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El prestigi és fruit de l’opinió
Una amiga m’explica anècdotes del

seu viatge de turisme pels EUA, i avui,
encara estranyada i sorpresa, me n’ex-
plica una que li va passar en un res-
taurant de Nova York. Com que els
seus recursos lingüístics en anglès són
més aviat deficients no aconseguia
assabentar-se prou bé de quines men-
ges li oferien, ni reeixia amb el seu
anglès a explicar què desitjava de dinar.
Tot d’una sent que la cambrera que l’a-
tén diu, no gaire alt, quatre mots a una
companya en un castellà d’accent sud-
americà. Se sent salvada. Donant-ho
per fet, la meva amiga s’adreça en
castellà a la cambrera. Aquesta, sor-
presa, li deixa anar una cosa
com: «I beg your pardon»
(sol·licito perdó!), sec, tallant.
L’amiga, pacient, amb dicció
espaiada, repeteix, novament en
castellà, la pregunta que abans
ja li havia adreçat. La cambrera,
rotunda, li etziba: «English,
english!». La meva ami  ga va
restar estupefacta, de -
sorientada, no li sortia ni una
paraula. La cambrera, davant el
seu silenci, s’allunyà. Quan tornà
li pogué fer la comanda, amb
quatre paraules, em diu que pro-
bablement malgirbades, en an -
glès i així salvà la situació.

L’amiga encara ara no com -
prèn, no reïx a dilucidar per quin
motiu la cambrera va fer veure amb
rèpliques adustes, que no entenia allò
que li deia en castellà, tot i que ben
clarament l’havia sentida parlant sud-
americà.

Somric i em permeto donar-li’n una
explicació: no tots els immigrants es
troben als EUA en circumstàncies iguals.
Has de tenir en compte que, als EUA,
els sud-americans són, generalment,
gent de baix nivell social. Aconseguir
desempallegar-se d’aquest estigma de
baixa condició i sentir-se en un nou
nivell social és l’anhel de tots ells, i així
quan ja poden parlar en un anglès pas-
sador ja els ha de fer l’efecte que han
assolit un nou estament social. Arribats

a això, retornar-los a un nivell sociolin-
güístic més baix els ha de resultar desa-
gradable. Per això, parlar-los en castellà
és com si els rebaixessis a l’estament
dels pàries. Parlar-los en castellà equi-
val, doncs, a degradar-los. La cambrera
es considerava ja integrada en la socie-
tat nord-americana, en la digna. Ja
s’ha desprès de la marca lingüística, el
castellà, que la rebaixa.

El prestigi d’una llengua no depèn,
doncs, de les peculiaritats que tingui o
del nombre de parlants que l’usin al
món. Depèn de la consideració que
aconsegueixi d’obtenir en un tros de
territori. I aquesta consideració prové
de la propaganda i l’autosatisfacció
amb què els parlants la considerin. No

és un fet intrínsec de la llengua, sinó
extrínsec, tal com ens mostra l’exemple
de la cambrera de Nova York. Diguem-
ho encara d’una altra manera: una
llengua es manté amb solidesa temps i
temps si reïx a prestigiar-se entre els
parlants i mentre viu prestigiada.

Creen opinió en perjudici del
català

Quan hi ha dues llengües en con-
tacte o en convivència, l’enaltiment de
l’una comporta l’afebliment social de
l’altra.

Aquest problema de rebaixament

l’ha viscut el català llargament.
Vegem-ne unes mostres: la política
castellana ha consistit durant segles, i
consisteix encara, a exalçar i lloar el
castellà amb accions ben efectives.
N’esmentaré dues com a simbòliques
de l’operació.

Des del segle XVI Castella ha pro-
palat un seguit d’apologies del cas-
tellà. L’any 1929 en recull moltes J.F.
Pastor en Las apologías de la lengua
castellana en el siglo de oro, entre les
quals recordaré la d’Escolano (1610)
que parla de «lengua universal que lo
es la castellana», «hablada y enten-
dida, no sólo en España, pero aún en
toda la redondez de la tierra». Alça!
Oi que encara sonen a hores d’ara

aquesta mena de dites?
També hi havia la pressió
sobre l’església per a la predi-
cació en castellà al poble.

L’altra acció prové de l’o-
bligació d’estudiar en castellà
als qui feien estudis, diguem-
ne per entendre’ns, superiors,
amb què convertien la cultura
en una propietat del castellà,
i deixava la resta del poble de
llengua catalana en indigèn-
cia cultural, desennoblida la
llengua que els era pròpia. I
així, per exemple, amb aques-
tes actuacions, el català no va
poder mantenir-se com a idi -
oma de suport per a l’apre-
nentatge del llatí, i els textos

catalans per a l’estudi de la llengua
llatina són rellevats pels castellans:
Semperi és substituït pel Nebrija. De la
mateixa casta és que en una traducció
al castellà del vocabulari català-llatí
d’Onofre Pou hi ha un advertiment
preliminar on es diu: «Este librito no
tenía otra falta [...] sino estar en len-
gua lemosina». Per això la traduïen i
el convertien en un vocabulari cas-
tellà-llatí. Ja és sabut que hi hagué
una llarga temporada en què, errò-
niament, al català també l’anomena-
ven llemosí. Amb aquest parell de
mostres en simbolitzem tot un reguit-
zell interminable.

Així es va anar desvestint de per-
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sonalitat i dignitat la llengua catalana
i s’alçapremava i magnificava la caste-
llana. Aquestes porfidioses actuacions
van anar fent forat i estenent-se en el
poble d’ací i el de fora. Els resultats
ens els expliquen les tristes, desafor-
tunades i conegudes frases derrotistes
d’Antoni de Capmany en les Memo-
rias históricas, on titlla el català d’és-
ser «idioma antiguo provincial muerto
hoy para la república de las letras».
Paraules que la història posterior ha
demostrat que eren i són errònies del
tot, per bé que eren fruit d’aquella
acció genocida que hem esbossat.
Això ho digué un personatge d’aquí,
a finals dels set-cents, i molt més tard
un polític d’allí, Adolfo Suàrez, ens
sortia a finals dels nou-cents amb un
estirabot, referint-se a la impossibili-
tat de tractar de física quàntica en
català.

La importància no està en les refe-
rides anècdotes, sinó en el fet que van
anar penetrant en l’ànim de la pobla-
ció catalana. La cosa arriba fins a
hores d’ara, en què un gran sector de
la població se sent lingüísticament
sense nord, desarrelada, ignorant de
la seva personalitat. Ens ho mostra la
facilitat amb què dimitim de la nostra
llengua davant una altra parla, i pas-
sem al castellà fins i tot amb els immi-
grants procedents de països no pas
castellans, que ja és gros!

Ens cal, doncs, un seguit d’accions
que ens retornin l’orgull i el prestigi
de la cultura catalana i en especial de
la llengua pròpia en el teixit social de
la població dels països de llengua
catalana.

Una proposta per a presti-
giar socialment el català

La tasca és, doncs, la de retornar i
infondre a la població la dignitat
social i cultural del catalanesc. Fer-los
conèixer el prestigi històric i interna-
cional que té el nostre idioma, no pas
limitant-nos a informar-los-en nosal-
tres mateixos –ens dirien que ens
mirem el melic– sinó provocant ací, al
nostre país, una manifestació de cata-
lanòfils de fora parlant-nos-en positi-
vament. Hi deu haver unes quantes
maneres de fer-ho, se’ns acut ara que
podria fer-se muntant àmplies assem-
blees de persones i personalitats es -
tran geres dedicades en algun grau a
la catalanística, i amb concurrència
també d’estudiants de català de les
diferents universitats d’Europa i Amè-
rica. Que ells ens parlessin, pública-
ment, de temes acordats amb antela-
ció, com ara, per posar-ne exemples,
La llengua catalana primicera en la
maduresa, o bé L’expansió del català
a la Mediterrània (l’ampliació de la
Catalunya vella, l’ús habitual en els
organismes administratius de tota l’i-
lla de Sardenya, l’oficialitat en els
ducats de Grècia), o La llengua cata-
lana i la Renaixença. Aquests exem-
ples ensenyen prou què pretenem.
D’aquest Congrés caldria que n’hi
hagués un gran ressò en tots els mit-
jans de comunicació de Catalunya,
incentivant-los si calgués. Seria molt
important que els diaris no sols
donessin notícies dels actes sinó que
també en fessin amplis resums. El fet
que molts dels forasters fessin les con-
ferències en català, que els alumnes
estrangers s’hi manifestessin, tinc el

convenciment que sorprendria i faria
impacte en la població catalana: en
els ignorants, en els desesmats, en els
desentesos, en tothom.

És clar que tota la preparació i
organització d’esdeveniments d’a-
questa mena, i també el convit dels
forasters, només poden fer-la les ins-
titucions públiques, que tenen mitjans
humans i econòmics de prou impor -
tància. Caldria involucrar-hi les de tot
els països catalans possibles i sobretot
les universitats i l’Institut d’Estudis
Catalans, que caldria que en fossin els
consellers i que hi intervinguessin de
ple. Les entitats culturals i promotores
de la nostra llengua, de tot el nostre
àmbit cultural, convindria que s’hi
impliquessin i en fossin impulsores ini-
cialment i també col·laboradores.

Seria un reconeixement públic ací
mateix pels catalanòfils de fora de les
nostres fronteres, respecte de la nostra
llengua. Tot plegat creiem que faria
obrir els ulls a molts compatriotes
sobre la vigència del «bell catalanesc»,
i la consideració i el respecte que
mereix culturalment, més enllà del
nostre territori.

Diem tot això perquè entenem
que el pilar fonamental d’una llengua
és l’ús social que en faci el poble.
Aquest la sent més important com
més prestigi li sembla que es mereix.
La promoció d’aquest aspecte és la
que percebem més endarrerida a casa
nostra. Un camí important per a pro-
moure l’ús normal públic de la nostra
parla és prestigiar-la entre la nostra
gent, tal com es desprèn de la breu
exposició que hem anat fent en
aquest article.u

Abans sempre se la carre-
gaven els tipògrafs (linotipistes
o caixistes d’impremta). No
costava gaire d’atribuir-los, sovint injustament, qualsevol
errada que apareixia en un text imprès. Es deia que era una
falta d’impremta. Ara, com que els tipògrafs han desapa-
regut, sempre atribuïm la culpa de les errades a l’ordina-
dor. No sempre és veritat, però moltes vegades sí. Es veu
que un gest insegur o vacil·lant en la manipulació del ratolí
pot tenir conseqüències espectaculars.

És així que en un article aparegut en el darrer número
(37, hivern del 2001) de la nostra revista, «Un cas de con-
cordança: ‘Ell és un dels qui va(n) dir que sí’», en la pàgina
17, a la part inferior de la primera columna, hom pot llegir
el fragment següent, d’una incoherència més que evident:
«s’atribue cutible un grup nominal en plural». De debò que
la culpa la té l’ordinadorot, que es va menjar una part prou
substancial del text. Per això ens sembla que escau de repro-

duir un cert fragment del parà-
graf, en què destaquem la part
la men tablement suprimida: «... a

la qual, irreflexivament, d’una manera gairebé mecànica, a
causa d’una relació lògica al capdavall ben comprensible,
s’atribueix indegudament la funció de subjecte del
verb que ve a continuació. Però no costa gaire d’ado-
nar-se que, en realitat, el subjecte autèntic és el terme
relatiu que, el qual té com a antecedent indiscutible un
grup nominal en plural...».

Exactament dues pàgines més enllà, és a dir, a la part
inferior de la primera columna de la pàgina 19, on diu «hau-
rien hagut de revestir, en aquestes construccions, la forma
del singular», hauria de dir, com es veu prou clar, «...la
forma del plural». Un lector atent ens ho ha fet observar
amablement, cosa que li agraïm. Però aquest cop la culpa
és del redactor de l’article, i no de l’ordinador.u

Aquests ordinadors!


