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       De la llengua          

Malgrat les veus que alerten de 
la mala salut del català, 
Enric Gomà veu el futur amb 
optimisme. Per això ha escrit 
aquest assaig, en què desmunta 
“els tòpics funestos” sobre el 
futur de la llengua i apunta cap 
a problemes “concrets i reals”. 
La creació de contingut 
audiovisual, l’ús del català entre 
els joves, els obstacles a la 
justícia i la globalització són 
alguns dels temes que toca el 
llibre, amb una mirada crítica 
però constructiva i, sobretot, 
amb sentit de l’humor.
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“El català s’enfonsa. Què hi 
farem. Al final ha resultat que 
els filòlegs i els sociolingüistes 
que a principis dels noranta ja 
alertaven que la cosa estava 
cardada tenien raó”: així 
arrenca el primer assaig de 
Gerard López Fageda, que 
actualment és el subeditor de 
l’informatiu Catalunya nit de 
Catalunya Ràdio. L’autor 
desmunta el discurs derrotista: 
cal canviar d’hàbits per 
recuperar el català en la vida 
quotidiana de molta gent i 
revertir les tendències actuals.
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Al seu últim llibre, Pau Vidal es 
fixa en la llengua catalana 
convertida en abocador dels 
veïns i en la varietat lingüística 
del planeta minvant 
dràsticament, una metàfora 
transparent del canvi d’era. 
Potser la Terra sobreviurà al 
canvi climàtic, però el que és 
segur és que els éssers humans 
no sobreviurem a la nostra 
degeneració, ni verbal ni 
cultural, opina el filòleg i 
escriptor en aquest assaig amè i 
divertit sobre l’estat actual i el 
futur de la llengua.
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“Els que manen s’han apoderat de la 
voluntat de les dones i ara ens la imposen”, 
escriu la lingüista i professora M. Carme 
Junyent al pròleg del llibre que ha impulsat. 
Som dones, som lingüistes, som moltes i 
diem prou recull l’aportació d’una 
setantena de dones –entre les quals hi ha la 
traductora Dolors Udina, la professora de 
filologia Neus Nogué i la lingüista Laia 
Cutillas– que, sigui des de l’ensenyament, 
la traducció, la correcció o l’administració, 
donen arguments per rebatre alguns usos 
propugnats en nom de la llengua inclusiva 
o no sexista. Junyent explica així la tesi del 
llibre: “La idea que si canviem la llengua 
canviarà el món és una fal·làcia. Aquest 
debat sobre la llengua inclusiva 
n’amaga un altre que és més 
important, que és l’anàlisi 
del discurs. Qui parla? A 
qui s’escolta? I qui parla 
més? La relació entre 
discurs i poder no 
s’estudia gaire, fora 
de l’àmbit 
acadèmic”.

El diputat al Congrés d’En 
Comú Podem Joan Mena relata 
la seva experiència en relació 
amb el català. Mena, que és 
castellanoparlant i exprofessor 
de filologia hispànica, defensa 
al llibre la immersió lingüística 
i rebat mentides que se n’han 
dit, com que no es pot parlar 
castellà al pati, que a les escoles 
catalanes no es pot parlar 
castellà i que s’hi adoctrina. Al 
llibre argumenta que la 
immersió beneficia 
sobretot els infants 
castellanoparlants.
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