
 Foto: JORDI SOLER

 |

dijous, 15 de maig de 2008
> 

La vida secreta de les paraules

Dos centenars d'experts es miren la neologia amb lupa en un congrés internacional

DANIEL LUJÁN. Barcelona
Els dies 8, 9 i 10 de maig es va celebrar a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona i a la de l'Acadèmia de
Medicina el I Congrés Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques. L'impulsor del congrés, però, no ha estat
l'IEC, sinó l'Observatori de Neologia (Obneo), amb Maria Teresa Cabré al capdavant. L'Obneo, que posa la lupa sobre la
llengua dels mitjans de comunicació, ha volgut aquests dies atreure l'atenció de la societat i convidar-la a la reflexió.

Un congrés, no és cap novetat (reprodueixo literalment una de les accepcions que
d'aquesta paraula recull el DIEC2) és una «reunió de savis, estudiosos, professionals
o polítics vinguts de diversos indrets per a discutir qüestions de llur especialitat».
Però també és una manera de presentar-se davant de la societat, de cridar-ne
l'atenció, de dir som aquí i fem coses interessants. Encara que aquestes coses
interessants només interessin realment els especialistes.

L'avantatge d'un congrés en llengües romàniques com aquest, a part de la relativa intercomprensió, és que els
resultats de la recerca en una llengua es poden aprofitar fàcilment en una altra. Amb tot, cal reconèixer que si
alguna llengua és capdavantera en aquesta matèria és la llengua catalana.

Per a l'assistent passiu a un congrés com aquest, l'important és veure com està el pati i intentar quedar-se amb el
màxim d'idees noves per rumiar-hi després, en espera que surtin les actes. El congrés ha consistit, bàsicament, en
cinc conferències i una cinquantena de comunicacions (de les quals l'assistent es perdia, per coincidència horària,
una quarantena). D'aquestes, sis comunicacions feien referència explícita al català: neologia en els corpus orals,
els mitjans de comunicació, la parla juvenil, l'adaptació fònica dels manlleus, els nous gal·licismes en textos
andorrans i nord-catalans i el règim dels verbs neològics. Totes francament interessants, si bé alguna va semblar
estar poc preparada.

També s'hi va presentar la feina que fan diversos observatoris de neologia. L'Obneo, l'amfitrió del congrés, fa
arribar periòdicament el resultat de la seva recerca a la Secció Filològica de l'IEC. Si l'acadèmia considera que les
paraules detectades compleixen una sèrie de requisits, entraran en el corpus normatiu. De fet, aquest és
bàsicament el sentit de les successives edicions dels diccionaris: entrar-hi els neologismes. Com fa cada any Lo 
Zingarelli en el cas de l'italià.

Crida l'atenció l'escassa participació del Termcat en el congrés. També dels mitjans de comunicació, a part de la
d'Oriol Camps, que va suggerir que els neologismes en català són molt més formals que en altres llengües. De fet,
els periodistes se'n queixen sovint. I és la llengua dels periodistes, amb el filtratge d'una legió de lingüistes en la
premsa escrita, el que es miren amb lupa els especialistes en neologia. I això ens porta a pensar que, a banda de
la revisió, en els mitjans de comunicació caldria un espai més gran per a la reflexió lingüística. Al cap i a la fi, la
llengua és l'eina principal del periodista.

Un cop conclosa la primera edició del congrés, i quan encara no s'ha triat la seu de la pròxima edició (potser São
Paulo o potser Milà), ha arribat l'hora de l'avaluació i d'esperar que les actes efectivament es publiquin ben aviat. I
que es pengin a internet.

L'homenatge oficial va ser per al quebequès Jean-Claude Boulanger, prolífic neologista en llengua francesa. Al seu
torn, la conferència que va pronunciar va ser un subtil homenatge a Teresa Cabré.




