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“Ciutadans britànics, us demanem que us quedeu amb
nosaltres. Us necessitem”

La frase del dia

n relació amb la política, encara cir-
cula una idea perversa segons la

qual s’ha de votar aquells que tenen di-
ners perquè són menys corruptibles
que aquells que no en tenen. No m’ho
invento: ho continuo sentint. No només
és una idea perversa, sinó equivocada.
No crec que aquesta última considera-
ció sigui una mera impressió perquè
l’avalen uns fets objectius i fins judi-
cials. Potser s’hauria de tenir present
que els rics, és a dir aquells que tenen
calés de veritat, no es presenten a les
eleccions perquè de fet, i aquesta és
una part importantíssima del proble-
ma, la política està subordinada als in-
teressos de les altes finances, que te-
nen mecanismes per controlar-la: po-
sem-hi que el finançament dels partits,
a través de préstecs que mai no s’aca-
ben de retornar i de transferències ne-
gres que es converteixen en suborns, i
un poder real que es desplega amb tota
mena de xantatges. S’hi pot afegir que
si els ricassos entren directament en el
joc de la política és per aconseguir im-
punitat fins on puguin: el cas Berlusco-
ni com a paradigma.

En tot cas, també fan política alguns
que tenen prou diners per no necessi-
tar-ne més, però que no poden resistir-
se a la cobdícia, i així és com es posa
en marxa la cadena infinita de la cor-
rupció. Dit això, no em compto entre
els que creuen simplement (molt sim-
plement, carai) que tots els polítics
són corruptes. Posaria la mà al foc per
uns quants i quantes. Fins diria que
n’hi ha que treballen a favor del capita-
lisme sense lucrar-se. Però, de fet, volia
dir un parell de coses: una és que ca-
dascú té la responsabilitat de votar
aquells polítics (i partits) que no estan
esquitxats per la corrupció; i una altra
és que no veig per què no hem de creu-
re que emergeixen uns altres actors
polítics que, amb els seus errors i con-
tradiccions, defineixen una altra mane-
ra de fer política aliena i immune a la
corrupció.
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Idea perversa

“Quan una
llengua es
contamina sobretot
per sota, com passa
en català, corre el
perill de
llatinitzar-se i de
perdre capacitat
expressiva

a uns quants mesos que he d’assistir
regularment a unes reunions que,
malgrat que tenen lloc a Catalunya,

es desenvolupen íntegrament o majorità-
riament en castellà per la presència de per-
sones que hi acudeixen de diferents in-
drets d’Espanya i, fins i tot, d’algun altre
Estat. Solen participar-hi professionals re-
lacionats amb l’educació: pedagogs, psicò-
legs, educadors socials i psicopedagogs.
Persones, per tant, qualificades i que, tot i
no ser professionals de la llengua, sí que es
veuen obligats a fer-ne una eina de treball.

AL LLARG D’AQUESTES REUNIONS he pogut
comprovar de manera més o menys siste-
màtica fins a quin punt la influència del
contacte de llengües és bidireccional a casa
nostra, contràriament al que pensen molts
ciutadans. És ben sabut que la llengua cas-
tellana incideix en la catalana deixant-hi
petges que l’enlletgeixen i l’empobreixen i
tothom és conscient que quan ens expres-
sem en català, fem servir expressions que
són de matriu castellana. Són els anome-
nats barbarismes o castellanismes, un fe-
nomen que un exèrcit d’assessors lingüís-
tics i correctors de casa nostra s’afanyen a
mirar de minimitzar. I és possible que els
qui ens expressem normalment en català
tinguem la percepció que aquesta conta-
minació es produeix únicament del caste-
llà cap al català. Res més lluny de la realitat:
la llengua castellana que es fa servir a Cata-
lunya també està tacada d’incorreccions i
impureses procedents del català que l’em-
pobreixen i enlletgeixen tant com succeeix
en sentit contrari.

HI HA, PERÒ, UNA DIFERÈNCIA substancial.
En català, la contaminació es produeix fo-
namentalment en els registres que van des
de l’estàndard, farcit de tontos, sèrios, nò-
vios i barcos, fins al més baix. El col·loquial,
amb els seus xiringuitos, buenos i pues i la
llengua vulgar, sobretot pel que fa a parau-
les malsonants i al vocabulari dels genitals i
del sexe, posem per cas, que està completa-
ment contaminat de mots castellans, com

F ara cabrón, maricón, gilipollas, capullo,
joder, polvo, polla, etcètera.

EL CASTELLÀ, EN CANVI, acostuma a con-
servar la seva genuïnitat en els registres
més baixos de la llengua, mentre que, en
canvi, la contaminació es produeix en els
registres que van des de l’estàndard cap
amunt. Al llarg d’aquestes reunions que es-
mentava en les primeres ratlles de l’article,
he anat fent un extens inventari de catala-
nismes que he pogut caçar al vol, si em per-
meteu l’expressió, utilitzats pels professio-
nals catalanoparlants que hi fan servir el
castellà. Són mots i expressions que potser
passen inadvertits quan els sentim caste-
llanitzats però que fereixen les orelles del
castellanoparlant no contaminat. És a dir,
d’aquell que no viu a Catalunya i està acos-
tumat a sentir la seva llengua utilitzada en
un estat més pur. Per raons d’espai, us en
faig una breu selecció, extreta de la modes-
tament àmplia llista que he pogut anar ela-
borant: con todo y con eso, descuidarse
(per olvidarse), ensinistrar, inserir, no
cal, téxtil, garantir, poner rojo (per poner
colorado, en el sentit d’avergonyir algú),
paleta (per albañil), dejar ir (per soltar),
abrir/cerrar la luz, atabalar, bien bien (per

exactamente), con que (amb sentit cau-
sal), namás (per solamente), trenta, ple-
gar, a poco a poco, abús de l’expressió ir a
buscar ignorant el més comú ir por, etcète-
ra. Naturalment, també hi ha mots que se
solen fer servir en un registre més col·lo-
quial i que difícilment els sentirem a dir a
qui fa servir el nivell estàndard, però són els
menys freqüents. Fixeu-vos-hi: prou, arre-
pencharse, monchetas, una mica, un des-
to, adeu, mastresa, rachola, samarreta...

EL CONTACTE DE LLENGÜES produeix una
influència mútua que resulta inevitable.
Una influència, però, que, a causa de la nos-
tra composició social, es produeix d’una
determinada manera. Les àmplies capes
de castellanoparlants d’origen que no solen
utilitzar els registres més alts i, alhora, són
capaços de fer servir el català no tenen tan-
tes ocasions de contaminar els usos més
elevats del català com sí que en tenen en els
més baixos, mentre que les àmplies capes
de catalanoparlants d’origen que solen fer
servir aquests registres en castellà, sí que
hi incideixen intensament. Naturalment,
no parlo d’una regla absoluta perquè, efec-
tivament, la contaminació es produeix en
ambdues direccions i en tots els registres,
però sí que és cert que les diferències que
assenyalo es produeixen en extensió i en
intensitat, segons el registre.

SÍ QUE ÉS CERT QUE, QUAN UNA llengua es
contamina sobretot per sota, com passa en
català, corre el perill de llatinitzar-se i de
perdre capacitat expressiva, mentre que,
quan es contamina en els registres més ele-
vats, el perill és menor. En primer lloc, per-
què no tots els parlants són capaços de fer-
los servir i, per tant, només se’n contamina
una certa elit; i, en segon lloc, perquè la fre-
qüència amb què es fan servir aquests re-
gistres en llengua escrita els preserva més
que no pas els més baixos, que són fona-
mentalment orals i, sobretot, utilitzats per
tota la població sense excepcions. Com
sempre, fins i tot en això, al català li toca la
pitjor part.
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