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Editorial 119 – postil·la

No tenen ELS MARGES per costum de fer-se ressò, en to d’anuència o de rèplica, de les
remarques o de les crítiques que, eventualment, puguin fer arribar per escrit els lectors a
la redacció de la revista.

Excepcionalment, però, i sense ànim d’establir un precedent, ELS MARGES han cre-
gut convenient de publicar, en la seva secció menys convencional, «Al Marge», el
«breu comentari» que, al seu editorial del número anterior, el 119, de tardor de 2019, els
ha adreçat el senyor Jaume Puig i Agut.

Un comentari que la revista agraeix, ja que hi veu unes matisacions, des de l’òpti-
ca judicial i legislativa, complementàries d’aquelles de més estrictament filològiques
i sociolingüístiques pròpies d’una revista de llengua i literatura com és aquesta.

A propòsit, però, del retret que, al final del susdit comentari, apunta el seu autor sobre
la «reserva ambigua» que creu detectar en «l’última línia de l’editorial» en qües tió, ELS

MARGES reconeixen que, aquesta, potser sí que peca d’una formulació excessivament
genèrica.

Per això s’afanyen, en aquesta postil·la, a desenvolupar-ne, també breument, això
sí, el que s’hi volia donar a entendre. O sigui: fer objecció de llengua en el sentit
exposat no significa en cap cas renunciar ni a l’ús ni al gaudi de cap llengua, comen-
çant, és clar, per l’espanyola, mal hagi estat aquesta l’aquí imposada secularment a
sang i a foc i, d’ençà que es viu en temps de democràcia formal, l’absolutament prio-
ritzada en termes tallants a còpia de disposicions, de reglaments, de requisits, etc.

No. Fer objecció de llengua a Catalunya vol dir, segons ELS MARGES, servir-se de
l’espanyola –o de la que més escaigui– només i exclusivament a conveniència del ca -
talanòfon espontani. Només i exclusivament quan a aquest l’interessi veritablement
d’utilitzar-la per raons de pes, i no pas per inèrcies servils o per reflexos pavlovians.

L’última malvestat que cabria esperar del colonialisme lingüístic espanyol és que,
per causa d’un sentiment de lleialtat lingüística malentès, la població catalana perver-
sament conscienciada se sentís induïda a prescindir, innecessàriament, d’una llengua
i d’una literatura per tantes raons admirables com l’espanyola –sempre abstracció
feta de la instrumentalització glotofàgica que puguin fer-ne una gran majoria d’usua-
ris que la tenen per pròpia i habitual.
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