
avancem cap a un estàndard?
per Ernest Sabater i Siches

Les polèmiques sobre l'estàndard català 
han fet vessar darrerament molta tinta. 
No sembla que, de fet, hi hagi debat, sinó 
polèmica, en la qual no hi ha interlocu-
tors, sinó recitadors o declamadors de les 
posicions prèvies, fruit, en un cas, d'una 
irritació contra les constriccions de la 
normativa i de les friccions amb persones 
que l'esgrimeixen com a arma d'autoritat 
laboral o editorial i, en l'altre, de l'esperit 
de disciplina a l'autoritat acadèmica o a la 
bonesa de l'obra de normativització fa- 
briana, val a dir que no sempre ben 
coneguda o ben interpretada.

Si l'estàndard ha de ser fruit d'un procés 
d'intercomunicació i d'ús real de la llen-
gua en tots els àmbits geogràfics i de 
l'activitat humana, és obvi que en el 
nostre cas aquest procés es troba més 
aviat endarrerit. Si l'estàndard ha de ser, 
com deia algú, condició i resultat alhora 
de la intercomunicació a escala global de 
tota la comunitat lingüística, mal podem 
avançar si aquesta intercomunicació no 
es produeix o es fa només .de forma 
unidireccional (captació de TV3 a cada 
cop més àmplies zones).

La polèmica sobre la qualitat de la llengua 
de TV3, abans la del circuit català de TVE 
i, en general, de les emissions ràdio- 
televisives, no ha estat ben bé una polè-
mica sobre l'estàndard, principalment 
perquè aquest és un terme encara per a 
especialistes, no entès ni assumit per la 
gran majoria dels nostres conciutadans; 
ha estat una polèmica sobre normativa (si 
és lícit dir «barco»...) o sobre qualitat en 
general del llenguatge que utilitzen els 
locutors (fonètica, morfosintaxi, lèxic, en-
tonació...). De vegades els criteris expo-
sats en tribunes en què . habitualment 
apareixen opinions sobre aquests temes 
són força desinformats i constitueixen 
simples al·legats rebentistes o felicita-
cions familiars d'encoratjament i copets a 
l'esquena, tot plegat ben lluny d'una 
discussió seriosa. Els exemples defor-
mats, les generalitzacions i les confusions 
més aberrants coexisteixen amb les de-

fenses a ultrança de la «bona voluntat» i 
dels progressos que lentament fan els 
nostres esforçats i esforçades, simpàtics, 
boniques..., locutors i locutores. Una anà-
lisi seriosa de la qualitat de la llengua de 
cada mitjà de comunicació, de cada pro-
grama en particular i de cada locutor o 
locutora concrets hauria de partir d'una 
observació atenta de moltes hores d'enre- 
gistraments. Aquesta feina, se suposa 
que ja la fan els assessors lingüístics 
d'alguns dels mitjans de comunicació, 
però els resultats a l'oïda no són gaire 
notables, encara que suposem que sense 
la feina d'aquest sector professional la 
situació fóra molt pitjor.

El -punt de partida de cada mitjà de 
comunicació en català té aspectes sem-
blants: la tria de professionals no té gaire 
en compte el grau de coneixement de la 
llengua, els criteris són preferentment els 
de privilegiar l'experiència en mitjans 
semblants i, en alguns casos, la fama 
personal. Els grups d'assessors lingüís-
tics han fet sempre el paper de la trista 
figura a partir del seu estatus laboral, de 
l'edat, de la poca atenció que han meres-
cut, si no el menyspreu per part d'alguns 
(s'ha parlat de «comissaris lingüístics»; 
tant de bo n'hi hagués hagut!). Això que 
és tan. clar s'ha d'emmascarar de totes 
passades i fer veure la gran preocupació 
de cada mitjà per la millora gradual...; tot 
plegat, la cançó de l'enfadós.

Sintetitzo molt la meva visió d'aquest 
estat de coses i tanco aquesta entrada 
amb la valoració araciliana del discurs 
dominant en les activitats relatives a la 
llengua catalana: el català és una llengua 
símbol, però no ha estat mai presa serio-
sament per les capes dominants políti-
ques i econòmiques.

LA SUPLANTACIÓ DE L'ESTÀNDARD

En primer lloc, voldria deixar clara la 
meva visió de la natura de l'estàndard, i 
ben especialment del que manca al cata-

là: quan es parla d'estàndard, la majoria 
de teoritzadors comencen a parlar de 
dialectes, i aquest fet ja és alarmant. Els 
dialectes, les relacions entre ells, les dife-
rències i les coincidències entre les va-
riants són, a tot estirar, una vessant de la 
téülada, però no la teulada mateixa de la 
casa de la llengua, i potser no són ben bé 
una vessant, sinó més aviat una cosa així 
com la combinació de la tonalitat de les 
teules. El problema és la teulada: allò que 
cobreix tota la casa, la protegeix de la 
pluja i li dóna, de lluny, la fesomia més 
característica. Una llengua moderna ne-
cessita un estàndard per raons òbvies de 
mercat, de difusió d'idees, d'aculturació, 
d'informació, d'esplai, d'edició, d'infor- 
matització, i un estàndard no pot ser 
només —encara que també n'és fruit en 
part— el producte d'uns estudiosos de 
laboratori, d'uns gramàtics, d'uns dialec- 
tòlegs ni d'uns sociolingüistes. L'estàn-
dard neix de l'ús diari, a mesura que el 
comú dels usuaris d'una llengua es de-
canten per unes formes, en bandegen 
d'altres, se serveixen d'unes frases fetes, 
d'un lèxic específic i precís i repeteixen 
unes mateixes solucions en situacions 
determinades de necessitat comunicati-
va. I l'estàndard apareix a les etiquetes 
dels productes, als anuncis, als telediaris, 
a les circulars, als articles més corrents... 
La llengua popular és molt més rica i 
variada, la dels literats també, però l'es- 
tàndard és el punt comú d'encontre. Què 
tenim nosaltres, en canvi?

Tenim, bàsicament, el castellà encara 
ocupant aquest paper en la majoria d'àm- 
bits: la vida comercial, laboral, científica, 
d'esbarjo, és majoritàriament en castellà, 
tot i els avenços del català en sectors 
concrets o en mitjans tot just incipients. El 
que és més alarmant és que en aquests 
mitjans (bàsicament els àudio-visuals, pe-
rò també els escrits) trobem una deso-
rientació gran farcida de discrepàncies, 
de posicions diferenciadores i, sobretot, 
de manca de formació dels protagonistes 
i de voluntat de planificació dels dirigents
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o promotors. A tot estirar ens volen fer 
passar per estàndard el neobarceloní de 
les generacions més joves fortament cas-
tellanitzat en la fonètica, el lèxic i la 
sintaxi, no cal dir en l'entonació i, a sobre, 
es permeten la marginació i la descon-
fiança, quan no la sorda burla, del català 
més viu i autèntic de qualsevol indret del 
domini lingüístic. A tot estirar, i davant les 
protestes d'un sector geogràfic concret, 
es justifiquen amb allò que jo he batejat 
«ponga una leridana en su pantalla». 
Mentrestant observem com el llenguatge 
de TV3 és bastant diferent del del circuit 
català de TVE, com el de la premsa escrita 
també és força discrepant: compareu el 
català de l'«Avui» amb el d'«EI Món» o el 
del «Punt Diari» o el d'«EI Temps», per 
posar uns exemples.

Llegiu amb atenció aquestes publicacions 
i la premsa comarcal i especialitzada i 
veureu com no es convergeix, més aviat 
es divergeix: uns s'encastellen en unes 
formes encarcarades (llurs, homs, quel- 
coms, plurals sistemàticament en -gs i no 
en -os dels mots com passeig, pretèrit 
perfet simple sempre, exclusió purista de 
tot mot no ortodox, fins i tot de formes 
tan usuals com mentalitzar, ensenyants...) 
i d'altres «s'obren» tant, es volen fer tan 
populars, que suprimeixen els per a, no ja 
davant d'infinitiu, sinó sempre: «llibres 
pels mestres», tiren pel dret (pel castellà) 
en les solucions lèxiques i en la tria 
sintàctica, demostren en fi ignorància o 
barroeria tant com els altres por, manca 
de naturalitat o mandra (que fàcil que és 
deixar anar un «quelcom» o «pel que fa» 
o un «romandre» i oblidar així tota una 
altra gamma de possibilitats més actuals i 
sobretot plurals!).

LA NATURALESA I LA FINALITAT
DE L'ESTÀNDARD

No m'inventaré res: ho va explicar tan 
clarament Lluís-Vicent Aracíl a Educació i 
sociolingüística*  que em limitaré a citar- 
lo:

«La major part dels nostres compatriotes 
fan un ús molt limitat del català —penso 
en limitacions qualitatives més que no 
pas quantitatives. Les normes restrictives 
impedeixen que el català sigui usat dins 
una gamma prou ampla d'àmbits, i impe-
deixen també que la seva estructura sigui 
adaptada a aqueixos àmbits.»

«Tothom ha de comprendre que la 
cristal·lització del català Standard produï-
da per la fixació no és pas purament una 
ordenació estètica destinada a la contem-
plació, sinó sobretot a una adaptació 

* Aquest treball d'Aracil va aparèixer a «Treballs de 
Sociolingüística catalana», núm. 2, Editorial 3 i 4, València, 
1979, i va ser reproduït en el llibre Papers de sociolingüísti-
ca, Edicions de la Magrana, col·lecció «Els orígens», núm. 
9, Barcelona, 1982. Hi hem deixat el mot Standard en la 
forma original com prefereix Aracil. Un llibre més recent, 
Dir la realitat, Editorial Països Catalans, Barcelona, 1983, 
torna sobre el tema i l'aprofundeix: vegeu, especialment, el 
capítol: «L'estandardització del català modern en justícia a 
Josep Calveras» i «Sobre la situació minoritària».

eminentment funcional i operativa a un 
nou conjunt d'usos o aplicacions de l'idio-
ma. Diguem-ho clarament: l'objectiu bà-
sic és de poder (re)conquerir precisament 
aquells àmbits que ara són monopolitzats 
per l'idioma "superior" no-català.»

Queda clar que l'autor no es refereix pas a 
normes polítiques prohibitives, sinó a les 
«normes d'ús social» que els mateixos 
catalans apliquen: la vida comercial, labo-
ral, d'esplai, és en castellà bàsicament ara 
i encara. Les lectures dels catalans són en 
castellà en la seva immensa majoria, tant 
les d'esplai com les d'informació, les 
d'estudi o les de feina. Fa pocs dies he 
pogut comprovar que un curs d'Informàti-
ca organitzat per l'Escola d'Administració 
Pública i anunciat en uns fulletons en 
català, es feia en castellà i s'hi repartien 
uns apunts amb la portada simbòlica-
ment en català i l'interior en castellà. 
També hem pogut llegir a la premsa com, 
davant la reclamació del senador Ferrer, 
un jutge de Girona va justificar l'envia- 
ment de citacions en castellà en el fet que 
eren prefabricades i provinents d'un ordi-
nador que els havia facilitat la conselleria 
de Justícia de la Generalitat. És com dir: 
«Nois, no us preocupeu per aprendre el 
català en les classes que nosaltres matei-
xos us oferim: la realitat, el futur, la 
informàtica són en castellà, i el català és 
només un símbol que serveix per a la 
litúrgia parlamentària i per a cantar Els 
segadors o el Virolai.» I, com també va dir 
Aracil, per a cantar el Virolai no es 
necessita cap estàndard, o el que és el 
mateix en l'escrit que ens ocupa: «La cosa 
és simple: no té cap sentit d'ensenyar una 
varietat lingüística que la gent no tindrà 
cap oportunitat ni cap necessitat pràctica 
d'usar. Fóra com ensenyar la manera de 
caçar óssos polars als habitants del Con-
go.» Ho voleu més clar?

I per acabar: «Una varietat lingüística 
elaborada en funció d'uns determinats 
usos i que, tanmateix, no pot ésser aplica-
da pràcticament en aqueixos usos és, 
com vaig escriure el 1968 dins la meva 
introducció a Escalante: "un òrgan sense 
funció: superflu i, com a tal, condemnat a 
atrofiar-se." Si els àmbits "formals" són 
vedats definitivament al nostre idioma, el 
català Standard serà com una ànima en 
pena. Encara que el tinguem, no ens 
servirà de res mentre no trobarem ús i 
lloc per a ell.»

Les coses han canviat una mica, però no 
gaire: repetim que els usos formals ac-
tuals del català se centren en una petita 
part de la vida catalana i nò afecten més 
que un petit nombre de ciutadans, mentre 
que l'ús oral ha baixat sensiblement entre 
el jovent, que és el futur, tot i que, per 
contra, diuen que augmenta el sentiment 
independentista. Però, pot existir Catalu-
nya sense català? Nosaltres creiem que 
no, rotundament no. Per això els nostres 
adversaris es posen tan nerviosos en tot 
allò que fa referència a un ús normal, no 
simplement literari o simbòlic, de la llen-
gua.—ERNEST SABATER I SICHES.
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