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E
l llenguatge és un revolu-
cionari que assalta totes
les trinxeres. No s’ha de
confondre, aquí, llenguat-
ge amb llengua o idioma.

Diem un llenguatge infantil, un
llenguatge acadèmic, un llenguatge
pobre. L’idioma té unes normes
molt fixades, mentre que els llen-
guatges es modifiquen.

L’evolució és evident. Si d’una
banda hi ha expressions que tendei-
xen a caducar, de l’altra s’imposen
nous llenguatges. No només l’infor-
màtic, que és una innovació. Em re-
fereixo a noves formes de parlar i
d’escriure que en determinades èpo-
ques han estat de moda en alguns
grups socials. El llenguatge afectat,
per exemple. El populista, en el
camp polític.

Ara s’ha estès el llenguatge semi-
xifrat que es fa servir en la tramesa
de missatges, de SMS. Un llenguatge
que és fonètic –es basa en el so d’al-
gunes lletres– i antivocàlic. «Xque t
sgui2». Algú dirà que és una manera
ràpida d’escriure «¿Per què té segui-
dors?». Quan el sistema es domina,
és ideal per a missatges qrts (curts).
Però en l’èxit també hi influeix un
component de joc, l’entremaliadura
lingüística. Ben mirat, els missatges
xifrats han fet un paper en la histò-
ria militar i de l’espionatge. I no cal
dir les abreviatures clàssiques, com
aC (abans de Crist), Cia. (companyia),
SA (societat anònima), Sr. i Sra., prof.,
pral. 2a, núm., Barça... i el famós etc.

D’una banda, doncs, es va impo-
sant un llenguatge de simplificació...
i de l’altra un llenguatge de compli-
cació. La crisi econòmica ha permès
que aquest últim aflorés amb tota la
seva força. En posaré uns quants
exemplars, recollits a la premsa
d’un sol dia.

«Tot el món ha d’adoptar la regu-
lació contracíclica». Magnífica parau-
la. «El banc és custodi de les compres
intermediades...» Una nova modalitat
de compra i d’adjectiu. «Hi ha una
inflació rutinàriament superior...»
¿Em farien el favor d’explicar-m’ho?
Naturalment, això passa encara que
una entitat estigui ben posicionada.
Un banquer ha explicat el seu «pla
de digestió d’un laboratori». No es
tracta de gestió, sino de digestió. Di-
gerir un laboratori pot arribar a ser
molt perillós. Hi ha qui anuncia
l’augment del benefici net d’un sol
dígit, davant les pressions deflacio-
nistes i les pèrdues operatives. ¿Ja sap
què passa, el lector? Que s’està «desin-
centivant l’activisme social», i això supo-
sa un «cost reputa» –perdonin– «re-
putacional». Suposo que es vol dir que
baixa el prestigi.

La inflació lingüística és sensacio-
nal. Potser es pensen que el fracàs
dels números es pot tapar amb pa-
raules. H

Petit observatori

Pobres i
empatxats
de paraules

Espinàs
JOSEP MARIA

Podeu efectuar la vostra consulta per carta, per telèfon (93.265.53.53) o a través del correu electrònic lector_experto@elperiodico.com

La pregunta
¿Creieu que
actualment hi ha
antisemitisme
a Catalunya?

Sí. Hi ha un sentiment antisemi-
ta, encara que no en un grau ex-
cessiu. Considero que és igual
que a la resta de països europeus.
Així, el cas de Catalunya no cons-
titueix, al meu parer, cap exem-
ple destacable d’odi al poble jueu
i la seva cultura.

Sí. Jo no sento cap aversió cap a la
raça i la cultura hebrees, però hi
ha col.lectius a Catalunya que
són profundament antisemites.
Des del meu punt de vista, aques-
ta és una posició clarament irra-
cional.

Roger
Mingot

Estudiant

No. Personalment, sóc antisemi-
ta, però penso que a Catalunya
no s’odia el poble hebreu, sinó
l’Estat d’Israel. Hi ha una postura
crítica amb aquest país per les se-
ves actuacions i, sobretot, per les
aliances que té, especialment
amb els Estats Units.

Sí. Al meu parer, l’antisemitisme
ha augmentat. La raó és molt sen-
zilla: tot el que els van fer als
jueus durant l’Holocaust, ara ho
estan fent ells amb el poble pa-
lestí. Amb el suport nord-ame-
ricà, és clar.

Joaquín
del Rey

Jubilat

Raquel
Cosgaya

Estudiant

Clara
Casasayas

Estudiant

Sí
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¿És beneficiós el sistema
de velocitat variable?
Podeu respondre a la web:
www.elperiodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

MÒNICA
SALILLAS

GIRONA
¿Quants professionals

de la dansa són homes?

El lector / l’expert

REPERCUSSIONS DE LA CRISI

Una mica de realisme
Dani Peña Caminero
Vic

L’altre dia feia fúting amb un amic
quan vam arribar a la part del darre-
re d’un hipermercat. La meva sor-
presa va ser gran al veure una colla
de gent regirant els contenidors d’es-
combraries i discutint entre ells. Pot-
ser a les grans ciutats això és nor-
mal, però no a Vic, població d’uns
40.000 habitants. El meu company,
argentí, va comentar que això a Bue-
nos Aires es veu cada dia, i jo li vaig
respondre: «La crisi». Llavors vaig
pensar: ¿aquesta gent s’ha vist així
d’un dia per l’altre? ¿No van tenir la
més mínima previsió? El problema
de la crisi econòmica en què ens
veiem embolicats és que té un valor
afegit: l’optimisme desorbitat de Za-
patero. La forma com el Govern so-
cialista està tractant la crisi no és la
més adequada. D’acord que el pessi-
misme seria pitjor per a la moral so-
cial, però hi ha l’alternativa del rea-
lisme. Només així s’evitarà que les
conseqüències de la crisi siguin su-
periors i aconseguirem que no hi ha-
gi més gent que es vegi obligada a
regirar entre els contenidors dels
grans hipermercats.

DEBAT SOBRE ELS MITJANS

La notícia fresca
Oriol Sabater Domènech
Barcelona

Realment vivim només de la notícia
fresca i de la víctima immediata. Les
conseqüències dels desastres conti-
nuen d’actualitat, però comença Da-
vos, que ho eclipsarà. Igual ha passat
amb la guerra a Gaza, que després
d’uns inicis de monopolística actua-
litat es va veure eclipsada per Oba-
ma, i ara passem sobre les ressenyes
amb indiferència. En esports es pu-
blica que s’ha atorgat la medalla al
mèrit esportiu a Marc Coma per
guanyar el Dakar, i ja ningú se’n re-
corda que en aquesta mateixa prova
un corredor espanyol, Cristóbal Gue-
rrero pare, va patir un greu acci-
dent del qual sembla que es recupe-
rava en una clínica xilena... I dic
sembla, ja que aquesta va ser l’últi-
ma ressenya en premsa. Valem el
que valen els nostres últims actes,
com qualsevol futbolista, i la infor-
mació que ens ofereixen els mitjans
és un fidel reflex d’aquesta imme-
diatesa en què vivim.

LA CONSIDERACIÓ D’ARTISTA

Cap músic
Antoni Mas Bou
Cassà de la Selva

Un servidor es dedica a tocar el pia-
no i a compondre. És a dir, sóc mú-
sic. O, més ben dit, en faig, perquè
afirmar que en sóc potser és dir mas-
sa. Alguns també m’han catalogat
de creador; però, què voleu que us
digui, a mi m’agrada més ser o fer
de músic. Però, ni una cosa ni l’altra.
Segons el reial decret número
1435/1985, les lleis em cataloguen
com a «artista». Finalment, els que
governen el país que m’acull, és a
dir la Generalitat, han constituït el
Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts. Hauríem de suposar que els
que conreen les arts són creadors i
artistes, però resulta que entre els
seus 11 integrants no hi ha cap
músic. Si us plau, ¿algú em podria
aclarir què sóc i què faig?

ALIMENTACIÓ ALTERNATIVA

Carn vegetariana
Àngel Gómez Milà
Martorell

He descobert uns aliments molt es-
pecials, 100% vegetals, que imiten
perfectament el gust i la textura de
tota mena de productes animals: el

pollastre, la vedella, el formatge, el
peix... Els he tastat i són unes imita-
cions tan perfectes que resulta difí-
cil diferenciar-los dels autèntics. I es-
tan fets només amb ingredients na-
turals. Tractant-se d’uns productes
tan innovadors, el preu és bastant
moderat, no gaire superior al dels
productes autèntics. Si contínua-
ment diuen que l’obesitat i els grei-
xos animals són els principals cau-
sants de les malalties coronàries,
¿no seria hora que les institucions
promocionessin aquests productes?

TRUCADES PUBLICITÀRIES

Telèfon desconegut
Mari Cruz Elvira
Sant Boi de Llobregat

Algú està trucant contínuament al
meu telèfon per oferir-me unes ofer-
tes que jo no he demanat, però
agraeixo que en temps de crisi se’n
recordin de mi a qualsevol hora del
dia per fer que la meva economia
millori. Com que és de bona educa-
ció ser agraïts, jo també vull telefo-
nar-los per comentar-los les ofertes
que he vist. ¿Que no els interessen?
No importa, tornaré a insistir un al-
tre dia a veure si han canviat d’opi-
nió, i un altre i un altre i un altre...
Igual que fan ells. És clar que jo ho
tinc més difícil, perquè no tinc el
seu telèfon. Així que apel.lant a la
igualtat: com que jo no els truco,
que ningú em truqui a mi. Quan es-
tigui interessada en algun dels seus
productes, ja parlaré amb el depar-
tament d’atenció al client, que per a
alguna cosa hi deu ser.

ÀREES VERDES A BARCELONA

Al costat de l’hospital
José Luis Rodríguez Gulías
Sant Boi de Llobregat

El dia 19 em vaig veure obligat a
anar a l’Hospital de la Vall d’Hebron
per motius de salut. Normalment
aparco el cotxe al voltant del centre,
però a l’arribar em vaig trobar la zo-
na verda implantada. Em sembla
una vergonya que l’hagin estès
també allà, pel fet que moltíssimes
persones que aparquen venen a visi-
tar els seus familiars malalts. I inten-
tar treure partit d’això o ometre
aquest fet és una falta de sensibilitat
per part de l’ajuntament. I no val
l’excusa de reduir el trànsit ni fo-
mentar la fluïdesa: és una mesura
purament recaptatòria i perjudica
els malalts que visiten l’hospital.

No hi ha cap estudi que permeti donar un percentatge
exacte, però aquest segueix sent un sector en què les
dones són majoria. En el cas de l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa de Catalunya (APDC), el percentat-
ge d’homes associats és del 19,12%, i en el del con-
servatori de l’Institut del Teatre és del 20,6%. Malgrat
aquesta desigualtat, cal ressaltar que el nombre de nois
ha crescut significativament en els últims anys gràcies a
balls com el hip-hop i el funky.

En la programació dels teatres i de la televisió es po-

den veure companyies amb un nombre de nois i noies
molt igualat. Esperem que aquest percentatge s’acabi
igualant com a la resta de sectors i que els prejudicis,
que afortunadament cada vegada estan més diluïts, des-
apareguin del tot perquè, en aquest sentit, la dansa sigui
una professió com qualsevol altra.

Jordi Cortés.
President de l’Associació de Professionals de la Dansa
de Catalunya (APDC)

Molts aprofitaran la ventada per
talar el que els convingui. Al Club
de Tennis la Salut s’estan tallant
tots els arbres que donen al
pàrquing del carrer de la Verge
de la Salut, i crec que no tots
estaven danyats.

¿Tala excessiva?

Agustín Ribas. Barcelona


