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mit jans  de  comunicac ió

Hi ha establert que la identitat cata-
lana té tres fonaments bàsics: la histò-
ria de Catalunya, el dret català i la
llengua catalana.

Però, si no ha arribat encara de
debò l’ensenyament de la història
catalana a les escoles, com volem
que, no sabent els seus antecedents,
la gent cregui en ella mateixa? Com,
si no en coneix la identitat històrica?

Del dret català no se n’ha fet l’es-
bombament popular de les peculiari-
tats, tot i que és un vessant important
de la nostra identitat.

I de la llengua? Si la gent que té
projecció pública no la parla a l’audi-
tori amb naturalitat, ni amb correcció
ni amb riquesa, amb varietat d’ex-
pressions, genuïnament, ni, a més,
amb una pronunciació nostrada, com
voleu que la gent la respecti, s’hi
senti interessada i que, en conse-
qüència, s’estengui socialment? Si els
qui parlen en públic no tenen la dig-
nitat d’anar a classes per perfeccio-
nar-s’hi, hem de creure que són sin-
cers en la defensa de la nostra
identitat, o bé pensar que ens ama-
guen l’ou? Ells han d’ésser modèlics
totalment, perquè ens són el model.

Per dignitat: que ho rumiïn i siguin
conseqüents.

Certament que és molt malagra-
dós que la gent amb forta projecció
pública tracti tan descuradament la
llengua catalana, que no faci res més
que destruir-la. I que, els qui ho hau-
rien d’evitar, professionals i polítics,
facin com aquell qui no se n’adona.
Així no és manera de prestigiar-la per
afavorir-ne l’ús social.

Em fa l’efecte que entre els més
tant-se-me’n-dóna i els més no-ve-
d’un-pam hi ha els comentaristes de
futbol, amb poques excepcions.

Hem sentit dir i repetir en ocasions
diferents a un analista tècnic coses
com ara: «Era falta perquè en Tal “ha
tirat d’ell de la samarreta”» [sic ], en
comptes de: perquè l’ha agafat per la
samarreta o perquè li estirava la
samarreta. I també hi ha el locutor
que ens etziba repetidament: «En Tal
no ha arribat.» No és pas que aquell
jugador hagi fet tard, i no jugui; al
contrari: el veiem jugar. El locutor
volia dir que en Tal (el jugador que
sigui) no havia arribat a temps a tocar
la pilota. O sigui que havia d’haver dit
i tornat a dir: En Tal no hi ha arribat.

I permeteu-me d’assenyalar encara
alguna més de les dites que deixen
anar alguns d’aquests malaptes co -
men taristes, en directe, de futbol, que
de fet menyspre -
 en la llengua que
parlen perquè no
s’han preocupat
de tenir la idoneï-
tat i la destresa
lingüístiques per
a pa  r  lar el català,
i d’aquest menys-
preu en fan pú -
blica manifesta-
ció a l’orella de
centenars de mi -
lers de catalans.
Mireu:

«Avui, en Tal,
juga per davant
de la defensa»,

quan volia dir que juga més endavant
que la defensa. O aquella altra: «El
porter ha sortit amb la cama per
davant», en lloc de ha sortit amb la
cama endavant, o bé, p. ex., traient la
cama endavant.

O aquella, tan i tan dita i tornada
a dir: «El davanter estava en fora de
joc» (com si el davanter residís en tal
situació o es passés temps i temps
sense moure-se’n) en comptes de El
davanter era en fora de joc.

La llengua s’aprèn per contagi, i
la destrucció de la llengua també
s’obté per contagi. No hi ha ningú
que exigeixi fer-ho mínimament bé,
tot això? L’obligació del locutor és
parlar amb correcció i no ho és que
l’oïdor s’hagi de protegir del mal par-
lar. Ai que mal estintolada tenim la
nostra identitat!u

Quin model de llengua
ens arriba?

Jaume Vallcorba i Rocosa

La llengua, al costat del
dret i la història, és un
dels pilars que han de
sostenir la nostra iden-
titat. Si els dos primers
elements són lluny de
rebre la difusió que cal,
la llengua es troba amb
un entrebanc afegit: les
personalitats públiques
i els professionals dels
mitjans de comunicació
(per exemple, els locu-
tors d’esports) en fan
un ús maldestre.
Aquest mal model lleva
a la llengua el prestigi
que li pertocaria.

La gent amb pro-
jecció pública s’ha

de perfeccionar
lingüísticament
perquè és un

model per a la
resta de 

la societat

poti-poti


