
Recomanem als lectors desitjosos de fer 
una aportació a aquesta secció que s’esfor-
cin a reduir l’extensió de llurs cartes: com 
més breus, com més condensades, més 
probable serà que puguem publicar-les. 
D'altra banda, no ens podem comprometre 
a mantenir correspondència sobre les co-
municacions adreçades a aquesta secció. 

— Red.

Senyor Director... «Serra d’Or» no es compromet a tornar els 
originals que li siguin enviats espontània-
ment ni a mantenir correspondència amb 
els autors.

INCORRECCIONS?

En qualitat de responsable de 
la correcció lingüística amb què 
són publicats els textos a l’ac- 
tual etapa de la «Revista de 
Catalunya», voldria poder fer 
algunes puntualitzacions al 
breu paràgraf que el senyor Al
fred Badia dedica a aquest tema 
en el seu article La nova etapa de 
la «Revista de Catalunya», publi
cat al número de maig de «Serra 
d'Or».

Si ho he entès bé, el senyor 
Badia ve a dir que, bé que 
poques, a la citada revista hi ha 
incorreccions lingüístiques i no 
n'hi hauria d’haver cap. Fins ací, 
res a dir-hi, perquè som ben 
conscient que, malgrat l'esforç 
esmerçat, d’errades sempre se 
nescola alguna i sempre és pos
sible de millorar. En aquest sen
tit m'he llegit amb atenció els 
exemples d’incorreccions ad
duïts pel senyor Badia..., i m’he 
adonat que, malauradament, 
feien inevitable d’anar a parar al 
controvertit tema de què cal 
entendre per incorrecció lingüís
tica: transgressió de les nor
mes?, de quines normes?, de les 
de competència lingüística dels 
parlants?, de les acadèmiques? 
Es evident que el senyor Badia 
es refereix a aquestes darreres, 
Però a) aquestes no són unívo
ques en la seva interpretació; b) 
no sempre obliguen a una deter
minada solució; c) no són com- 
Ptetes o, el que és el mateix, no 
Preveuen tots els casos; i d) 

tampoc no són fixes i immuta
bles. No voldria que un hom 
m’interpretés malament: No es 
tracta d’admetre tota mena de 
lectures de les normes acadèmi
ques. Aquestes han estat aconse
guides després de molts anys 
d’esforços i són bàsicament d’u
na reconeguda solvència cientí
fica, i una total relativització les 
faria esdevenir estèrils..., però 
són, també, perfectibles, i és un 
deure que qui tengui coneixe
ments per a tirar endavant ho 
faci. Si açò és així, i jo crec que 
ho és, resta bastant clar que 
seria convenient un cert marge 
de tolerància o flexibilitat... Així 
un hom s’estalviaria moltes dis
cussions inútils sobre si són real
ment incorreccions per a tothom 
allò que el senyor Badia diu o 
només ho són per a ell o per a 
uns pocs.

Personalment haig de confes
sar que de cap manera no veig 
que ho sigui la conjunció com 
per com que introduint subordi
nades causals. En aquest cas la 
conjunció com sense el que en 
català és molt més antiga i docu
mentada que no pas l’altra i no 
crec pas que calgui titllar-la 
d’arcaisme a bandejar i, molt 
menys encara, de castellanisme 
igualment a bandejar. Per tant, 
si algun autor modern espontà
niament en fa ús, no seré jo que 
la hi corregesqui per res.

La locució pel contrari «con
tràriament» sembla perfecta
ment encabible dins les possibi
litats sintàctiques del català ac
tual. Que a algú pugui semblar- 

li acastellanada, no ho negaré 
pas. De tota manera, cal tenir en 
compte que si hi ha un camp de 
la llengua en què el sistema és 
obert, amb formació i pèrdua 
constant d'estructures, aquest és 
la sintaxi. Açò no vol dir que 
propugnem cap mena de laxitud 
en la matèria, emperò sí que es 
tengpin en compte les seves es
pecials característiques, que la 
fan singularment àrdua. Cal, 
doncs, esser prudents a l’hora de 
parlar de barbarismes sintàc
tics, car, a més del possible 
manlleu —no sempre condem
nable—, hi ha la possibilitat de 
formació interna, ajudada o no 
per la influència de la llengua 
dominant. Aquesta dificultat de 
discerniment encara és més 
grossa entre dues llengües per 
tants de conceptes bessones, a 
més de veïnes i, avui, superposa-
des.

Pel que fa a la doble negació 
amb els adverbis mai i gens, no 
sembla pas que es pugui parlar 
d’incorrecció si aquesta no es fa. 
Fabra, per exemple, preferí, és 
cert, la doble negació —prefe
rència que, tot sia dit de passa
da, en general és observada per 
la «Revista de Catalunya»—, pe
rò mai no va dir que l’altra 
construcció fos incorrecta. Cal
dria, a més, veure el context en 
què es fa la negació simple amb 
els esmentats adverbis, perquè 
hi ha estils més col·loquials, més 
directes, en què l'allunyament 
de la llengua parlada que com
porta la doble negació la fa 
menys aconsellable.

Resta només, dels exemples 
adduïts d’incorreccions, el de 
l’ús de amb per en, que, descon- 
textuat, no es pot judicar.

En suma, subscriuria l’esmen
tat paràgraf —bé que no em puc 
estar de dir que com a tota 
valoració de la «Revista» des del 
punt de vista de la dignitat i la 
correcció idiomàtiques em sem
bla força injusta, però no se 
m’amaga que no és a mi a qui ho 
ha de semblar— a condició de 
canviar els exemples d’«incor- 
reccions» (hi ha íetc. que no es 
pot saber què recobreix, si el 
senyor Badia no ens ho aclareix) 
per incorreccions que ho fossin 
per a tothom o, si més no, per a 
una majoria prou clara.

En tot això hi ha un factor que 
no ha estat al·ludit encara i que 
és del tot fonamental i és el dret 
dels autors —i dels lectors— que 
els correctors es limitin a corre
gir només allò que està mala
ment, concepte aquest que, com 
hem vist, és força trencadís. En 
la bona correcció són imprescin
dibles molts coneixements —per 
tal de saber quan convé d’esser 
flexible o inflexible— i actuar 
amb molt de tacte. Si no ho 
fèiem així, correríem el risc de 
convertir la correcció idiomàti
ca en una mena de llit de Pro- 
cust que, ho dic ben sincera
ment, no crec que fos gens bene
ficiós per a la nostra llengua. — 
Juli Moll i Gómez de la Tia 
(Barcelona).
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