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Un dels primers números de
publicava uu article
nostre que duia el msieix f-ífol que"!
present i -en ei qual, iot preconisant
i'us de parauleò pròpies i casíiçes
a fi de conservar l'a puresa i propietat del llenguatge català, fuetejàvem de passada la dèria de certs
escriptors, sobro íoí de's elements
directius i definidors de! nostre lèxic, per a formar v.v.a nova llengua
amb e! pretext d-ï depurar i moderBONA LLCVOIÍ
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puí per cfis'c'tíunisnie;-. i aUres vicis
de dicció. La queixa que alia expressàvem per !a manera estranya
i arbitraria-amb qué's porta a cap
la preünguda renovació de la llengua escrita es, com ja indicàvem,
una queixa general eníre molta gent
que en català escriu i-paria; si bé
molts no gosen manifestarifí clarament per respecte sens dubte a
X instituí d'Estudis Calalstis i a les
prestigioses persones que inspiren
les seves publicacions. Però, com
que'! mal subsisteix'i e!s seus 'efectes ihleressen d? d in en dia major
nombre d'eslamenis, no fo.'saquels
poden continuar caüant i de tant en
tant n'hi hs que se revolten i protesten. Aixís ho fa darrerament, en
l'acrediíst setmanari .professional
de Barcelona Ei Clamor del Magisrerio (número del 26 de juny) la
ilustrada mestra D:ü Matilde Kirchner, en un ariicle ben pensat i ben
orientat.—En ell s'hi dia lo que segueix:
«Exisíen esencialmente tresidiomas catalanes;
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MALGRAT, 21 julio! de 1918
No's retornen e!s or

I. Ei venerable catalan clasico
aníiguo que en Espafia no se ensefía oficialmente en paríe alguna;
peto SÍ en algunes líniversidades
alemanys, por ser ia hija mas íiel
de la lengua laüna y ia mas parecida a su madre: por haber trabajado tn'.icho y bien, enando oíros
idiomas, incluso el aleman, esíaban
íodavía en esíado caóüco; por haber dado leyes al mundo y bellezas
al aríe. Esfe Sdiom" ^nlalan des<jf·v:c':uí.in.ír:ïc coiiiíidos so.; los
catalanes que io entienden, no puede ser objeto de nuestra ensenanza.
II. El catalan del llogar, de la
caile, de la sociedad disünguida y
alta; difilecío formado con reminiscencias de su madre, tachonado de
palabras y de consírucciones castellanas. que lleva traducidos hasta
gran número de dicharachos, que
en casíeüano mismo son feos, però
que, en cambio, si en su ropaje esta basíante pervertido, no d«ja de
conservar virtudes heredadas de su
madre y sobre íodo, con sus viciós
y virtudes es el habla nostra y por
esío la amamos.
lli. El catalan depurado, remozado y reglamentado principalmente por el Instituí d'Estudis Catalans compuesto con muy buen deseo, con excelente tino y con aplicación de loda la ciència dialèctica »
Es plany a continuació de que
aquest darrer llenguatge sia tan diferent del que esmenta en segon
lloc que causi estranyesalemplearlo correntment i no'l comprengui la
majoria de la gent catalana encara
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que no sia inculta, i posa com
exetriple cl següent discurs que figura dirigit a les seves deixebles;
—«Havent essat anomenada
mestressa en propietat d'aquesta
Escola, gaudeixo en adressar-vos
d'avant la meva írjés coral salutació, i vui dcclarar-vos que la meva
més gran cura estarà la de donarvos l'ensenyament en la formosa
parla que n'és la vostra. Sols d'a-=
questa faiçó, m'apar que l'ensenyament es podrà endinsar a la vostra "
anima tot de dret i que en elia romandrà per íut l'avast de la voslra
vida, sens el niiíja d'un idioma que
os es foraslu-'", LOir com jo us parlo,
aixís.ouen els infants parlar la mare iiur. Es inversemblant que cap
altre parla pugui donar com aquesta l'encisadora remembrançq del
bressol i de! xardorós amor de la
mare.—Sols eíla n'es l'espill de la
noslra pensa i del nostre sentir;
cap altre us donarà el fruiment com
us dona aquesía, car té quelcom de
dolç encís. Sigueu-li, doncs, fidels
fins que d'ella en prenguem comiat
per a fruir de ia que en la Cort celestial parla la no3tra Dona del
Mont-serra! amb els Sants gloriosos i amb els angelets,—L'abasf
que té l'ensenyament en l'idioma
patri, i.imai serà prou valorcja!;
lleument s'endinsen els coneixements,, àdhuc els infants més menu!s que al ensems no coneixen cap
altre idioma; per ço hem de lluitar,
• nodrint sens fatiga la nostra parla,
curant de sa puresa, rebutjant fot
ço que li es estrany, imposat sols
per falagadors artificis que noresmenys rnalhauradaruent son molt
nombrosos. Amb aquesía fermetat
en la lluita per la parla de la mare»

