La Facultat de Lletres de la UdG esdevé focus de debat
sobre la llengua i la literatura catalanes
El cicle de conferències "La llengua, avui: reptes i propostes actuals” ha convertit la Facultat de Lletres de la UdG en un focus de debat sobre l’estat
actual de la llengua i la literatura catalanes. Al mateix temps, professionals de la comunicació han impartit un seguit de classes magistrals en què
han abordat l'actualitat periodística en català.
Un drama en un sol acte del qual encara no s'ha escrit el final. Si més no, és
com sembla que es podria descriure la realitat de la llengua catalana, avui, a la
llum del que han explicat lingüistes, periodistes i escriptors en les conferències que han impartit a la Facultat de Lletres de la UdG dins el cicle "La llengua,
avui: reptes i propostes de futur" que ha organitzat l'Institut de Llengua i Cultura
Catalanes (ILCC). Per començar, els lingüistes de l'IEC, Isidor Marí i Joaquim Rafel, han valorat el paper normatiu dels diccionaris de l'Institut, a la vegada que
han defensat la necessitat de disposar d'un model de llengua precís i clar. Però
aquesta precisió ha estat l'element més debatut pels professionals de la llengua
-Puyal, Pla, Rusinés, Pulido o Casals- per als quals, precisament, el model és, a
la vegada que un motor, el fre. En
aquest sentit, Joaquim M. Puyal
va defensar que hi ha poques
propostes per a una llengua que
està en situació crítica. Albert
Pla, responsable lingüístic del
diari Ara, va considerar que "en
la normativa actual de la llengua,
una part de nosaltres no hi acabem de creure". L'amenaça que
representa la falta de coordinació entre el model de llengua
dels mitjans i el de l'escola, la va
assenyalar Ernest Rusinés, cap
d'assessorament lingüístic de
TV3. Per Andreu Pulido, director
del Servei de Llengües Modernes
de la UdG, "una llengua defectuosa comporta indefugiblement
un coneixement defectuós". En
el seu torn, Daniel Casals, professor a la UAB que ha investigat l'ús de la llengua
catalana als mitjans, va destacar l'excepcionalitat que representen els serveis
d'assessorament lingüístic de què disposen els mitjans de l'àmbit lingüístic català, els quals no tenen parangó en els mitjans que s'expressen en altres llengües,
com la castellana.
El parer dels escriptors
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Com un sol home, el grup d'escriptors que hi han participat, Cabré, Solsona,
Mesquida, Fonalleras, Bezsonof, ha considerat la llengua com una matèria dúctil
la qual depèn de l'esforç propi perquè cobri una forma definida. Així ho va manifestar Jaume Cabré, quan va dir que "no es tracta d'escriure això, sinó d'es-

criure així". Especialment bel·ligerant va mostrar-se Ramon Solsona, quan va
expressar la necessitat que el llenguatge oral i el literari trobin un sòlid punt de
contacte, en benefici de la literatura catalana. Gairebé entremaliat, Biel Mesquida va definir els diferents accents de la llengua catalana com el seu territori de
treball, a la vegada que els considerava inacabables. Josep Maria Fonalleras, en
canvi, va defensar que "només hauríem d'escriure allò que és imprescindible”.
Joan-Daniel Bezsonoff –un escriptor francès, de cognom rus, que escriu en català (així el va presentar Xavier Pla)- va explicar que “per escriure cal pastar la
llengua, com el nen petit fa amb el fang”. En el moment de tancar aquest número
d'Engega, el poeta i pintor Narcís Comadira encara no ha intervingut. En altres
àmbits, ha considerat que "el
català necessita ser protegit,
té dret a ser la llengua vehicular de l’escola, de tot l’ensenyament i de tot el país. És
un dret de naixement".
El torn dels periodistes
Els periodistes també han
tingut el seu torn, però en
format de classes magistrals
adreçades als estudiants del
Grau en Comunicació Cultural. Han estat Magí Camps
(La Vanguardia), Enric Marin (CCMA), Joan Ventura
(El Punt/Avui), Oriol Soler
(Cultura 03), Josep M. Muñoz
(L'Avenç), Xavier Graset (Catalunya Ràdio) i Lluís Jou (ex director de política lingüística). Des de les diferents perspectives que imprimeixen les diverses disciplines que exerceixen,
aquest grup de professionals ha mostrat als estudiants que cal "un model de
llengua que no faci rendir-se el català a cada moment" (Camps), que "la crisi del
model autonòmic és un obstacle per a les polítiques de comunicació" (Marin),
que "som un país de revistes" (Gendrau), que "la situació crítica de la premsa
comarcal no difereix gaire de la de la premsa general" (Ventura), que "si la gent
no vol pagar un diari és perquè no val res" (Soler), que "l'esmicolament dels
estudis d'Humanitats és un error que hem de corregir" (Muñoz), que "els que fan
ràdio en castellà treballen amb més tranquil·litat, perquè no els cal reivindicarse a cada moment" (Graset) i que “mentre l'estat espanyol rebutgi la pluralitat
lingüística interna serà difícil que Europa l'accepti” (Jou).

