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Llegint l’excel·lent conte L’arribada de la
primavera de Quim Monzó, que us reco-
mano abordar amb el Prozac a mà, cons-
tato satisfet que no té cap mania per ad-

metreel lo neutreenl’estildirecte:“Lomillor–diu
la mare– seria no menjar [...]. A mi em seria fàcil,
amb lo poc que menjo”. Però sis pàgines després
la veu del narrador ens sorprèn amb un “conside-
rava que allò normal és que el pare fos a casa”.
Semblaria, doncs, que Monzó admet el lo en el
col·loquial més estricte, i opta per l’allò així que
puja un graó de formalitat i parla com a narrador.

TOT EL QUE TÉ DE RECONFORTANT l’espontani lo ho té
d’inquietant el postís allò. És d’agrair que se salti
la normativa per fer més creïble el diàleg, però ne-
guiteja que poc després ens surti amb unallò que,
a més de sonar fals, és agramatical. Tractant-se
d’un autor perfeccionista, que reescriu i reescriu,
aquest allò em sembla un bon pretext per reflexi-
onar sobre els efectes de la pressió normativa en
la salut de la llengua.

EL GRAN DRAMA DEL CATALÀ ÉS HAVER-SE de normalit-
zar en un marc sociolingüístic que li va robant
identitat. Mantenir la llengua al dia ens obliga a
prioritzar la funcionalitat, però la por de ser assi-
milats ens empeny a defensar la genuïnitat, i el
conflicte entre els dos ideals atrapa la normativa
i uns professionals de la llengua massa insegurs
per transgredir-la. Cinc segles d’evolució en con-
tacte cada cop més íntim amb el castellà ens han
abocat a un dilema terrible. Era lògic combatre
els castellanismes, però quan ho hem fet indiscri-
minadament hem extirpat també formes i estra-
tègies copiades de l’enemic que ja eren part cons-
titutiva del nostre sistema lingüístic i, per tant,
més que extirpar hem amputat. Un dels objectius
de Fabra era recuperar el català tal com seria
sense 500 anys d’interferència espanyola. Aquell
ideal noucentista, comprensible i en part admi-
rable, un segle després encara ens fa anar coixos.

NOHAURIAESTATGAIREDIFÍCILADMETRE el loneutre en
l’etapa de codificació. Tot i que en origen potser
és un castellanisme, ja aleshores estava tan arre-
latentoteldomini lingüísticqueelgranfilòlegba-
lear Francesc de Borja Moll –un home prudent i
enamorat de la llengua– gosa dir l’any 1968 en la
seva Gramàtica catalana que “l’adopció de la
forma lo [...] podria denotar, més que influència
castellana, una tendència espontània del català
a distingir la funció de l’article neutre per evitar

la seva confusió amb l’article masculí”. Tan útil i
necessària és la distinció que d’aleshores ençà els
parlants iescriptorsnohanparatdebuscar lama-
nera de fer-la sense haver de recórrer a les encar-
carades solucions normatives. Des del que afirma
que “Ho bo és fer-ho” fins al que assegura que
“Allò normal és anar-hi”, tot i l’aberració que su-
posa fer servir els pronoms ho i allò com a deter-
minants. Més encara: la gran majoria dels que
avui acaben filologia catalana ignoren que aquest
“allò normal” sigui qüestionable i el disbarat està
arrelant amb força en el llenguatge formal i cor-
recte. L’usuari de la llengua sempre fa el que pot
per agafar una drecera quan la normativa només
li proposa fer marrada. I per aquest camí quan
anem a parar a la residència d’aquí a 30 anys pot-
ser direm: “Allò millor seria no menjar. A mi em
seria fàcil, amb allò poc que menjo”.

VEIENT,DONCS,QUEELREMEIÉSPITJORque la malaltia,
¿quins arguments queden per negar l’amnistia?
Amb quasi un segle de proscrit el pobre lo arros-
sega una immensa mala fama. És inútil que asse-
guri que ell no és com els absurds castellanismes
de fa quatre dies, que ja era als llavis dels besavis
que ni sabien castellà. I tampoc l’ajuden gens les
malescompanyies:unmuntdegirsespanyolsque
se’ns voldrien colar al·legant que van amb ell.
Però, sobretot, si l’indultéssim, a alguns se’ls es-
quinçaria un tros de senyera, o de pàtria, per més
que ells mateixos en la seva parla espontània no
se’n puguin estar i demostrin fins a quin punt és
necessari.

I, TANMATEIX, AQUESTA VALUOSA TRANSGRESSIÓ de
Monzó, aquest camí que avui desbrossa per a
l’estil directe, ¿no convindria fressar-lo perquè
demà hi poguéssim caminar tots sense mala
consciència? Quan els parlants troben la mane-
ra més àgil i efectiva de dir una cosa i la fan seva,
¿la pot condemnar la normativa invocant la iden-
titat? I si ho fa, ¿no és un signe de vitalitat saltar-
se-la? Al capdavall, els acadèmics són només no-
taris que posen fites a un terreny definitivament
conquerit perquè ja fa temps que els parlants el
llauren.

PERÒQUANJAT’HASFETGAIREBÉfandel losurtsalcar-
rer, pares l’orella, sents el barrija-barreja de cata-
là i castellà que es va imposant i et costa molt
menys entendre que una llengua assetjada com
la nostra acabi fent la bestiesa de llençar el nen
amb l’aigua bruta.

LA PRESSIÓ NORMATIVA
I LA SALUT DE LA LLENGUA Albert Pla Nualart Filòleg

‘Lo’necessari

“Era lògic combatre els
castellanismes però fent-ho
indiscriminadament hem
extirpat també formes copiades
de l’‘enemic’ que ja eren part
constitutiva del nostre sistema,
i més que extirpar hem amputat”

VOLTA D’HORITZÓ

Entremig
del pànic
borsari

J.J. Navarro
Arisa

Les borses europees i de bona
part dels països emergents
de l’Àsia van entrar ahir en
una crisi de pànic que molts
observadors qualifiquen ja
com el pròleg d’una gran re-
cessió. A Europa, les borses
més grans (Londres, París,
Frankfurt i també Madrid)
van caure entre un 5% i un
7%. A l’Àsia, la davallada
borsària va ser encara més
greu a l’Índia, la Xina,
Corea del Sur i Singapur. El
fenomen és global i d’una
dimensió desconeguda.
Després dels atemptats de
l’11-S, les borses van caure
entre un 3% i un 4%, apro-
ximadament la meitat de la
davallada d’ahir.

El motiu del pànic borsa-
ri mundial és el temor
d’una recessió als EUA, mo-
tivada per la crisi del mer-
cat immobiliari i hipoteca-
ri. A mesura que augmenta
el nombre de deutors que
no paguen les hipoteques
que han contret, el consum
baixa, la confiança i els be-
neficis minven, i fins i tot
els bancs han d’anar amb
compte a l’hora de deixar-
se diners mútuament. Les
pèrdues europees i asiàti-
ques es deuen en part al fet
que molts bancs han perdut
milions d’euros intentant
eixugar la crisi de liquiditat
desfermada als EUA, on les
mesures econòmiques
anunciades divendres pel
president Bush no han tin-
gut l’efecte tranquil·litza-
dor que s’esperava.

Els efectes del dilluns
negre d’ahir als mercats
mundials els va amortir el
fet que als EUA fos dia fes-
tiu, amb el mercat borsari
tancat. Amb tot, després
de la jornada d’ahir, ningú
pot garantir que després
del dilluns negre no arribi
un dimarts del mateix
color i la recessió no esde-
vingui avui un fet verita-
blement global. Com sem-
pre, hi ha qui diu que l’en-
surt durarà només uns
dies o a tot estirar uns
mesos, però també hi ha
qui assenyala que el pànic
borsari d’ahir va tenir ca-
ràcter històric, i determi-
narà el caire de l’economia
mundial durant el 2008.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

FeixismeiERCaPerpinyà
El número dos de la llista so-
cialista a les eleccions muni-
cipals de Perpinyà, François
Coll, té un passat recent
d’ultradretà militant, tant
a Perpinyà com a Madrid.
A la capital de l’Estat, va
participar, com a persona-
litat destacada i sovint fo-
tografiat, en actes clara-
ment feixistes. Tot està
molt documentat.

ha estat revelat en un do-
cumentat informe publi-
cat pel setmanari Le Petit
Journal.

La llista socialista perpi-
nyanesa per als comicis
dels dies 9 i 16 de març és,
de fet, una coalició. Hi fi-
guren dotze representants
del Partit Comunista
Francès, quatre d’ Esquer-
ra Republicana de Catalu-

nya i un trotskista de Llui-
ta Obrera.

Que organitzacions com
ERC hi estiguin presents
deixa bocabadat. Molts pe-
riodistes nord-catalans
van intentar ahir, sense
èxit, parlar amb aquells
partits. Només un porta-
veu d’ERC va dir a un peri-
odista de la TV francesa:
“Aquesta nit tenim una re-

unió de crisi. Demà expo-
sarem la nostra posició”.
Coll va militar en el gru-
puscle ultrareaccionari
Action Française, del
col·laboracionista Charles
Maurras. A Internet expo-
sa fotos recents amb Jordi
Hereu, Carme Chacón i
Miquel Iceta. Sorprenent-
ment parla del “PSOE-
PSC” (sic).

POLÈMICA A LES LLISTES Alfons Quintà Advocat i periodista

Un dels actes consistia
en un homenatge a la Divi-
sión Azul i també a la legió
Cóndor, la que va bombar-
dejar i destruir Gernika.
També va prendre part en
una missa en memòria de
Lluís XVI i Maria Antonie-
ta. Alguns actes van ser
presidits per personatges
com Blas Piñar i la filla del
general Franco. Tot plegat

GUILLEM CIFRÉ
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