
EDITORIAL

Literatura, dialectes, normativa

LITERATURA. Malauradament, el dia 16 de 
març va morir a Barcelona, a l’edat de vuitanta-
quatre anys, l’inf luent historiador i crític litera-
ri Joaquim Molas i Batllori. Nascut a Barcelona 
en 1930, es va dedicar a la literatura medieval i 
a l’anàlisi de textos. Després optà per l’estudi de 
la literatura contemporània i s’inclinà per una 
metodologia de tipus marxista. Publicà antologi-
es de poesia catalana i dirigí col·leccions de lite-
ratura catalana i universal; a més, intervingué en 
diverses revistes i publicacions. Catedràtic uni-
versitari i investigador, era membre numerari de 
l ’Institut d’Estudis Catalans i soci d’honor de 
l ’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. 
Rebé nombrosos guardons, entre els quals destaca 
el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1998) 
i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 
(2003). La seva figura ens recorda que la llengua 
va unida a la literatura. Sortosament, la nostra, de 
llengua, va f lanquejada per una importantíssima 
producció literària, des de l’època medieval fins 
als nostres dies. Aquesta literatura és una garan-
tia per a la salut i pervivència de la llengua, a més 
d’un àmbit prestigiós on aquesta es projecta.

DIALECTES. L’11 de febrer es va anunciar la 
concessió del 47è Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes al dialectòleg Joan Veny i Clar (l’acte 
de lliurament és previst per al 8 de juny). Nat a 
Campos (Mallorca) en 1932, estudià a Barcelona, 
Lovaina i Poitiers i es doctorà en filologia romà-
nica amb una valuosa tesi sobre els paral·lelismes 
lèxics entre els dialectes catalans. Catedràtic de 
dialectologia, ha publicat molts treballs d’inte-
rès filològic i ha continuat l ’Atles lingüístic del 
domini català. És una autoritat en dialectologia i 
etimologia i membre numerari de l’Institut d’Es-
tudis Catalans. Entre altres reconeixements, ha 
obtingut la Creu de Sant Jordi (1997). La seva 
figura ens recorda que les llengües solen tenir 
variacions segons la geografia, variacions que 
l’arrelen en el territori i li donen colorit i riquesa; 
fets, però, que s’ha de mirar que no vagin contra 
la unitat de la llengua literària, avui anomenada 
«estàndard». En aquest sentit, suggerim a l’auto-

ritat competent que en les pròximes edicions del 
diccionari normatiu hi figurin acotacions sobre 
l’abast territorial dels dialectalismes.

NORMATIVA. Pel març va sortir el llibre Can-
vi d’agulles. Per un català més ric, àgil i senzill, 
que s’articula en deu capítols d’altres tants autors, 
relacionats d’una manera o altra amb els mitjans 
de comunicació (i que, per seguir la metàfora del 
títol, podem etiquetar com a «maquinistes de la 
llengua»). Aquest llibre ha tingut bastant ressò 
i ha generat més o menys polèmica. L’obra con-
té, certament, observacions interessants i aprofi-
tables, però també en conté, al nostre entendre, 
de discutibles o de clarament errònies. Per això 
aconsellaríem una bona dosi de prudència davant 
les propostes que hi surten. Resumint, podríem 
dir que, per damunt de tot, cal salvar l’esperit de 
la normativa establerta exitosament per Pompeu 
Fabra, la qual (recordant el que explica un dels 
nostres companys de redacció en un dels seus 
manuals) es basa en tres grans criteris: 1) la uni-
tat de la nostra llengua —unitat en el temps, que 
equival a tradició, i unitat en l’espai, que signi-
fica tenir sempre present que el nostre idioma 
ha d’assolir una dimensió nacional, com de fet 
la normativa fabriana ja és de caire composicio-
nal—; 2) la seva personalitat, que vol dir que no 
podem renunciar a posseir una llengua pròpia, 
amb uns usos genuïns, sense que degeneri a la 
condició de dialecte d’una altra llengua (allò que 
avui s’anomena «catanyol») o es converteixi en 
un patuès impresentable; 3) la seva dignitat, de 
manera que pugui anomenar-se de debò llengua 
de cultura, indefinidament apta per a tots els usos 
d’una comunitat culta. Concretant aquests prin-
cipis, diríem que l’autoritat acadèmica hauria de 
mantenir els grans trets de la normativa fabriana, 
hauria de rectificar algunes decisions que s’han 
demostrat desafortunades (com la decisió de l’any 
1996 sobre l’ús del guionet en els mots compos-
tos) i hauria d’admetre els retocs normatius que 
tenen sòlides bases filològiques o lingüís tiques 
(segons propostes que s’han publicat dins aquesta 
mateixa revista o bé en altres llocs). u
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Els tres conceptes del títol vénen suggerits per l’actualitat 
d’aquests darrers mesos. Vegem-ho.


