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Algunes frases a l’entorn de l’article d’Albert Pla: 

“La pressió normativa i la salut de la llengua” 
 

[...] sempre he pensat que les llengües  vives justament es diuen així  perquè 

s’alimenten i creixen; i si no ho fan moren com qualsevol ésser viu. És a dir, les 

llengües s’enriqueixen amb vocables que provenen d’altres llengües properes, o bé 

creen mots nous que els són útils. 

[...]és cert que la pressió del castellà és una dificultat, però no ho és menys que la 

nostra actitud d’inseguretat i condescendència  a l’hora de defensar la llengua, 

col·labora que no avanci al carrer. 

[...] fins a quin punt la normativa pot prohibir l’ús del “lo” si aquest mot forma part de la 

nostra identitat. 

[...] he tingut sempre la sensació que ens hem passat a l’hora de defensar la puresa de 

la llengua front el castellà volent mantenir en la normativa algunes paraules que no 

utilitza ningú i que fins i tot sonen malament a l’orella. 

[...] si els  catalanoparlants trobem una manera àgil i efectiva d’expressar-nos, en 

aquest cas fent servir l’article “lo”, la normativa no ha de ser ningú per imposar les 

seves normes contranatura. 

La introducció del “lo” al català amb l’argument a  la funcionalitat obriria la porta a 

altres exemples; la forta influència del castellà faria difícil separar la línia entre el que 

és funcionalitat i el que és un barbarisme. 

[...] els acadèmics són només notaris que posen fites a un terreny definitivament 

conquerit perquè els parlants en la seva parla espontània són els qui el llauren. 

[...] penso que els acadèmics se n’obliden d’aquest aspecte fonamental a l'hora de 

configurar un codi general acceptable que, sobretot, escurci la distància entre l’ús 

natural del català i la normativa que transmeten als qui n’aprenen. 

 


