
12    LLENGUA NACIONAL - núm. 69 - IV TRIMESTRE DEL 2009

Neix una nova proposta, el movi-
ment de renovació lingüística
Carles Castellanos

E l proppassat 21 d’agost es va presentar en la Univer-
sitat Catalana d’Estiu (UCE) de Prada de Conflent un 
manifest per a la impulsió d’una proposta en defensa 

de la llengua catalana. Rosa Calafat, Carles Castellanos i 
Lluís Marquet hi van fer públic el manifest que adjuntem. 
Aquesta presentació s’inscrivia en el cicle que es va desenvo-
lupar al llarg dels dies 20, 21 i 22 d’agost, intitulat «Llengua 
i consciència nacional. Una nova mirada per a la renova-
ció lingüís tica», on es va partir de la reflexió entorn de les 
mancances actuals de la llengua estàndard catalana dins el 
seu àmbit territorial. S’han examinat aquestes mancances, 
tant en els mitjans de comunicació com en l’educació, en els 
usos oficials i en la creació neològica, i s’han fet propostes de 
superació desenvolupant iniciatives de renovació i de millo-
rament de les potencialitats expressives (individuals i col·lec-
tives) de la llengua estàndard.

El manifest adjunt, presentat el dia 21 d’agost en l’espai de  
conferències del tendal de l’UCE, amb una nodrida assistèn-
cia, és prou explícit. Voldríem advertir que la nova proposta 
no és pas una nova edició de «la lliga del bon mot», que es 
proposaria d’empaitar les incorreccions dels parlants indivi-
duals a tort i a dret, sinó que el propòsit és alhora més modest 
i més ampli. La tasca es vol concentrar en la consideració 
social que mereix l’ús correcte i expressiu de la llengua oral 
i escrita, a partir sobretot d’observar, detectar i denunciar les 
mostres de deixadesa en els usos públics més representatius. 
I l’objectiu a aconseguir és que la nostra llengua assoleixi el 
nivell de conreu, d’expressivitat i de correcció que posseeix 
tota llengua en una societat normal (sabent que cal superar 

alhora la situació social actual de subordinació). Per a aquest 
objectiu caldrà prestar atenció tant a la forma lingüística (les 
incorreccions en diversos aspectes de la gramàtica i del lèxic) 
com també a la «normalització conceptual», és a dir, en l’ús 
autocentrat (en la pròpia comunitat nacional, els Països Cata-
lans) dels diferents conceptes que apareixen en les informa-
cions més diverses. Ús correcte, normalització conceptual i ús 
social són tres aspectes d’un mateix objectiu.

Per a aquesta orientació nova sobre la llengua ens hem ser-
vit, en la denominació del nou moviment, del concepte reno-
vació, per a expressar que allò que volem és canviar sobretot 
les deixadeses greus en els usos actuals, esperonant, en el con-
junt de la població i molt especialment entre els sectors més 
representatius, un interès per l’ús –oral i escrit– sempre millor 
de la nostra llengua.

La iniciativa va rebre un acolliment molt bo en l’UCE de 
Prada: desenes de persones s’han ofert a col·laborar-hi. La 
nostra tasca serà dura i necessitarem molts ajuts. Si volem 
que el nou moviment avanci, caldrà aplegar i sistematitzar les 
denúncies que anirem rebent, classificar i estudiar els diferents 
casos i finalment fer-ne la difusió necessària i exercir la pressió 
adequada a les instàncies corresponents.

Esperem, doncs, poder comptar amb una bona col·la bo-
ració. u 
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En el número vinent de la revista publicarem quadres d’exemples 
de les propostes d’aquest nou moviment de renovació lingüís-
tica, que no hem pogut incloure ara per manca d’espai.


