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Sobre expressions errònies, encara
Pere Ortís

En el número 75 de Llengua 
Nacional, p. 40, l’escriptora 
Roser Latorre es dol de «la faci-

litat amb què alguns tertulians que 
exposen llurs idees i parers a través 
dels mitjans de comunicació transfor-
men la llengua per adaptar-la als limi-
tats coneixements que en tenen...». 
D’acord, de dalt a baix. Us diria que 
m’ho ha tret de la llengua i cal ima-
ginar-se la cremor que en sofreixo, 
després del temps que fa que m’ho 
aguanto. He après a anar amb peus de 
plom a referir-me al català parlat en 
els nostres mitjans, després de rebre 
algun pebrot que, senzillament, m’ha 
fet mal. Com aquell que em fou enta-
ferrat quan, havent avisat per carta el 
conductor d’una tertúlia d’algun mot i 
d’alguna expressió que deia incorrec-
tes, en posar-me en comunicació amb 
ell per telèfon, en sentir el meu nom 
em penjà l’auricular amb un patac que 
encara em ressona.

S’hi barregen una sèrie d’ingredi-
ents, en l’observació de l’escriptora 
(a qui agraeixo que sigui més valenta 
que jo i em doni una mà davant el 
meu vull i dolc). Primer, que haurien 
de ser els locutors, els conductors, 
els més acurats a parlar un català 
que, sobretot, no suprimís els adver-
bis pronominals, factor aquest que 
és el càncer del català actual i, com 
tot càncer, potser ja inguarible. Però 
no únicament els locutors, cal que la 
cosa arrenqui de més amunt, dels alts 
responsables de la llengua ben par-
lada en els nostres mitjans, els quals 
fan la impressió de no sentir-ho, de no 
fer-los mal d’orelles i, si he de parlar 
amb sinceritat, de saber-ne tan poc 
com tot quisque. Aquest aspecte és 
greu, i per greu, ens sap força greu 
d’haver de comentar-lo, encara. És 
que esgarrifa la inconsciència, la 
naturalitat amb què locutors i no 
locutors mutilen la pobra llengua en 
els mitjans, en especial, insisteixo, 
suprimint els bells pronoms, per allò 

que el castellà no els té. Català pensat 
en castellà, del qual estem ben farts.

Segonament, exigiríem dels res-
ponsables que la tria d’elements per a 
conduir programes en els nostres mit-
jans fos exigent i rigorosa respecte a la 
qualitat de la llengua que serviran al 
poble català. Fer de locutor d’un mitjà 
és càrrec molt crític, i transcendent, 
especialment en la situació en què 
vivim. Cal ficar-hi l’ingredient del res-
pecte degut als milers d’oïdors catalans 
amb què diu que compten alguns dels 
nostres mitjans, tant televisius com 
radiofònics –assoliment que celebrem 
i pel qual els felicitem de tot cor–. Res-
pecte als oïdors, respecte a la llengua, 
que és dama formosa i distingida que 
se’l mereix. Si alcem la veu, és per-
què estimem molt els nostres mitjans 
en català.

Voldríem subratllar que en les 
seccions d’esports és on observem 
més deixadesa pel que fa a una llen-
gua simplement neta, servida neta als 
oïdors joves catalans, els més fervents 
seguidors del Barça, on ressonen mots 
i expressions manllevats a càrrec d’al-
gun locutor que ja hi és veterà i a qui 
mai ningú no corregeix com Déu mana. 
Podem assegurar que hi peten una colla 
de mots i expressions, manllevats del 
castellà, que ja han pres carta de natu-
ralesa en la mena de programes, com és 
ara l’adverbi «ahí». Alguns ens dema-
nem per què l’empresa dels nostres 
mitjans no utilitza allò tan comú en 
les empreses públiques de dir a l’inte-
ressat, deficient en el seu càrrec: «No 
esteu capacitat per a aquesta feina.» I 
adéu-siau.

Oi més, demanaríem als nostres 
tertulians aquella dignitat personal de 
no presentar-se en públic si no pot ser 
fet amb una llengua neta i correcta; 
en castellà no ens ho perdonaríem 
mai. Per què, doncs, hem de discrimi-
nar el català? Per aquella injustícia de 
voler condemnar-la a ser una llengua 
«d’anar per casa» i subordinada a la 

més senyora? Demanem autoexigència 
i autocrítica als nostre tertulians, fins 
en altres dimensions que potser van 
més enllà de la llengua i que sempre 
fan referència a cultura i a amplitud de 
mires, a generositat humanista envers 
el públic. Recordo aquell tertulià que 
traduïa excusatio non petita, accusatio 
manifesta per «excusa no petita, acu-
sació manifesta». Després, jo pensava: 
segur que se n’anà de la tertúlia a casa 
seva configurant a la lluna que havia 
guanyat un positiu molt notable aquella 
tarda, amb la seva llatinada. Tenen odi 
al llatí pel referent clerical que porta, 
però quan entenen que s’hi poden fer 
grans, també l’utilitzen.

Si de debò volem normalitzar la 
llengua catalana, a Catalunya, bé cal 
que la veu dels nostres mitjans de 
comunicació, que gràcies a Déu s’ha 
estès per tot el territori català, sigui 
neta i educadora del poble. Mai per 
mai no hauria de ser una veu corrupta, 
que mutili el català, per suprimir-li pro-
noms imprescindibles per al seu bon 
ús, que repeteixi una vegada i una altra 
mots i expressions manllevats d’altres 
llengües, perquè és la millor manera de 
consagrar-les sobre un públic que les 
diu malament i perdre tota l’esperança 
de redreçar la llengua. Sense el redreç 
de la llengua, no podrem pas redreçar 
Catalunya. u


