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LLENGUA

CAT.

Els perills de la ultramenorquinització
del llenguatge
Si sou seguidors de les xarxes socials, segur que hi
haureu vist més d’un grup creat amb la finalitat de
recollir, recuperar i difondre expressions, lèxic i frases
fetes que siguin propis de la nostra varietat dialectal,
grups que inclouen invariablement en el nom l’adjectiu “menorquí” com allò que els caracteritza i els distingeix de la resta de parlants de la mateixa llengua.
L’objectiu d’aquests grups és del tot lloable i plausible, perquè qualsevol iniciativa encaminada a fomentar l’ús de la llengua catalana i a difondre les formes
d’expressió que li són pròpies és sempre benvinguda.
Ara bé, rere iniciatives ben intencionades a vegades
s’amaguen els interessos d’uns quants que no ho són
tant, d’encomiables, i en aquest cas poden acabar girant-se en contra de la llengua pròpia, ja que, si no
es gestionen adequadament, poden dur implícits una
sèrie de perills sobre els quals cal una reflexió.

del català, que quedarà relegat a situacions comunicatives familiars o col·loquials, de manera que altres llengües ocuparan el lloc que li correspondria en
àmbits que requereixen un registre formal o, simplement, per arribar a un major nombre de parlants.
4. Gran part del repertori lèxic que molts creuen privatiu de la nostra varietat dialectal —i recordem que
no és ni tan extens ni molt manco exclusiu de Menorca, perquè sempre podrem localitzar la mateixa
paraula en un o altre indret del territori catalanoparlant— no són més que variants fonètiques, maneres
diferents de pronunciar una paraula existent en tot
l’àmbit lingüístic: guergal per gregal, aumon per almon,
etc. Per tant, hem d’anar alerta de no caure en la
transgressió de la norma i, pensant que feim servir
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PASQUAL CALBÓ I CALDÉS
1752 — 1817
Museu de Menorca, del 6.4.17 al 21.1.18
Pla des Monestir, Maó
Informació activitats:
www.museudemenorca.com
museudemenorca

