages (al cos- 
tat dc 14 niallorqiiina), defensen el 
possessiu lliir per al registre formal. 
Sense rnanies i sense por. Tenini liur I 

ens es ut i l  doncs fern-lo servir. 

Firialment, les ampliacions. És 
aquel1 apartat tan agrai't per als qiii 
en volen saber mes. En menys de 50 
pagines h ericaiieixen es explica- 
rions completes dels dubtes qiie ]a 
tian retolt en els dos blocs anteriors. 
Alg~ins fraginents d'aquest apartat 
ens recorden Adhuc per la forma- 
el5 llibres d'en Ruaix, amb aquells 
quadres i aqiielles Ilistes que tots 
hem repassat quari hem volgiit mi- 
llorar la competencia ngüistica. Ara 
els autors ja no panyen les explica- 

cions; s'esplaen alla on creuen que 
110 han de fer. Per exem[)le, dedi- 
quen dues planes i mitja a la soucio 
del io neutre: o be hi inclouen una 
lista de barbarismes que ocupa 17 
¡pagines 

I encara. pertlue ningu no dubti 
que es un libre prartic. lii afeqeixeii 
un index rlpls mots destacats tot al 
IIari] del volurnet. 

Ho repeteixo, perque scrnbla qiie 
iio piigiii ser tot aixo en 127 pagi- 
nes* 
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Granoilers: liengua i futiir Estudi 
sobre coneixement i us del cataid en- 
tre els jovcs, reaitzat pel seminari de 
sociolingüistica del Casal del Mestre 
de Graiiollers, es taxatiu: el catala i la 
identitat que se'n clerva vaii de mal 
borras. Si be es veritat que a votant 
dels vutanta hi va haver un reviscola- 
merit cultiiral, al larg dels noranta el 
procés de recuperació lingüística ha 
quedat completament bloquelat. I un 
bloqueig corn aqiiest no es mes que 
iina involucio que tarnbt es produeix 
respecte del8 referents nostrats És ai- 
xl com es pot arribar a sentir de boca 
d'iina mestra d'angles qLie tant si 
con1 no barrura es un mot fruit de 
I'evolucio natural del catala. I aixo ho 
volia defensar una catalana de soca- 
re1 adscrita a CFIP Salvador Espriu de 
Granolers. 

En nienys d'un any no sois he fe1 
substitucions d'ensenyant en centres 
com I'esmentat, que és iin del8 pú- 
blics amh mes anomenada del Valles 
Oriental, s i r i i i  també a tocar Canove- 
lles. Vag passar tres setmanes en el 
CFIP Fatima, escola on el cataia no va 
rnés enllA de ser una llengua acade- 
mica. ~ E l l  es I'unic que parla catala a 
casan, m'assenyalava, poques hores 
despriis de prendre possessio del 
meu nou desti escolar, un alumne 
trapasser de la classe que vaig tuto- 
ritzar Tot i que el projecte d'escola 
catalana no és obertament rebutjat 
pels pares ni I'aliimnat, tampoc no es 
gaire ben acollit. Segons una enques- 
ta que vaig passar a un grup redu'it 
de pre-adolescents d'aquest centre 
sobre planificacio de programes es- 
colar~, en molts casos el catala no 
agrada <<porque no me gusta leer)) o 
be és vist com una materia avorrda I 
entre el professorat aquesta lluita en 
va per transmetre la catalanitat a I'es- 
cola se n'ha ressentit. <<Aquí no lii ha 
res a fer. No el volen parlar>), em co- 
nientava a caii d'orella una de les tu- 
tores, d'oriqen castellanoparlant pero 
profundarnent arrelada a Granollers, 
del cicle superior del ctip Fatima 

Eli signants de Granollers Llen- 
gua i fufur, publicacio guardonada 
amb la borsa del X Memorial Joan 
Camps, constaten que la primera ge- 
neracio que ha estat íntegrdment es- 
colartzada en catala es ((precisament 
la que, anib mota probabilitat, esde- 
vindra I'agent actiu de I'inici de la 

substitucio (Iingüistica), si es que dli]C~ 
no tii posa ati irador~~. Un altre fet 
constatable és I'abandonainent de la 
consciencia Iingüistica de catalanitat 
en bt; d'iina d~ bilingue, que gairebé 
sempre acaba afavorint el casrella: 
<<El5 cataanoparlants tendcixen a te! 
bilingües I no els costa gens canviar 
d'idioma. Aixb comporta que els cas- 
tellanoparlants es convertexiii eii mo- 
nolingijesn, evndencia Toni Riera ( E l  
9 Nou. 25-2-2000), iin dels autors 
del llibre. l. per acabar-ho d'arnanir. 
el castella es vist entre els adoles- 
cents amb un aire rebel i rnodern da- 
vanr el poder d'una institucio estoldr 
que s'cxpressa en catala. 

Aquestes percepcions etliiaixades 
no son gratuites En aquest sentit. 
'estriptor losep Rarnoneda en8 recor- 
da en el sru darrer llibre que cae1 
triangle poder mediatic, poder poitic 
i poder economc funciona com i i r i  
metansrne molt e f ica~ per a conver- 
tir en irrellevant allb que no interesta 
i sense necessitat d'haver-ho de 
prohibira. De fet, Eric Fromm ]a va 
parlar Iargarnent en el8 anys quaran- 
ta d'aqiiestes formes de domini subtil 
que erivaeixen la nostra quotidianitat. 

Entre les conclusions de l'est~idi. 
els membres del semiriari socioliii- 
güistic consideren insolit que I'actual 
sistema d'educacio no assegiir que 
I'alumne pugui gaudir dels contin- 
guts i valors de la catalanitat en la se- 
va forrnacio: aPitjor encara. es pot 
transformar, paradoxalment, eii iin 
anticatal3.)>4 


