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Entrevista: AlbertPlaNualartEl lingüista defensa la
revisió d’alguns punts de la normativa a ‘Això del català’

“Elcatalàésmés
difícildelquecaldria”

Ignasi Aragay
BARCELONA

Albert Pla Nualart (Barcelona, 1959),
cap d’edició de l’AVUI, publica Això
del català (Columna), on aplega les
exitoses terrassetes de la contrapor-
tada del diari. En una primera part,
Pla defensa revisar els punts de la
normativa que no han arrelat en l’ús,
i són avui, segons ell, pur artifici que
allunya de la normalitat. També es
mostra crític amb l’IEC i el veu poc
capaç de mantenir la norma al dia.
Tot això deixant clar que, per ell, cap
normalitat és possible en un bilingüis-
me que aboca a la lenta dissolució de
la llengua. Al pròleg, Joan Solà anun-
cia que el llibre “provocarà polèmica”.

Ara diran que defensa el català ‘light’.
No em considero ni heavy ni light. La
cosa és força més complexa i demana
deixar de banda els apriorismes. No
sóc light perquè veig crucial per al
futur del català que mantingui la
identitat respecte al castellà si no vol
acabar com el gallec. Ara: defensar la
identitat vol dir defensar el que som;
no pas el que hauríem pogut ser, que
és l’extrem en què cauen els heavy.

Un català més fàcil i alhora genuí?
I com es fa això?
Si acceptem el que ens ve de l’evolució
i rebutgem només la interferència, el
catalàcorrecte jas’assemblaforçamés
al que vostè i jo parlem de manera es-
pontània. Si, a més, no basem la sinta-
xi en una barreja de dialectes sinó en
un de sol, eliminem una altra part de
l’actual artifici normatiu. Ni una cosa
ni l’altra fan el català menys genuí.

Per què el parlant té la sensació que
el català és massa difícil?

Perquè té tres fronts oberts. El de la
anormalitat social: una llengua que no
és necessària sempre és més difícil. El
de la interferència, que afecta cada
cop aspectes més estructurals i, per
tant, difícils de corregir. I el d’una nor-
mativa que ja no partia del català real
quan es va fer i arrossega, sobretot en
sintaxi, un grau d’artifici que no ha ar-
relat en l’ús ni sembla que ho pugui fer.

Com ara l’article neutre lo.
I els pronoms febles i el canvi i caigu-
da de preposicions... Tot fa pensar que
arribem al lo neutre per una evolució
potser influïda –no pas interferida–
pel castellà. Però la norma es va fixar
en un clima cultural que recelava
d’aquesta evolució, i ens va privar d’un
lo sense el qual caminem coixos. I de
tant que ens fa falta caiem en aberra-
cions molt pitjors, com fer servir d’ar-
ticle allò o ho. Tants anys prohibint-lo
fan que ara es percebi com un castella-
nisme més, però els nostres besavis,
amb un català molt més genuí que el
nostre, el deien amb tota la naturali-
tat. Amnistiar-lo no és fàcil, però no
acceptant-lo també fem mal al català.
Si la pressió del castellà no fos tan
forta, potser l’hauríem d’acceptar.

Però la pressió del castellà, més que
desaparèixer, s’intensifica.
Si no modifiquem el marc sociolingüís-
tic, la millor normativa serà inútil. Si
elcatalànotéunterritorionés llengua
comuna i necessària, no hi ha res a fer.

Què opina del bilingüisme?
En aquest bilingüisme, en què tothom
sap castellà i només uns quants cata-
là, la llengua s’anirà diluint. El català
només tindrà futur si el castellà retro-
cedeix fins a tenir el pes que té l’an-
glès a Suècia o Holanda. No dic que

l’hàgim de fer retrocedir. Potser el
cost en termes de convivència és ex-
cessiu. El que dic és que aquesta és la
condició per salvar el català. Crec que
la societat ja és prou adulta per dir-li
que això és així, i deixar-la decidir.

És molt crític amb l’IEC.
És molt difícil que l’IEC, tot sol i tal
com està organitzat, faci una revisió
de la normativa de l’abast que convin-
dria. Fabra va trigar sis anys a fer el
seu diccionari i l’IEC seixanta-tres, i
encara el va acabar de pressa i mala-
ment. L’IEC aplega gent molt vàlida
però és una estructura pesant i buro-
cratitzada. A més, la por que no el re-
coneguin com a única autoritat a tot
el domini lingüístic, que l’acusin de
barcelonisme, l’obliga a optar per so-
lucions d’estàndard composicional.

I quin problema té l’estàndard com-
posicional?
Que és una llengua feta de retalls, arti-
ficial. El mou un ideal romàntic molt
semblant a l’esperantista. Però el ma-
teix model econòmic i social que fa de
l’anglès la llengua mundial, també fa
que els estàndards es basin en un dia-
lecte i no en una barreja. No es pot fer
anar la llengua per on no va la societat.

Els mitjans de comunicació han optat
pel català central.
És normal. Mentre els filòlegs de l’IEC
es barallen amb la història, els lingüis-
tes dels mitjans es barallen amb la rea-
litat: han de comunicar i han de sonar
creïbles. L’estàndard és avui, més que
mai, registres informals, col·loquiali-
tat. La col·loquialitat, per ser creïble,
necessita un referent real, i l’únic re-
ferent real que s’acaba percebent com
a no dialectal és el dialecte amb més
pes social, econòmic i demogràfic.

Albert Pla publica ‘Això del català. Podem fer-ho més fàcil?’, que inclou les ‘terrassetes’ de l’AVUI ■ FRANCESC MELCION

on es convoca el clàssic,
amenitzat per una guitarre-
ta emprenyadora que fa
més nosa que servei, i que
el director ha tingut la barra
de comparar amb la de Toti
Soler acompanyant l’Ovidi...

Afortunadament hi ha un
quartet d’actrius espater-
rants. La Clara Segura fa
una Electra imponent que
construeix el millor mo-
ment de l’obra: l’encontre
dels germans i el reconeixe-
ment. Segura explora les
proves verbals i corporals
que identifiquen Orestes i,

des de l’enfonsament exis-
tencial que acaba d’experi-
mentar creient-lo mort,
salta amb expressions d’in-
credulitat, de ràbia contin-
guda i finalment d’alegria,
del cop de puny a l’abraça-
da, amb una intensitat cor-
prenedora. Rubrica l’escena
amb una cançó de bressol
africana (Tula Baba Tula)
popularitzada pel flamenc
Helmut Lotti. Després hi ha
la tríada de Q-Ars Teatre,
Anna Güell, Mercè Anglès i
Mar Ulldemolins, esplèndi-
des en els seus dobles rols
de cor i personatge.

Electra
De Sòfocles. Dir.: O. Broggi.
TNC, 18 de març

Cal congratular-se que
finalment el TNC hagi
programat un clàssic

grec sense intermediaris fo-
rans. La lentitud de reflexos,
però, ha fet que se’ls avan-
cés el teatre Akadèmia de
Mercè Managuerra, que té
la mateixa peça en cartell,
segons la versió en prosa de
Carles Riba. Broggi, que ens
havia ofert una versió vi-
brant de l’Antígona de Sòfo-
cles a la Biblioteca de Cata-
lunya, ara es limita a servir,
sense ànima ni espurna,
l’Electra del tràgic grec, que
ens ha fet enyorar els vívids
Mots rituals per a Electra de
Palau i Fabre (encara inèdit
al TNC!!) que el 2003 va es-
trenar l’Espai Brossa. Deu
ser que les parets del TNC
encarcaren o inspiren un re-
verencialisme paralitzador.
El fet és que, malgrat l’espai
central amb públic a quatre
bandes, i malgrat unes in-
tèrprets d’excepció, l’espec-
tacle discorre amb un to es-
morteït, en què l’esponjosa
sorra d’aquella Antígona
s’ha convertit en llosa, en
un muntatge empedreït i
eixut, guarnit amb un xiprer
altíssim i una escultura
allargassada a l’estil de Gia-
cometti, a l’ombra dels
quals es disposa el pedrís

Crítica teatre

Clàssic al pedrís

Segura construeix
el millor moment:
l’encontre dels
germans

Francesc
Masip

Elcritcoreogràfic
deNaceraBelaza
passaperSalt
‘Le cri’, espectacle
revelació francès del
2008, s’endinsa en
la tradició algeriana

Andreu Gomila
BARCELONA

Nacera Belaza és una balla-
rina i coreògrafa autodidac-
ta, més interessada en la
pintura, el cinema i la litera-
tura que en les arts del mo-
viment. Fa dos anys va es-
trenar Le cri, un muntatge
construït a base de repetici-
ons, característica de la
dansa tradicional algeriana,
que va esdevenir espectacle
revelació a França. Avui
passa pel Teatre de Salt,
amb l’objectiu, assegura Be-
laza a l’AVUI, de fixar algu-
na mena de “comunió amb
el públic” i de fer-li pensar
sobre la seva condició hu-

mana, que cadascú “vegi
què hi ha dintre seu”.

El balanceig interior de la
dansatradicionaldelMagrib
i les repeticions dels movi-
ments fan que es creï “un lli-
gam molt fort” entre el que
passa damunt l’escenari i la
platea. Ella no pensa que
l’espectadorhagid’entendre
res del que veu. “La gent
creu que ha de comprendre
coses, però en la dansa tra-
dicional l’únic que es busca
és la connexió espiritual”,
indica.Belazaensparlade la
“poèticadelbuit”,queinten-
ta transmetre amb una sè-
riedemovimentsgairebées-
pasmòdics, elèctrics, que
ens duen a altres dimensi-
ons. Iunespectacleque,tot i
néixeraAlger,hatingutmés
èxitaFrança.“Elsalgerians,
després d’anys de violència,
van al teatre per allunyar-se
de la realitat”, constata. ■


