
Q uè ho deu fer que trobem ara
i adés, ací i allà, textos redac-
tats amb paraules catalanes

però cons truïts a la castellana?
Evidentment que textos d’aquesta

mena són conseqüència de llegir habi-
tualment en castellà i d’haver-hi estu-
diat. El pes de la llengua amb què hem
fet els estudis és crucial. Perquè memo-
ritzem les frases, dominats per les cons-
truccions amb què són redactades les
lliçons que hem estudiat. Després, sot-
mesos a aquella sintaxi seva, les recitem
al professor.

Per això, les característiques de la
llengua amb la qual enraonen els
pobles escolaritzats és la decisivament
influïda per la llengua escrita dels tex-
tos, sobretot els d’estudi. Els pobles cul-
tes, doncs, han enriquit el vocabulari i
han consolidat la sintaxi a còpia d’imi-
tar la llengua normativa i acadèmica de
l’escola. En aquests pobles il·lustrats la
llengua parlada imita la llengua escrita;
és just al contrari del que algú vol fer
creure. La qualitat de la llengua de l’es-
colarització és, doncs, transcendent.

Els infants petitois aprenen a parlar
sentint com diu coses la gent gran.
Això vol dir que la llengua s’aprèn per
contagi: diríem que per una capacitat
absorbent que tota persona té de fer
seu el llenguatge ambiental. Amb els
anys, els nois van a escola, on aprenen
moltes coses, com ara la gramàtica de
la llengua que parlen, amb què pas-
sen del coneixement oral espontani del
llenguatge a tenir consciència cientí-
fica de com són les estructures d’a-
quella llengua.

En el català hi ha un factor distor-
sionador. Les circumstàncies, els cos-
tums i les pressions socials han induït
el noi català a adreçar-se als descone-
guts en castellà i a sotmetre’s al castellà
en què li parli qualsevol interlocutor.
Aquesta tendència ha arribat a l’es-
cola: el cas és que els estudiants sovint
parlen ells amb ells només en castellà.
Deixem estar la indignitat, la subordi-
nació, la submissió que això significa
per al noi que, naturalment, essent
català té com a parla pròpia la cata-
lana.

Què pot fer l’escola en defensa dels
drets naturals lingüístics de l’estudiant
i del poble català?

Rebem influències lingüístiques des
de nens fins a fer-nos vells. És per això
que el llenguatge dels mitjans de comu-
nicació, com que és encomanadís, és
transcendent. Els locutors de ràdio i
televisió són els nostres quotidians mes-
tres lingüístics. Gran responsabilitat!

Però, on més hauríem de barrinar
és a explicar-nos la causa per què molts
escolars parlen, amb ells, en castellà, i
trobar-hi reforma. Ara se m’acut que
els mestres d’escola haurien de propo-
sar que la classe de català con  sistís a fer
parlar els alumnes sobre qualsevol
qüestió que els fos d’interès. I que,
durant la classe, opinant els uns i els
altres, el debatessin, això sí: parlant
necessàriament sols en català. El mes-
tre fent de moderador, no pas corre-
gint defectes lingüístics, sinó im pulsant
parers. Espero que, acostumant-los a
parlar-se en català a classe, els inclina-
ríem i avesaríem a parlar-hi quan fos-
sin a fora. Si més no, els crearíem un
nou bon hàbit.u
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