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c a r t a s
Ocupació jove: 
cal el suport de la UE
El Govern i els agents socials es
tan a punt d 'acordar un pla de 
xoc per reduir l'atur entre els jo
ves espanyols, l'índex està per 
sobre del 55% (al voltant del 
60, segons les últim es dades). 
Seran un centenar de mesures 
destinades al fom ent de l’ocu
pació jove i l'afavorim ent de 
les iniciatives em presarials 
d ’aquest segment, les quals ne
cessiten la corresponent dota
ció pressupostària per no cau
re en el buit. És imprescindible 
que la Unió Europea (UE), que 
disposa d 'u n  fons social de 
100.000 m ilions d ’euros, es 
com prom eti i doni supo rt al 
pla. De m om ent nom és són 
bones paraules.

U uís Esquena Romaguera

La innombrable 
lla  LEPEP
Escribo estas líneas en Lengua 
Española Propia del Este Pen- 
sinsular (LEPEP).Tiene sus par
ticularidades. Para empezar tie
ne un eco fonético a político ra
dical francés (hubiese logrado 
el pleno cam biando “peninsu
lar” p o r "norpeninsu lar’’), lo 
que siem pre im pone. Por otra 
parte, com o otras variedades 
lingüísticas como la Lengua Es
pañola Propia del Sur Peninsu
lar (LEPSP m ás conocida como 
andaluz), tiene sus dejes, debi
dos al sustrato y a  la influencia 
de una lengua rom ánica con la 
que convive desde hace siglos.

Y es que el vocabulario propio 
de las variedades lingüísticas de 
una lengua (antaño dialectos, 
hasta que em pezó a  ser peyo
rativo hablar un dialecto) sue

le incluirse, com o localismo, 
entre las voces de la lengua re
cogidas en los diccionarios 
normativos. Los diccionarios, 
sin em bargo, parecen acoger 
con mayor facilidad unas voces 
que otras.

Así por ejemplo, siendo lite
ralmente constructivos, los ha
blantes de LEPEP echam os de 
m enos en el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua 
Española (RAE), étim os como 
“rachola” (forma local de lla
m ar a las baldosas) o “paleta” 
(albañil, la RAE reconoce “m e
dia paleta”, solo para el caste
llano de Aragón, curiosam en
te).

Parece adem ás que  a  los se 
ñores de la RAE les cuesta m e
nos incorporar palabras de va
riedades locales de ciudades 
am ericanas que de algunas de 
la Península, especialm ente si 
en ellas se habla LEPEP Aducen

algunos que “rachola”, por 
ejemplo, se trata de una pala
bra  “con tam inada”. Ya saben 
por qué lengua. No les cuesta, 
empero, añadir al diccionario 
palabras com o "escrache" (o 
escrachar, en infinitivo, para ser 
más exactos), de “contam ina
ción” lunfarda, seguramente.

Siguiendo con el "escrache”, 
el rechazo es m utuo cuando se 
acude al Diccionari. Se insiste 
en utilizar "escami" y se resis
ten los descendientes de Pom
pen Fabra a incorporar una pa
labra tan fresca y de actualidad 
com o “escratxe”, que es m ás 
precisa que “escarni” (es como 
decir que palom a define lo 
m ismo que pájaro). De nuevo 
sería reconocer que la lengua 
está viva, que com o com puso 
Pedro Guerra, se ha dado paso 
al “Contamíname".

Así, po r dislates políticos di
versos, hem os visto nacer el

DON EDI

LAPAO (Lengua Absurdamen
te Parida por Analfabetos Oli
garcas), como en su día nacie
ron otras que la propia RAE (y 
cualquier lingüista) reconoce 
ahora como variedades lingüís
ticas de la lengua innombrable. 
¿Se pueden  poner puertas al 
cam po de las lenguas? ¿Han 
hecho algo esos políticos por 
defender al aragonés, au tén ti
ca lengua rom ánica de transi
ción natural entre el castellano 
y la lengua innombrable, y que 
se está perdiendo?

Un detalle final: si la palabra 
en cuestión  viene del inglés, 
entonces no hay problem a en 
adaptarla y añadirla a los dic
cionarios. Para nadie. Tarifa 
plana. Contam inate me.

Antoni H em ández-Fem ández
Lingüista y profesor d e  la 
U niversitat Politécnica de  
Catalunya
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Els comptes de ses senyories

T ÍPIC, típic, d'aquest país i d’aquest règim polític al qual 
se li estan acabant les piles. El Congrés dels Diputats, jus
tament la màxima institució democràtica, la que més

_______  exemple hauria de donar, és absolutament opac amb els
sous dels diputats i amb el pressupost de la institució. Ara 

sembla que els ha vingut una mena d’inspiració celestial i fan públics, 
amb comptagotes, alguns números. De moment, de forma general, sen
se massa detalls, no fos que als ciutadans ens donés un cobriment si de 
sobte ens ho expliquen tot: millor així, de mica en mica, que ja se sap 
que no estem per a molts més disgustos... A Internet es pot trobar fàcil
ment el que ses senyories consideren que ens poden explicar. És a dir, 
gairebé res. És de suposar que amb el temps i una canya aniran ampli
ant la informació. Justament ells, que hauran d’aprovar un d’aquests se
gles una nova llei de transparència per a les administracions públiques, 
inclosa una petita part de la casa reial: no massa, tampoc, perquè no

convé que sapiguem la veritat del to t Una vegada més, la famosa llei de 
l’embut tan hispànica i tan nostrada. ¿Com es pot predicar la transpa
rència si no hem sabut en trenta anys gairebé res del pressupost del Con
grés? No ho sé, ells sabran. ¿Com es pot pedicar l’austeritat i la decèn
cia sense transparència? Un dels grans misteris de la democràcia espa
nyola, d’aquest règim polític que -miracles a part- avança cap a una de
cadència cada vegada més evident serà llarga i confusa, com solen ser 
aquestes coses en aquest país, però també cada vegada més profunda. 
El detall del pressupost del Congrés no és anecdòtic ni menor, com el 
del pressupost real (no el que ens expliquen) de la monarquia: són símp
tomes evidents d’una manera d’entendre la democràcia i la política i 
d'una profunda manca de respecte envers els ciutadans i ciutadanes. 
No sembla, però, que estiguin disposats a fer gaires canvis per ventilar 
una mica la casa En un país on el lema del president del govern és “qui 
aguanta, guanya" ja ens podem fer una idea del que ens espera...

Wagner, 
crac musical

JOSEP BALLBÈ i URRIT

Al nostre país 
fou en Josep 
Anselm Clavé 
quí va introduir 
la seva música

A VUI, fa dos-cents anys que va néixer. Parlem 
d’un gran compositor d’òpera. I una fita histò
rica així no pot passar per alt. Ningú no mor 
mentre hi hagi gent que el recorda. Ell, encara 
menys. Sobretot en base al seu llegat musical. 

Sempre, però, ha hagut de carregar amb una xacra feixuga 
el seu profund antisemitisme. Adolf Hitler coneixia totes les 
seves composicions. N’era un fan descarat. Per això, escollí 
l’òpera “l’or del Rin" per plantejar la invasió a territori aliat, 
el 1944. Aquest mateix elm havia provocat “Nit i boira”, lema 
del decret d’extermini als camps de concentració nazis. 
Aquesta música -pròleg de la tetralogia “l’anell dels nibe- 
lungs”-  la feien servir, a volum màxim, per a silenciar els xis
cles provinents dels forns crematoris.

A partir d’en Wagner, preval la part teatral sobre la musicaL 
Amb tot i això, les seves partitures esdevenen ampul·loses. 
Sovint aixequen l’espectador del seu seient.

Gràcies al patrocini de Uuís n  de Baviera, edificà -a  Bay- 
reu th- la Festspielhaus. Un gran teatre on es representen, 
anyalment, les seves obres.

Havia nascut a Leipzig ciutat on havia mort-seixanta-tres 
anys abans- en Johan Sebastian Bach. Es tractava d un home 
polèmic i orgullós. Un fet de la seva vida el va marcar profun
dament: es va quedar orfe (de pare), als sis mesos... l a  seva 
mare es va tom ar a casar amb un actor, pintor i poeta (Lud-

wigGeyer).
Amb setze anys, assistí a 

una representació de “Fi
delio”... L'única òpera d’en 
Beethoven, mori dos anys 
abans. Va quedar summa
ment encisat amb el rol de 
la soprano. Tant que li es
crigué una carta, amb do
ble motiu: felicitar-la... i 
confessar-U la vocació de 
compositor.

Dos anys més tard, es 
matriculà -de música- a la universitat de Leipzig. En comen
çar l’any 1850, provà sort a París. S’hi estigué pocs mesos... 
Però no li fou gens fàcil triar el millor projecte operístic que 
interessés l’exigent públic francès. L'agost d’aquest mateix 
any, havia acabat de compondre “Lohengrin”... I pregà al seu 
amic Franz Uszt que en dirigís l’estrena a Weimar.

Poc abans d’acabar l’any, retomà a Zurich. Hi trobà un se
guit d ’amics que li feien de padrins, econòmicament..., on 
no era cap llumenera. La inestabilitat del seu caràcter tam
bé es projectava en aquest camp. Sort que anava rebent en
càrrecs de concerts...Tot plegat li permetia aixecar cap.

Encara hi hagué un altre fet cabdal que el marcà: es va dei
xar imbuir per la filosofia d'en Schopenhauer. La seva visió 
profundament negativa l’afectava m assa Amb tarannà més 
optimista, la música hauria estat més esclatant.

Al llarg de l’any, diferents centres musicals del nostre país 
se’n faran ressò. Una ocasió immillorable per gaudir de con
certs de molt nivell. Aquelles persones que ja el coneixen re
viuran antigues sensacions. Els altres podran incorporar-lo 
al rànquing del seu top-ten.

Al nostre país, fou en Josep Anselm Clavé qui va introduir 
la seva música. Concretament, als concerts dels jar
dins d ’Euterpe. Els seus cors van interpretar la marxa de 
“Tannhauser".

1^ segona obra coneguda a Catalunya fou “L’holandès er
rant", al Liceu. El públic s'adonà que l’òpera no era gènere 
exclusiu d’Itàlia i França. Darrera d'aquesta obra, va anar ve
nint la resta del seu impactant catàleg.

En commemorar aquest segon centenari, vull reafirmar que 
la bona música és saba per al cos. Llum per a la foscor. Em
penta per a la vida i aire per a respirar.
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