LA DISCREPANCIA ENTRE
LA LLENGUA ESCRITA I LA LLENGUA
PARLADA, UN PROBLEMA ESSENCIAL
DEL CATALA D'AVUI I DE DEMÁ

Al primer cop d'ull podría semblar bastant atrevit que un estranger es proposi de tractar un tema tan espinós i tan ingrat com
l'enunciat. Per aixó vaig dubtar un moment abans de decidir-me
a afrontar-lo, pensant que la meya condició d'estranger potser té
I'avantatge d'una distáncia més gran deis problemes i d'una independéncia més marcada d'opinions preconcebudes i de polémiques
apassionades. He procurat, doncs, abordar el nostre tema amb un
máxim d'objectivitat filológica, peró alhora amb tota la simpatia
i tot l'afecte que tinc per la llengua i la cultura catalanes.
En realitat s'haurien de fer quatre o cinc ponéncies sobre els
aspectes polític, históric, sociológic i normatiu de la llengua i sobre els problemes de la seva estructura actual. Com que només
puc tractar alguns d'aquests aspectes, és clar que no puc oferir
cap panacea, cap solució definitiva per al problema que ens ocupa.
Tenint en compte, d'una part, l'estat actual de les recerques i de
les publicacions sobre el nostre problema i, d'altra banda, la situació de fet del catalá d'avui, més que més voldria provocar una
discussió que potser ens permeti a tots de veure-hi després una
mica més dar davant una qüestió que em sembla que és d'una im-
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portáncia vital per al catalá d'avui i de demá. Espero també que la
discussió que ha de seguir omplirá els buits i corregirá els defectes que pot tenir la meya ponéncia.
Fa vint-i-tres anys que vaig fer un curs a la Universitat de
Barcelona i des d'aleshores he passat gairebé cada any una temporada o dues en terres de parla catalana, a més d'ocupar-me del catalá en altres aspectes: ensenyament a la Universitat, estudis filológics, conferéncies en catalá, etc. Cada any em sorprén més la discrepáncia que existeix entre el catalá parlat i la llengua escrita,
entenent per llengua escrita no tan sols la literária. Em direu que
aquest fenomen és completament natural i que existeix en gairebé
totes les llengües de cultura, des del llatí fins al francés modern,
per exemple. D'altra banda, m'objectareu que més o menys tot
s'explica per la solució de continuitat que la llengua i la cultura
catalanes van sofrir després de la guerra civil. Indubtablement,
aixó explica la majoria de les dificultats del catalá d'avui, peró em
sembla que el problema és en realitat encara més embolicat i més
complex.
La díscrepáncia molt forta entre el catalá parlat i la llengua
escrita és, per a caracteritzar-la amb un neologisme que no figura
al Diccionari Fabra, un problema pluridimensional.
Com totes les llengües de cultura, el catalá presenta moltes variants, peró té a més problemes peculiars.
En primer lloc, hi ha una divisió geográfica: llengua comuna (interregional)/catalá regional/parlars locals.
En segon lloc, hi ha una divisió social entre la llengua
general d'una banda, i les llengües de grup o llengües especials, i
les llengües técniques de l'altra. Aquesta divisió, de moment, no
és tan important per al problema que ens ocupa, peró ho será cada
vegada més per a la lexicografia futura.
3) Deixant de banda les llengües especials i les llengües técniques, podem comprovar que dins la llengua general hi ha dife-
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rents nivells d'estil que esquematicament es podrien representar
així:
llengua poética
i llengua retórica
emfática
llengua literaria
LLENGUA NORMAL (relativament neutral)1
llengua familiar
llengua popular
llengua vulgar
4) El bilingüisme castellá-catalá de la majoria deis catalanoparlants és un altre problema del catalá d'avui. Entre el catalá
pur i el castellá pur hi ha una série de fases de transició: catalá castellanitzat i castellá catalanitzat.
El bilingüisme ha tingut diverses conseqüéncies:
Una escissió en la ment deis catalanoparlants entre la llengua diaria, el catalá, i el castellá usat com a llengua predominant
de la cultura i deis mitjans de comunicació de massa i com a llengua exclusiva de l'administració i deis tribunals.
Un dualisme de la llengua litúrgica: aquesta és en part, el
catalá i, en part, el castellá. El catalá no és (o no és encara) la llengua litúrgica a totes les terres de parla catalana. A Valéncia, per
exemple, la llengua litúrgica és el castellá.
5) Contintütat del catalá com a llengua de la cultura i de
l'administració. El catalá ha tingut sempre una continuitat com a
llengua parlada, menys continuitat com a llengua de la literatura i
de la cultura en general, i des de fa molt temps ha deixat de ser
llengua de l'ensenyament, d'altra banda, ha conegut períodes molt
llargs en qué no s'usava com a llengua de les institucions polítiques i culturals, de l'administració, de la justícia i deis mitjans
1. Aquesta llengua ocupa una zona intermixlia entre el catalá literari i la
llengua parlada. És, per exemple, la llengua escrita no literaria o la llengua
parlada correcta.
17
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d'informació. Aquesta falta de continuitat, que no s'ha manífestat
de la mateixa manera en els diferents sectors i en les diferents
époques, avui té conseqüéncies importants sobre l'ús del catalá
en les diferents esferes de la vida individual i collectiva.
Per totes aquestes raons, hem parlat d'un problema pluridimensional. Hem de reconéixer que la situació actual del catalá no
podria ser més difícil i més embolicada. Per aixó, la vitalitat del
catalá i les seves manifestacions culturals actuals són gairebé un
miracle. Ens n'adonem particularment quan pensem en la situació
d'altres llengües minoritáries, per exemple, el gallec, el basc, l'occita, el bretó i el retorománic, encara que aquesta última llengua té
tots els privilegis (per exemple, com a llengua oficial) que les altres
llengües no tenen.
Una llengua es pot concebre, com ho ha fet l'escola filológica
histórica, com a suma de fenómens sotmesos a un procés d'evolució constant o, com ho han fet les escoles lingüístiques modernes,
com a sistema de signes que serveixen per a la comunicació deis
membres d'una comunitat lingüística determinada.
Independentment de la nostra preferéncia per l'una o l'altra
de les dues concepcions, que tenen cadascuna la seva justificació,
podem admetre que la llengua com a sistema, i més encara, com
a sistema normatiu codificat en forma de regles gramaticals i mitjanlant la fixació del vocabulari, es troba en un equilibri inestable
que depén de forces oposades: la conservació i la renovació. Les
forces conservadores són normalment l'escola, la literatura i la cultura en general, organismes de control i de depuració, com la Real
Academia Española o l'Académia Francesa, sempre que aquests organismes tinguin possibílitats efectives de dictar normes que siguin
respectades; els mitjans de comunicació de massa, les manifestacions litúrgiques, etc.
Les forces de renovació o, si voleu d'innovació, són la tendéncia quasi biológica al canvi deis fenómens naturals repetits en série, invasions bélliques o pacifiques de pobles o de civilitzacions
de fora, canvis de gustos i de modes, canvis económics, socials i
tecnológics, i, d'una manera general, la manca deguda a causes diverses, de les esmentades normes conservadores collectives. Ad-
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vertim de passada que una reacció conservadora pot tenir de vegades un efecte no conservador, com va passar amb la renaixenÇa
carolíngia que va accelerar, almenys dins la Románia occidental, el
procés de separació de les llengües romániques del llatí, en lloc
de restablir la unitat llatina.
Analitzem breument les esmentades forces de renovació en relació amb la llengua catalana, comenÇant per les infiuéncies d'innovació que vénen de fora.
En primer lloc, tenim els mots i significats manllevats d'altres
llengües, fenomen anomenat en francés emprunt, en alemany Entlehnung, en castellá préstamo, i que en catalá podríem anomenar
préstec o manlleu. Com que es parla molt dels castellanismes i dels
calcs lingüístics imitats del castellá, em sembla útil d'abordar d'antuvi aquest problema. Crec que podem distingir tres categories de
préstecs i calcs segons el grau d'intensitat amb qué actuen sobre
una llengua.
A la primera categoría pertanyen paraules aillades, manlievades, de vegades, de comunitats lingüístiques allunyades, per a expressar significats nous per als quals la llengua de recepció no té
cap significant, per a usar la terminología de Ferdinand de Sausbé amb les paraules castellanes adoptades no tan sois pel catalá,
sure. Aixó va passar amb paraules com anorak, esquí, tabac, i tamsinó també per les altres llengües europees. Aquests préstecs i
també els calcs lingüístics corresponents no representen forÇosament un perill per a una llengua, i fins i tot poden ser útils, sobretot si són ben assimilats i si permeten de posar remei a una
situació de «détresse linguistique». El filóleg francés Albert Dauzat s'expressa així sobre els préstecs:
Ces échanges sont aussi courants et normaux que les échanges économiques: ils montrent la solidarité des groupes humains dans les faits de
pensée et de langage comme dans les faits économiques, et la nécessité
des communications réciproques. Aucun peuple ne peut se suffire á luiméme, ni vivre á l'écart des autres; comme l'autarcie économique, l'autarcie intellectuelle est un mythe et une régression. Si le snobisme met
souvent a la mode des expressions étrangéres Mutiles, voire ridicules,
fions-nous au bon sens et á l'usage qui se chargeront de f aire le tri. Mais
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les dirigeants qui veulent extirper d'une langue les apports étrangers
roulent un rocher de Sisyphe: pareille ceuvre, si elle était possible, isolerait intellectuellement le peuple qui en serait victime.'

Per aixó, i parlant objectivament, tot el que és d'origen castellá no es pot excloure automáticament del tresor de la llengua
catalana per raons sentimentals, o per una mena de xenofóbia lingüística, sempre que no sigui contrari a l'esperit de la llengua catalana.
La segona categoria comprén influencies massives sobre la llengua de recepció en un període més o menys llarg.
A l'época del Renaixement europeu, per exemple, el francés
s'havia italianitzat fins al punt que es podia témer que perdés la
seva fesomia. Recordem els Deux dialogues du nouveau langage
italianizé et autrement desguizé, entre les courtisans de ce temps
d'Henri Estienne. Amb tot, el francés es va recuperar, peró segons
Wartburg de cap altra llengua no ha manllevat tants mots com de
l'italiá. El mateix va passar a l'alemany al segle xVir amb la influéncia francesa que, a la fi, va quedar superada, no sense deixar
rastres pregons fins en l'alemany d'avui. És alló que es diu «die
A-la-mode-Zeit». Més o menys, amb algunes diferéncies, va passar
també amb la influéncia castellana sobre el catalá durant els segles
de la Decadéncia. A poc a poc, el catalá es va refer a partir de la
RenaixenÇa del segle xix. Aquell procés va entrar en la seva fase
definitiva al segle xx.3
Aquella llarga influIncia castellana es podia més o menys considerar com a superada (almenys en teoria) amb la grandiosa codificació de la llengua que va realitzar Pompeu Fabra amb els seus
collaboradors, donant al catalá una estructura sólida i clara i creant
un sistema coherent i bastant perfecte, potser de vegades amb una
mica d'intolerancia envers els dialectes catalans, deguda a un ex-

A. D AUZAT, Tableau de la Langue FranÇaise (Paris 1967), 53.
Vegeu, per exemple, F. V ALLVERDú, L'escriptor catalá i el problema
de la llengua (Barcelona 1968), 121-122: «en una época molt recent, fixada
en el període 1913-1932, és a dir, entre l'any de la promulgació de les Normes
de l'Institut i el de la superació de les últimes resisténcies a acceptar-les...».
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cessiu predomini del catalá oriental. El regionalisme lingüístic dins
el domíni catalá és una altra qüestió que no podem tractar aquí,
peró que complica encara més el carácter pluridimensional del nostre problema. Pel que fa a la codificació de la llengua, ens hem de
preguntar si, deixant de banda les influéncies de fora, la llengua
en la seva forma codificada ha pogut actuar prou temps — es tracta com a máxim d'una generació i mitja — sobre la massa deis
catalanoparlants. Normalment, una llengua de cultura triga molt
més temps, de vegades segles, a imposar-se a tothom i d'una manera definitiva. Em pregunto si, a més de les influéncies aclaparadores de fora, no han jugat també determinats factors negatius
dins la mateixa llengua catalana. En altres paraules: estava ja arrelat definitivament el sistema codificat de la llengua en totes les
generacions, en totes les capes socials i en tota l'extensió del domini catalá l'any 1936? 0, si voleu, tenia el catalá, malgrat l'esplendor deis anys 30, la sedimentació del francés, per exemple?
Si no fos així, les pressions de fora no tindrien tota la culpa de la
situació actual; d'altra banda, aquest factor s'hauria de tenir en
compte també en l'esforÇ per a millorar la situació del catalá d'avui.
La tercera categoria d'influéncies estranyes comprén l'acció
d'alió que en lingüística s'anomena l'adstrat, suma d'influéncies
degudes a la coexistIncia diária i prolongada de dues comunitats
lingüístiques dins un mateix territori. Així el flamenc és un adstrat
del francés a Bélgica i viceversa. Quan una de les dues llengües
coexistents desapareix, es converteix en substrat o bé en superestrat. El cas del francés de Suissa i de Bélgica ens demostra que
aquestes influéncies representen un gran perill per a la puresa de
la llengua afectada, i així va passar i passa encara avui amb el catalá, amb la diferéncia que les dues variants esmentades del francés tenen tots els avantatges que el catalá ja no té avui: cooficialitat com a llengua administrativa i judicial, escola, mitjans de comunicació de massa, etc.
La falta d'aquests factors favorables comporta dos grans perills: d'una part, la vegetació incontrolada, la proliferació patológica de la llengua parlada que pot quedar recluida a l'estat de
patois; d'altra part, l'esterilització i la fossilització de la llengua
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culta. Com que tothom coneix aquests factors negatius que han
actuat sobre el catalá, em puc limitar a enumerar-los sumáriament:
falta d'ensenyament obligatori del catalá a l'escola, falta de premsa
diáría, i, d'una manera general, preséncia insuficient del catalá en
els mitjans de comunicació de massa, falta de carácter oficial o de
cooficialitat del catalá en l'administració i la justícia, i finalment,
malgrat el resultat bastant positiu del llibre d'Antoni Badia sobre
l'assimilació lingüística deis immigrants, la pressió d'una massa
d'immigrants no catalanoparlants.
La guerra civil i les seves conseqüéncies, en particular la política lingüística adoptada pel govern espanyol immediatament després del 1939, han afectat no tan sois la llengua amb tots els
efectes negatius, sinó també la cultura catalana amb efecte de reciprocitat sobre la llengua i la cultura lingüística, no cal oblidar-ho.
Per a caracteritzar breument la falta de continuitat que va sofrir
la cultura catalana, citaré el primer parágraf de l'obra de Joaquim
Molas, La literatura de postguerra (Barcelona 1966), p. 9:
A causa de la guerra civil, les terres de parla catalana sofriren una
série de convulsions que, d'una manera provisória i, sens dubte, superficial, podríem esquematitzar en els termes següents: emigració de bona
part de la població intellectualment activa; immigració no adaptada de
grans contingents de treballadors del sud; claudicació político-cultural de
la classe burgesa, i difícil ritme de vida de les capes populars. Tot aixb,
sumat a les abséncies públiques i a les pressions externes, a la necessitat
de recloure's i endurir-se per tal de resistir-les, a la clausura de les fronteres durant la conflagració mundial de 1939-1945 i al posterior bloqueig
internacional, produí una desorientació i un immobilisme mentals que
determinaren, en el llarg període que va de 1939 a 1959, l'estancament
de la vida literaria.

Tornant un moment al nostre punt de partida, podem constatar que, des del Renaixement europeu, les forces de renovació, o
si voleu, d'alteració de la llengua han tingut molt més influéncia
sobre el catalá que no les forces conservadores, amb l'excepció del
període entre la Renaixerwa i l'any 1936, i encara amb moltes restriccions i reserves pel que fa al segle xrx i part del segle xx.
Passem a examinar ara la situació actual de la llengua, especialment el dualisme entre la llengua escrita i la llengua parlada.
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D'una banda, tenim una llengua parlada plena de barbarisrnc.s exógens i també, cal no oblidar-ho, de vulgarismes endém:cs com
sapiguer, poguer, sigui, etc. El nombre deis catalans que de debó
parlen la seva llengua amb tota la correcció potser és rmlauradament més reduit que no volem admetre.
Per aixó, el poc catalá que es pot sentir a la radio o el catará
que es pot llegir a diverses publicacions periódiques no és sempre
correcte, segons les normes anteriors al 1936. D'altra banda, hi
ha un catalá literari i, d'una manera general, un catalá escrit que
molt sovint respecta les normes de la codificació, que és elegant,
que té una gran riquesa de vocabulari i una sintaxi ben catalana.
Ara bé, en no pocs casos el catalá escrit — si prescindim completament de consideracions de tradició, d'estética i de purisme —
esta de fet tan allunyat del catalá de tothom, de cada dia, que em
pregunto si l'abisme cada vegada més profund que existeix entre
els dos tipus de llengua no contribuirá o potser ja contribueix al
fet que la cultura catalana sigui minoritaria dins les terres catalanes com ho és la llengua catalana dins l'Estat espanyol.
Fa pocs anys, vaig passar una vetllada llarga amb un deis escriptors més coneguts i més llegits a Catalunya («de cuyo nombre
no quiero acordarme») i em vaig quedar parat en constatar que
aquell bon senyor usava paraules i formes que, segons les normes
de la gramática i del léxic, són incorrectes, per exemple: inglés en
lloc d'angles, tinc que fer en lloc de haig de fer, etc. Després em
varen explicar que molts escriptors tenen els seus correctors, anomenats també depuradors, que «ho arreglen tot». Aixó, en el fons,
és molt greu. És clar que en tots els paisos existeixen els correctors d'editorial que retoquen l'estil d'un autor, pe yó en el cas
que ens ocupa i que ens hauria de preocupar, cal preguntar-se si
aquells correctors que certament fan una feina molt útil, meritória
i, de moment, absolutament necessária, no corren el perill d'imposar, a la llarga, una llengua que es fa cada vegada més artificiosa,
tancada i aséptica a mesura que s'allunya de la llengua de cada dia.
Recordem el cas extrem del sánscrit, que a la fi ja no era més
que una llengua sacral fossilitzada que el poble no comprenia i
per a la qual es van escriure les primeres gramátiques de la histó
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ría. Un dualisme lingüístic entre una llengua més popular i una
altra de més culta es pot observar també a Noruega, on coexisteixen dues llengües, el Riksmál o Bokmál, llengua més urbana, i
el Landsmal o Nynorsk, que es basa més en els dialectes antics.
A Grécia, també tenim la Katharévusa i la Demotiké, variant més
popular, peró totes dues s'usen com a vehicles d'expressió literaria. Crec francament que el catalá, que ja está amenalat per perills
prou greus i que s'ha de defensar, no es podria de cap manera
permetre el luxe de deixar consolidar un dualisme entre una lengua més culta i una altra de més popular, com a Grécia i a Noruega. Es tracta, doncs, de restablir la unitat de la llengua — ja en
part perduda — dins uns límits normals; aixó vol dir que la diferéncia entre la llengua parlada i la llengua escrita no ha de ser més
gran que en francés, en anglés o en alemany.
Alguns em diran que aixó és molt fácil: doneu al catalá tot
alló que li falta: carácter de llengua oficial, mitjans de comunicació de massa, ensenyament obligatori a tots els graus, etc., i al cap
de deu o vint anys tindreu un catalá pur. Potser sí, peró no hem
d'oblidar dos factors importants.
Primer. Totes les llengües evolucionen; així, per exemple, el
francés del 1970 és bastant diferent del francés de l'any 1940
i el catalá de l'any 1980 per forra será diferent de la llengua
del 1936. Una llengua no es pot congelar ni petrificar.
Segon. Aixó de la cooficialitat de la llengua catalana, deis diaris, de l'escola, seria molt bonic i s'ha de lluitar amb totes les
forces per aconseguir-ho, peró malgrat molts factors positius: el
disc en catalá (sobretot la Nova Can«) i el disc parlat), el llibre
(sobretot el llibre de butxaca), la llengua litúrgica, els progressos
modestos a la radio i a la televisió, al cinema, malgrat tot aixó,
hem de partir de la situació de fet tal com la trobem avui i ens
hem de preguntar si de debó, per a aproximar la llengua parlada
i la llengua escrita, és suficient d'estigmatitzar les incorreccions o
variants de la llengua viva i de seguir escrivint libres en un catalá
propi de generacions anteriors, libres que, de vegades, tenen un
vocabulari tan arcaic i gairebé trobadoresc, unes formes tan poc
usades pels catalanoparlants d'avui, que allunyen el lector per-
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tanyent a la classe burgesa i obrera de la literatura i de la cultura
catalanes, perqué aquesta mena de catalá amb regust de Jocs Florals de l'edat mitjana li fa por o simplement no li diu res. Personalment, conec molts casos d'aquesta mena. No hem d'oblidar
que una llengua de cultura, per a sobreviure, necessita no tan sois
poesia, teatre, literatura narrativa, sinó també manuals escolars,
llibres científics, revistes de moda, etc., que tothom pugui llegir.
D'altra banda, una cultura no ha de ser el privilegi d'una minoria
selecta, sinó un «bé de consum» per a tothom.
En una época en qué molts catalans se senten tan poc segurs
escrivint en catalá que prefereixen de fer-ho en castellá, no es pot
imposar al públic un llenguatge alambinat, ple de paraules estranyes que s'han de buscar al diccionari, sense donar-li alhora els
mitjans per a conéixer més bé la seva llengua correcta. Em sembla
que si les dues llengües s'han d'aproximar, l'esforc haurá de partir deis dos extrems. D'una banda, cal fomentar, en tant que sigui
possible, l'ús correcte de la llengua per mitjá de classes facultatives
i l'ensenyament per a adults, i, en general, per la propagació de la
cultura catalana. Cal lluitar perqué el catalá torni a ocupar el lloc
que ja havia tingut. D'altra banda, em pregunto sincerament si no
és possible de convéncer els escriptors, els traductora i sobretot
els correctors de fer un esforc d'aproximació a la llengua parlada,
és clar, sense barbaritzar el catalá escrit. Reconec que és molt difícil de trucar una radia de separació entre els fenómens del catalá
parlat que es podrien admetre o almenys tolerar i aquells altres
que no es podran admetre mai.
Als defensors incondicionals del catalá del 1936 i als puristes,
els diré que jo procuro de dir sempre hem de fer i no tenim que
fer, anglés i no inglés, adiar o isolar i no aislar, he estat i no he
sigut, illa i no isla, servei i no servici, menys i no menos, adéu-siau
i no adiós, per a citar només uns exemples.
Ara, quan uso aquestes i d'altres formes correctes davant de
coneguts, amics i desconeguts, en altres paraules, en contacte amb
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la gent que parla normalment catalá, peró que usa formes incorrectes — i l'un més, l'altre menys
em sento molt sol i tinc la
impressió de ser una mica pedant. He d'admetre, amb tot, que en
alguns casos el meu interlocutor m'agafava les formes correctes i
en el curs de la conversa anava incorporant-les a la seva parla.
No es tracta per res d'obrir totes les portes al catalá barbaritzat que és el resultat d'una evolució histórica, política i sociológica que no podem canviar; no proposaria aixó de cap manera.
El que voldria, peró, és provocar en aquesta reunió de filólegs i
escriptors una discussió sobre les possibilitats d'obertura ben enfocada i ben canalitzada per a conjurar el perill de la separació
progressiva i fins i tot definitiva de les dues llengües, perill que,
com a lingüista que observo l'evolució del catalá des de fa vint-itres anys, considero francament molt greu. Per raons estétiques i
sentimentals, personalment preferiria el catalá del 1936; per raons
purament lingüístiques i sociológiques, i a més, per tal que sobrevisqui el catalá que fins ara ha donat prova d'una vitalitat extraordinaria, estic convenlut que l'aproximació de la llengua parlada i
de la llengua escrita no es pot realitzar unilateralment a favor de
la llengua escrita i ignorant l'evolució de fet de la llengua parlada.
Ja diu l'autor anónim de la Gramática de la Lengua Vulgar de
España publicada a Lovaina l'any 1559: «Escrivamos conforme a
tal uso de hablar: porque es mui grande falta la de aquellos cuia
escritura no responde a su habla, siendo ella el retrato de nuestras
palabras».4
En el Tableau de la Langue Francaise (p. 21), Albert Dauzat
diu, parlant de la llengua francesa del segle xIx: «La diffusion de
l'instruction achéve de marquer, la prépondérance de la langue
littéraire, qui reste toujours en contact avec la langue parlée, sous
peine de se stériliser, et qui la suit, plus au moins dans ses évolutions». Dauzat té tota la raó d'assenyalar el perill d'una esterilització de la llengua literaria i de la llengua escrita en general si no

4. Edició facsímil i estudi de R. de
1966), 30.
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segueix més o menys l'evolució de la llengua parlada. Entre altres
autors, Antoni Badia i Francesc Vallverdú han dedicat una atenció
especial al nostre tema, el primer en el libre Llengua i cultura als
Paisos Catalans (Barcelona 1964), el segon en L'escriptor catalá
i el problema de la llengua (Barcelona 1968). Vallverdú fa molt
bé d'assenyalar la diferéncia entre la llengua viva i la llengua barbaritzada. Diu: «Ara vull fer notar que [la ruptura de la barrera
normativa] té el risc de confondre llengua "viva" amb llengua
"embastardida" i, sobretot, que cal rebutjar algunes argumentacions injustificades, com les que pretenen que és una "aspiració
democrática" de despullar la llengua literaria de tots aquells elements que no es troben en la llengua vulgar» (p. 127).
Estero d'acord amb F. Vallverdú, peró em temo que una nova
`Querelle des Anciens et des Modernes' es mourá precisament entorn de la definició del que és «viu» i del que és «embastardit».
D'altra banda, Vallverdú admet el perill de l'estancament o, almenys, de l'empobriment, de l'aillament de la llengua literária.
Cito: «Acceptem, doncs, la tara: el catalá literari té un "sobrepuig" de convencionalitat en comparanca amb altres llengües de
cultura. Aixó el coloca en una situació d'inferioritat, car sovint es
fa difícil d'esbrinar fins a quin punt determinades fórmules normatives són justificades o en quina mesura són valides certes innovacions...» (p. 124).
Vallverdú — a diferéncia d'altres autors — distingeix tres nivells d'estil del catalá escrit: 1) llengua literaria: poesía, novella, teatre, assaig literari, etc.; 2) llengua escrita culta: literatura
científica, erudició, historiografia, crítica no creativa, etc.; 3) llengua escrita vulgar o intranscendent: escrits de circumstáncies i d'informació general (notícia de premsa, declaracions, etc.), textos publicitaris, etc.» (pp. 73-74).
També en aquest cas estem d'acord amb Vallverdú, peró afegirem que hi ha d'haver una transició gradual de la llengua de la
llengua de la poesia a la llengua popular parlada, passant per
la llengua de la prosa literária, la llengua escrita en general i la
llengua escrita ja una mica familiar. Si Vallverdú d'una banda rebutja el vulgarisme incontrolat i recomana una distinció molt opor-
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tuna de nivells d'estil, d'altra banda assenyala també el perill de
l'academicisme:
avui hi ha un perill molt més greu [que el realisme]: és l'academicisme ultrancer. No vull pecar d'alarmista, pera cree que en l'actualitat si
hi ha amenaca real per a la literatura catalana, nascuda del seu interior,
la veig en aquesta direcció...
Convé aclarir que hi ha dues menes ben diferente d'academicisme. Una,
la tradicional, és el «purisme», l'academicisme en el sentit estricte: és el
preciosisme buit, fred, retóric, amb un ús gratu'it d'arcaismes i molts cultes; és l'estilisme de l'aurea mediocritas del qual trobem exemples en
totes les literatures...
L'academicisme realment perillós és el de l'«analfabet» disfressat d'escriptor, i sorgeix d'un coneixement superficial de la correcció idiomática
(pp. 133-134).

Em sembla que aquesta última mena d'academicisme és particularment freqüent en les traduccions dolentes al catalá.
Resumint aquests pocs extractes del llibre de Vallverdú, podem afirmar que té una actitud moderada i plena de seny, defensant d'una part la penetració de la llengua viva en la literatura,
sempre que no estigui embastardida, d'altra banda criticant l'academicisme preciosista i retóric i l'academicisme dels autors incultes.
A. Badia aborda el problema des de l'angle més própiament
lingüístic. Referint-se a la pugna entre literats progressistes i gramátics més aviat ortodoxos, diu que considera aquesta polémica
absurda i aixó per dues raons paralleles, que fan veure l'estreta
dependéncia entre els extrems aparentment en pugna. Cito:
«Primera raó. La gramática és establerta per la llengua en ús, és el
conjunt de regles de l'expressió d'una comunitat, i és la comunitat parlant (i la tradició escrivint) qui ha determinat les regles. I en aquest
punt cal remarcar com Pompeu Fabra insistia sovint en el carácter provisional de la seva obra, la qual cosa vol dir que, en el fons, els escriptors,
i amb ells, la massa parlant culta, 'tenen la darrera paraula' (com deia
Caries Riba).
Segona raó. La llengua (comuna, literaria, parlada) és canalitzada,
en cena manera frenada, per la gramática. O sia que la llengua, que ha
afakonat la gramática, queda ella mateixa subjecta a la mateixa gramáti-
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ca que s'ha proporcionat. I la maduresa d'una llengua culta es pot mesurar per l'equilibri que ha assolit entre aquests dos factors, collaboradors
més que competidors. Que, així, és més difícil de fer literatura de creació, és cert, peró ací veiem el gran valor de la disciplina, com a aglutinant de tots els qui pertanyen a una mateixa cultura. Amb aixe, ara comprenem millor la prioritat de la 'llengua comuna' sobre la 'llengua literaria'» e (pp. 102-103).

Les dues raons exposades per Badia són convincents per a un
lingüista, peró em temo que la discussió sobre l'obertura o la no
obertura de la llengua escrita (sobretot quan és no literária) no ha
produit encara resultats definitius, vuli dir que els partidaris de
vegades bastant radicals de dues tesis antagonístes no s'han posat
d'acord encara.
En aquest ordre d'ídees són molt significatius els resultats d'un
estudi sobre l'evolució de la llengua de Salvador Espriu que Francesc Vallverdú ha publicat en l'annex del seu llibre ja esmentat.
En aquest estudi examina les variants que hi ha en tres versions
diferents d'un conte de l'autor que corresponen als anys 1935,
1950 i 1965. D'una banda, demostra que l'Espriu ha afinat i polit
el seu estil mitjancant l'adopció de termes més propis i més genu'ins; d'altra banda, es pot observar que ha substituit paraules i
formes ben catalanes per altres més usades en la llengua viva i tan
catalanes com les primeres. Pel que fa al vocabulari, ha substituit
atorgar per concedir, bella per bonica, joia per alegria, finar per
morir, cercar per buscar, esguardar per mirar, maridar-se per casar-se, infant per criatura, ésser per ser, etc.
La substitució més important em sembla la de l'indicatiu perfet
simple pel perifrástic, que en les quatre págines citades per Vallverdú és total. Així trobem a l'última versió va anar en lloc de
aná, va venir en lloc de vingué, etc. Crec francament que el camí
que ens ha assenyalat un escriptor de la talla de l'Espriu es pot
seguir sense atemptar contra les lleis de la correcció i, el que és
més important encara, sense violar l'esperit de la llengua catalana.
Per arribar a resultats concrets s'haurien de plantejar problemes
concrets, acceptar o rebutjar paraules i formes determinades segons
criteris clars, no com passa en l'Appendix Probi o en aquells fullets pedants que es venen a Franca amb el títol: Dites-ne dites pas,
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sinó assenyalant nivells d'estil: popular, familiar, escrit no literari,
i literari, poétic, etc. i també estigmatitzant amb criteris clars els
mots que ho mereixen com a barbarismes o bé com a massa arcaics o estrambótics. En realitat no hi ha en les llengües de cultura
una oposició total entre la llengua escrita i la llengua parlada, sinó,
com déiem ja més amunt, una transició gradual d'un extrem a l'altre. El que és greu és alló que s'ha anomenat en alemany «der
Verlust der Mitte», la pérdua de la zona intermédia, del «juste
milieu».
També hem d'adonar-nos, per exemple, que al costat de l'arcaisme ja no usat existeix el mot arcaitzant que les persones d'edat usen
encara, peró que la joventut comprén sense usar-lo. El canvi de
generació té aquí un paper molt important. Ens falta avui per al
catalá un diccionari práctic que indiqui tots aquests matisos léxics.
Amb tots els mérits que té l'admirable Diccionari Fabra (essencialment normatiu), quan el consultem no poden comprovar més
que si una paraula hi figura o no. Si hi és, es considera com a
autoritzada sense restriccions, peró també sense més precisions sobre el nivell d'estil; si no hi és, es considera més o menys com a
prohibida.
Pompeu Fabra ha realitzat una obra extraordinaria tenint en
compte el seu punt de partida. El que ens falta avui és un altre
Pompeu Fabra que pogués aprofitar tots els progressos que la lexicografia ha complert des de fa trenta anys. Em refereixo, per
exemple, a les esmentades precisions sobre nivells d'estil i métodes
estadística (freqüéncia de paraules), etc. D'altra banda, és de doldre que l'Institut d'Estudis Catalans, la labor del qual mai no
agrairem prou, no tingui — per raons independents de la seva voluntat — més possibilitats efectives per a controlar els neologismes que a la forra s'han d'incorporar a la llengua com a conseqüéncia de l'evolució política, social, técnica, etc. del nostre temps.
Aixó es refereix també als angloamericanismes tan freqüents
avui dia.
Ara bé, quins criteris més o menys objectius es podrien aplicar per a tratar els límits entre alló que s'ha de rebutjar i alió
que es podria tolerar o acceptar?
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En primer lloc, caldria examinar si una paraula o una forma,
independentment de la seva etimologia o procedéncia, és — fonéticament o morfológicament — conforme o contraria a l'esperit de
la llengua catalana. La paraula cambra, per exemple, que és ben
catalana, ha estat substituida en la llengua de cada dia per habitació, fins al punt que avui dia resultaria una mica pedant de demanar en un hotel una cambra en lloc d'una habitació. Com que
el catalá té el verb habitar i la formació del nom amb el sufix -ació
obeeix a las lleis de la derivació catalana més genuina i com que
d'altra banda, habitació té forra parallels fonétics com estimació,
orientació, salutació, etc., no veig cap raó convincent per a proscriure aquest mot tan usual avui en la llengua viva. A aquesta categoria pertanyen mots com inglés en lloc d'anglés (no oblidem
que l'italiá també té inglese), aquí en lloc d'ací, etc.
Aplicant el mateix criteri fonétic i morfológic, cal rebutjar paraules com membrillo en lloc de codony, tetxo en lloc de sostre, etc., perqué aquestes paraules són simplement contráries a la
fonética catalana. Així, es podrien eliminar moltes paraules embastardides, peró reconec que n'hi ha unes guantes que s'hi resistiran més, com per exemple: bueno, el puesto, el sello, el busón,
desde luego, etc., paraules que es podrien substituir perfectament
per bé, el lloc, el segell, la bústia, naturalment, és dar.
Aquest problema molt complex de Tús contra la regla' s'ha
d'estudiar segons criteris purament lingüístics (sinónims existents,
possibles casos de polisémia o d'homonímia, extensió o reducció
del camp semántic) i no segons criteris estétics o sentimentals.
De vegades, la incorporació d'un castellanisme al catalá ha permés una diferenciació semántica, i per tant un enriquiment de la
llengua, com en el cas de preguntar enfront de demanar. Si el francés no té més que el mot demander amb els dos sentits del castell
pedir i preguntar, l'alemany té bitten i fragen. El catalá, que abans
no tenia més que demanar amb els dos significats del castellá i de
l'alemany, ha guanyat, doncs, en precisió, disposant de dos verbs
diferents i evitant d'aquesta manera un cas de polisémia.
El que voliem demostrar amb aquests pocs exemples és la conveniencia d'aplicar més aviat criteris lingüístics objectius que no

272

G. HAENSCH

pas dogmes puristes sempre més subjectius per a determinar si
una paraula o forma és o no acceptable. Al costat de criteris formals purament lingüístics, no cal oblidar tampoc el criteri sociológic. La llengua és un sistema de signes que ha d'estar a la disposició de tothom i no tan sols d'una minoria selecta. Si aquest principi no és respectat, existeix el perill que, per exemple, una generació jove d'autors progressistes s'emancipi completament del que
considera una tutela académica sobrera i que adopti un sistema
lingüístic nou basat només en el llenguatge parlat d'avui. Aixó no
és tan poc probable en el període de contestació de tots els valors
en qué vivim í en qué ja hi ha bastant de soroll d'armes.
La consolidació del catalá d'avui, pel que fa a la seva unitat
i a la seva normalització, exigeix de tots els catalanoparlants un
esforc per a reduir la distancia entre els dos extrems: una llengua
académica, de vegades arcaica i aséptica, i una llengua parlada,
molt sovint incorrecta i embastardida; peró exigeix també, en l'ordre ideológic i doctrinal, un sincer esforc de conciliació de tots els
bornes de bona voluntat.
Aquesta concilíació té una importáncia vital per al catalá
d'avui, entre altres coses, per dues raons:
Per a conservar el catalá en les zones més allunyades de
Barcelona, per exemple a Valéncia, a Lleida o a la ratlla d'Aragó.
Per a guanyar la joventut. He comprovat molt sovint que
quan o bé els defensora del régim espanyol actual o bé els antics
republicans parlen als joves de la guerra civil que ells han viscut,
per a la joventut aixó no té el mateix significat, vull dir, que per
a un jove d'avui la batalla de l'Ebre és un esdeveniment históric
com ho pot ser el descobriment d'América o la guerra de la Successió d'Espanya. El mateix passa una mica amb la llengua i la
cultura catalanes. Els joves d'avui que viuen en un món que experimenta canvis molt profunds, no tenen la consciéncia histórica
tan desenvolupada com les generacions anteriors. Ells saben potser tot el que la llengua i la cultura catalanes han produit i tot el
que han sofert en époques passades, peró la qüestió que ells, joves, es plantegen és: ¿Qué passa amb el catalá d'avui? Per aixó,
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crec francament que no cal carregar els problemes del nostre
temps, ja prou greus, amb tot el pes de la história; més aviat cal
alliberar-se de l'historicisme, considerar el problema del catalá
d'avui, parlant en termes filológics, únicament com a problema
sincrónic, sense deixar d'admirar les realitzacions del passat i els
sacrificis de les generacions anteriors. Per a les persones que han
viscut conscientment l'época anterior al 1939 amb totes les seves
vicissituds, l'obra de Pompeu Fabra és la coronació d'un procés
de consolidació llarg i difícil, és un punt culminant, és el resultat
d'una lluita duríssima. Per a molts joves d'avui, l'obra admirable
de l'ilustre codificador de la llengua catalana és només un punt de
partida cap al catalá de demá.
M'heu de perdonar, amics catalans, que hagi fet observacions
una mica crítiques i potser negatives, peró em sembla que per a
posar remei a un estat patológic, cal fer primer un diagnóstic sincer. Aquest diagnóstic exigeix en primer lloc una valoració sociológica deis fets lingüístics i culturals. Per aixó, hem de jutjar
aquests fets no tan sois per la seva valor simbólica o exemplar,
sinó pels resultats concrets i fins i tot numérics. La cultura és també un fet social i un producte de consum, per aixó ens hem de
preguntar quin percentatge de les realitzacions culturals arriba fins
a la massa dels catalanoparlants, quin percentatge de libres catalans i de llibres castellans té la gent a casa seva i per qué no tenen més llibres en catalá. He procurat d'assenyalar algunes causes
d'aquest abandó i he indicat algunes possibles solucions. Si no
esteu d'acord, us prego d'admetre almenys que ho he fet amb un
esperit constructiu i com a amic de la llengua i de la cultura catalanes, pensant que una de les proves més tangibles de l'amistat
(amb tots els inconvenients que pot comportar) és precisament la
sinceritat.
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ANNEX

Com a demostració d'alló que he exposat, cito algunes paraules
i frases usades pels mateixos congressistes (i pels més puristes) a
Amsterdam:
Els anys quaranta i pico...
Aixó és un capricho (FABRA: capritx).
Aquí (ací) a Amsterdam el tabaco (FABRA: tabac) és molt
barato (FABRA: barat).
Aquell senyor té molts quartos (correcte: diners...).
X s'ha fet un lio (correcte: embolic).
Tenim que fer... (correcte: hem de fer).
GÜNTHER HAENSCH

