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a llengua catalana amb categoria
de llengua oficial és un tema que
de ben segur ha estat tractat en
tots els treballs fets i en curs enca-

minats a redactar lleis pròpies, sobirana-
ment establertes per a una Constitució del
previsible estat. Quin seria el perfil de l’úni-
ca llengua oficial? No pas el futur de la llen-
gua o preocupació per la supervivència, si-
nó l’estàndard de la llengua en el futur. Es-
coltem a la ràdio i a la televisió molta gent
parlant català amb aparent seguretat. Si
fem memòria, als començos dels mitjans
audiovisuals en català, admetíem com a
inevitables les incorreccions de lèxic, pro-
núncia i sintaxi que explicàvem com efec-
te de la contaminació, fruit dels temps en
què tota expressió als mitjans era feta en
castellà. Això passava els darrers quinze
anys de l’època franquista, amb les pri-
meres publicacions periòdiques en cata-
là: Tele-estel, butlletins comarcals, Serra
d’Or, Oriflama o Cavall Fort, on aparei-
xien seccions dedicades a correcció, con-
sells per parlar i escriure correctament:
cal fer un homenatge als gramàtics, i al-
tres filòlegs, que explicaven com calia ex-
pressar, fugint de barbarismes, això i allò
altre, al mateix temps que anunciaven
els neologismes naixents.

L’ESCOLA EN CATALÀ va ser una victòria de
la pressió popular, que l’Estatut primer va
consolidar. Que la llengua vehicular fos el
català era l’eina lògica del punt de vista pe-
dagògic, per a la integració social i reforç

L de la pròpia llengua. Era inevitable que l’es-
forç dels mestres no fos el mateix arreu,
que alguns d’ells no mantinguessin el rigor
exigible en el camp de la llengua; no en sa-
bien prou ni havíem tingut temps de fixar
formes sempre correctes. L’alumnat no-
més consolida l’ús correcte de la llengua
després d’innombrables esmenes i fins
aconseguir els automatismes inexcusa-
bles per expressar els termes d’una obliga-
ció sense recórrer a “tenir que”, per posar
un exemple molt estès encara.

EXPRESSO LA NECESSITAT de fixar, amb la
flexibilitat que garanteixen els sinònims i
“expressions equivalents”, un estàndard
de llengua que bandegi les incorreccions
greus, que són encara moltes, paleses ja a
l’escola. Si hem de tenir una llengua comu-
na, una koiné, que sigui correcta sense ser
rígida, la rigidesa menaria a una llengua
curial, allunyada de gràcia i de vitalitat. Fer
confluir l’expressió popular amb una car-
cassa bàsica impecable, això és possible.

EN UN PAÍS SOBIRÀ, la llengua, defensada
des de fa centenars d’anys, i que ha so-
breviscut el s. XX a la més perillosa de les
piconadores, ha de ser el vehicle de tots,
oficial, per descomptat, i aquesta ha de
ser emprada per tothom amb fluïdesa i
sense vacil·lacions, mals usos ni incor-
reccions. Sobre l’escriure, caldrà apli-
car-s’hi a fons: la facilitat comunicativa
avui provoca no únicament llenguatge
sintètic, anàrquic, sinó la minva del mis-
satge. Reconeguem que en certes oca-
sions arrosseguem retòrica noucentis-
ta, escriptors o articulistes que llisquen
vers un preciosisme antiquat.

ELS PAÏSOS MONOLINGÜES sofreixen po-
ques ingerències, mantenen un estàn-
dard que varia per pròpia dinàmica de
creixement i amb novetats socials o
tecnològiques: però estructuralment es
manté molt sòlid. Un francès educat
mitjanament parla i escriu el mateix
que un altre de nivell semblant escola-
ritzat a mil quilòmetres de distància El
català ha de ser útil a tots. La responsa-
bilitat dels mitjans és gran, perquè vi-
vim dins d’un món global de missatges i
contactes instantanis. Un locutor d’es-
ports pot parlar amb absoluta correcció
i alhora comunicar l’emoció i l’adrenali-
na dels moments més vius del partit. I
en tenim un exemple perfecte a casa.
Necessitem tots posar-nos al dia o, com
es diu amb una expressió popular con-
solidada, posar-nos les piles.

El català del futur
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Fer

l govern d’Aragó ha eliminat la darrera
referència al català que hi havia en la

seva legislació. Es tracta de la llei de patri-
moni cultural aprovada el 1999, en la qual
es reconeixien el català i l’aragonès com a
llengües pròpies d’Aragó. Aquella llei,
aprovada sota un govern del PP que enca-
ra no havia descobert els suposats rèdits
electorals del blaverisme explícit, obria les
portes a una futura normalització legal de
les dues llengües. Els més optimistes fins i
tot somiaven en el seu reconeixement
com a llengües oficials en la reforma de
l’Estatut d’Autonomia aragonès. Izquierda
Unida i Chunta així ho desitjaven. Però el
PSOE, quan va governar, no es va atrevir a
anar tan lluny. Marcel·lí Iglesias va aprovar
el 2009 una llei de llengües que reconeixia
el català i l’aragonès però no els atorgava
caràcter oficial.

Ni així. El retorn del PP al govern arago-
nès el 2011 ha estat d’una virulència anti-
catalana implacable, competint amb els
seus socis del PAR en la persecució de
qualsevol rastre de catalanitat a les co-
marques de la Franja. La llei de llengües
socialista va ser ràpidament substituïda
per una altra que inventa un circumloqui
absurd per denominar el català (llengua
aragonesa pròpia de l’àrea oriental, que
forma les sigles del famós lapao) i un altre
també per a l’aragonès, víctima col·lateral
de la persecució institucional contra el ca-
talà de la Franja. També s’han desmuntat
premis literaris i activitats culturals en ca-
talà que impulsava el govern d’Aragó, i al-
gunes escoles de la Franja han començat a
rebre instruccions per canviar de nom l’as-
signatura optativa de català. Ara, a punt
d’enllestir una legislatura que el PP tindrà
complicat de repetir, el govern ha esborrat
el darrer rastre legislatiu del català.

Mentrestant, el Parlament català apro-
vava dimecres la nova llei d’Aran, on es re-
coneix l’Aran com a realitat nacional occi-
tana, la seva llengua com a oficial a tot Ca-
talunya i el dret dels aranesos a decidir
lliurement el seu futur. Al nacionalisme es-
panyol li agrada presentar la Val d’Aran
com a víctima d’una Catalunya incapaç de
tenir amb les seves minories el respecte
que reclama per a ella mateixa, i que si els
aranesos poguessin, preferirien pertànyer
a Aragó. De moment, però, ja tenen reco-
negut per part de Catalunya el dret a fer-
ho. Bon viatge als amics aranesos, si mai
ho fan. I, sobretot, millor sort que nosal-
tres quan la seva llengua sigui rebatejada
amb un rocambolesc circumloqui legal.
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