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Manifest 
per l’ús social de la llengua catalana

Amb la voluntat que la llengua catalana no sols adquireixi la plenitud d’ús social que li correspon com
a llengua pròpia i originària dels països de parla catalana, sinó també que no es degradi per l’influx nega-
tiu o incorrecte per part dels mitjans de comunicació impresos, electrònic i audiovisuals, mAnifestem:

1 els països de parla catalana han experimentat en els darrers anys un considerable increment de la
presència de la llengua catalana en els mitjans de comunicació. Però constatem també que estem
encara molt lluny de la plena normalització de l’ús del català en determinats mitjans, com són, per
exemple, la televisió pública de l’estat, les televisions privades, les revistes de tota mena i productes
audiovisuals presents en els quioscs i altres punts de venda dels territoris on el català és llengua ofi-
cial. especialment greu és la minsa presència del català en la cinematografia produïda fora de Cata-
lunya però projectada en les nostres sales amb recaptacions multimilionàries en benefici de produc-
tores que encara es neguen als doblatges si les institucions no els financen.

2 Constatem també la marginació de la nostra llengua en l’Administració de l’estat i en l’Adminis-
tració de Justícia en els països de parla catalana, amb violació expressa de la legislació que garanteix
als ciutadans ser atesos en llengua catalana oralment, per escrit o en documents judicials. no és accep-
table que després de dos decennis d’oficialitat de la nostra llengua, els ciutadans encara hagin de
reclamar expressament ser atesos en la llengua pròpia dels nostres països.

3 Volem denunciar també que en àmbits tan decisius per a la normalització del català com són les uni-
versitats, els instituts i les escoles, tant públiques com privades, encara hi hagi tants ensenyants que,
en contra de la legislació vigent, o desconeixen el català o no el dominen perfectament com escau al
professorat, o es neguen a utilitzar-lo a les aules.

4 en la normalització de l’ús social del català hi té també una especial incidència el món bancari, l’em-
presarial, el del comerç i consum i el dels serveis en general. en aquests àmbits, a més de les necessà-
ries actuacions de les Administracions Públiques catalanes, ha de ser decisiva l’actitud dels ciutadans
exigint el respecte dels drets lingüístics per a ser atesos en català, sigui en les relacions personals, sigui
en l’etiquetatge dels productes, en els impresos i en la publicitat.

5 manifestem finalment la nostra preocupació per un fet que de cap manera no és tolerat en cap país
civilitzat i culte: que en les televisions i ràdios públiques les informacions, els reportatges i sobretot
els programes d’entreteniment siguin protagonitzats per professionals que malmeten reiteradament
l’idioma i el degraden amb vocabulari inadequat i incorrecte; amb una sintaxi i fonètica inaccepta-
bles, com si la llengua espúria, malmesa i castellanitzada fos més divertida i graciosa. el mal que
aquests locutors o presentadors estan ocasionant a la llengua catalana en programes sovint de gran
audiència pot ser irreparable pel seu influx social en l’ús incorrecte d’una llengua que prou proble-
mes ha tingut i té per a subsistir i ser normalitzada lingüísticament perquè ara sigui víctima de la
incompetència o la irresponsabilitat d’alguns professionals de la comunicació.

Per tot això demAnem:
1 La intervenció dels responsables polítics i de les institucions amb funcions de promoció i protecció

de la llengua catalana perquè actuïn i intervinguin amb eficàcia per a la plena normalització, ús social
i preservació del nostre patrimoni lingüístic, abans no sigui massa tard.

2 Que especialment el departament de Justícia, el de Cultura, el d’ensenyament i el d’Universitats,
Recerca i societat de la informació del Govern de Catalunya, i els corresponents dels altres països de
parla catalana, compleixin la seva obligació de fer observar allò que l’estatut d’Autonomia i la Llei
de Política lingüística estableixen en relació amb la llengua catalana i el seu ús social i públic. Amb
especial insistència demanem que els respectius serveis d’inspecció (sobretot en l’àmbit de l’Admi-
nistració de Justícia i de la docència) i els serveis lingüístics de la televisió i ràdio públiques actuïn
eficaçment a favor de l’ús social i correcte de la llengua catalana.

3 Que les entitats, associacions i col·lectius de tota mena, així com tots els ciutadans sensibles a aquesta
temàtica, actuïn i es manifestin públicament o privadament, per tal que la llengua catalana adqui-
reixi presència pública, l’ús social i oficial i la correcció lingüística que li escau.u

editorial
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ció; i això s’es  devingué en les
terres de llengua catalana i els
catalans tinguérem la nostra
llengua nacional, on a penes
tra  s                     pua  ven les di fe rències dia -
lec tals de la llengua parlada.

(Pompeu Fabra)
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Que les expressions llaurar tort o
sortir del solc, a més del seu significat
agrícola concret, també volien dir ‘pro-
cedir de manera inadequada’, ja ho
sabia sense necessitat de consultar-ho
als diccionaris, els quals, per cert,
només solen recollir aquestes dues fra-
ses fetes en el seu sentit positiu (llaurar
dret, tornar a solc ). Tant l’una com l’al-
tra són força usuals en el llenguatge
col·loquial de la meva procedència i
suposo que també ho deuen ser en l’ús
de la llengua en general. El que ja no
sabia i em va sorprendre en gran
manera –tant que, tot i els anys pas-
sats, encara recordo el lloc on ho vaig
aprendre i la persona que m’ho va
explicar– era que una forma d’origen
culte i amb un significat tan abstractiu
com delirar (trobar-se en un estat més
o menys durador de pertorbació men-
tal) també havia volgut dir inicialment
sortir del solc o llaurar tort, en el seu
sentit més primigeni. En efecte, la

paraula lira, ens ratifica Coromines,
«provenia d’una forma etimològica
LEISA, germana de l’a. al. […] leisa,
leise, ‘rastre’, ‘rodera’» i en llatí signifi-
cava solc. És a dir, que delirare, en llatí
antic, havia designat l’acció concreta
de llaurar tort o sortir del solc. Aquest
significat, a través d’un procés d’abs-
tracció força paral·lel al que més tard
també es degué produir en la nostra
llengua amb les esmentades expres-
sions, donà pas al que actualment té
per a nosaltres el mot delirar i que ja és
l’únic que els parlants co muns li reco-
neixem.

Més enllà de l’anècdota i de la
curiositat d’aquesta coincidència eti-
mològico-semàntica, el que a mi em va
captivar d’aquell exemple va ser desco-
brir la capacitat que té el llenguatge de
crear significats nous a partir de refe-
rents concrets, la capacitat de convertir
elements tangibles de la vida quoti-
diana i de l’entorn en estats d’ànim, en

idees, en sensacions, en activitats... Em
vaig adonar que per a poder calcular,
abans calia que haguessin existit les
pedres (calculus ); per a poder articular,
calia que haguessin existit els artells
(articulus ); per a poder treballar, calia
que hagués existit un instrument de
tortura fet amb tres pals (tripalium )…

De seguida em va assaltar una pre-
gunta: aquesta capacitat de projecció
i de creació lingüística, es reduïa a
generar significats nous a partir d’u-
nes formes llatines, llunyanes i cultes,
incorporades o adaptades més tard al
català (calculus, articulus, tripalium ),
o era també una característica pròpia
i interna de la llengua actual? És a dir,
¿havia estat capaç la llengua (o el seu
geni) de generar abstraccions a partir
d’elements concrets, ja formats i en -
cara vigents en la pròpia llengua?
Empès per aquestes preguntes vaig
decidir fer una prova. Vaig agafar
unes quantes paraules relacionades
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Llaurar tort
El segle de la gran catàstrofe (IV)

Marcel Fité 

«Tota llengua constitueix un acte de creació […] 
Un acte de transformació del món en pensament.»

(W. Von Humboldt: 1767–1835)

«La majoria de les vegades pensem amb la llen-
gua, en la llengua i segons la llengua.»

(Johann G. Herder: 1744–1803)



amb el món dels sentiments i em vaig
disposar a cercar-ne l’origen. Sorto-
sament, en català gaudim d’eines im -
millorables per a aquesta tasca. Els
resultats, per a mi, van ser més que
en     gres cadors i, malgrat que per raons
d’espai n’oferiré una visió fragmentà-
ria i sintètica, espero que també ho
siguin per als lectors. En efecte, els
exemples de mots que emprem per a
expressar estats d’ànim i sensacions
provinents de referents concrets, ex -
trets de l’entorn i de la vida quoti-
diana, va resultar que eren molt més
abundants del que mai m’hauria po -
gut imaginar: la sensació d’abatiment,
per exemple, es relaciona fàcilment
amb el verb batre i amb el seu signifi-
cat ben concret de ‘donar cops a
alguna cosa’; la d’aclaparament no
s’entendria sense el mot clapa ‘amun-
tegament de pedres’ i la idea «d’estar-
ne colgat»; atordit ens remet al nom
del tord, l’ocell atònit que quan
nevava a l’alta muntanya es deixava
caçar (anava a dir mig atordit) per una
oliva o un gra de raïm, de la mateixa
manera que astorar i esparverar són
una projecció de la capacitat que
tenen l’astor i l’esparver de terroritzar
les seves víctimes; la congoixa (i la
seva germana angoixa ) se’ns fan més
comprensibles si pensem en la sensa-
ció que devien sentir en èpoques d’in-
certesa o de guerra els qui passaven
per un lloc estret, un congost; com-
pungir no és gaire difícil de relacionar
amb compungere ‘punxar, ferir, ta -
tuar’; i el desig seria una conse qüèn -
cia de la desídia ‘indolència, peresa,
voluptuositat’ (i d’aquí, ‘desig eròtic’);
aquest mot provenia de desiderare
(incapacitat d’examinar correctament
els estels: sidus, en llatí). Qui sap si és
per això que de menuts els nostres
avis, quan queia un estel, ens deien
que demanéssim un desig…!

Arribats en aquest punt se’m plan-
tejaren algunes preguntes que a hores
d’ara encara em continuen enquime-
rant: ¿Serien els mateixos, aquests
sentiments, amb uns referents inicials
dife rents? Com seria i com es diria
l’an    goixa en un espai sense passos
estrets? Era més tosca, més surenca, la
sensibilitat dels nostres avantpassats,
abans de l’explosió lèxica del repertori
verbal dels sentiments esdevinguda
durant el període que va de R. Llull a
A. March? De quina manera una deter-
minada realitat intervé en la configura-
ció d’una llengua i en la seva capacitat

expressiva? A realitats i experiències
diferents, hi han de correspondre ne -
ces sàriament expressions verbals dife-
rents? Cada llengua, ens ensenya (o
ens podria ensenyar) a mirar i a conèi-
xer millor un determinat fragment de
la realitat? ¿Podria existir una única
llengua que abracés satisfactòriament
les diferents manifestacions de la reali-
tat en totes les parts del món, sense
ser la suma de totes les altres llengües
existents? Quina relació o con  nexió hi
ha entre les associacions d’idees (el
pensament) i la llengua…? 

Preguntes com aquestes i moltíssi-
mes d’altres se les han fetes també
els filòsofs del llenguatge i els lin-
güistes al llarg de la història. Johann
Gottfried Herder, per exemple; deixe-
ble de Hamann, va heretar d’aquest
la ten dència a convertir la filosofia en
filosofia del llenguatge, i com ell es
negà a supeditar els sentits i l’expe-
riència a la raó, tal com pretenia la
cultura racionalista de la il·lustració.
Per a Herder, la raó, l’experiència i els
sentiments formaven una unitat inse-
parable, de la mateixa manera que la
llengua i el pensament constituïen un
tot indissoluble.

En el seu Assaig sobre l’origen del
llenguatge vaig descobrir-hi amb sor-
presa alguns plantejaments similars
als que he expressat més amunt:
«L’estructura sencera de les llengües
orientals testimonia que tots els seus
noms abstractes han estat abans enti-
tats sensibles: l’esperit era el vent,
hàlit, tempesta nocturna. […] L’ànima
era l’alè; la ira, l’aire dels narius, etc.»
És a dir, que Herder ja pensava que els
lligams entre la llengua i la realitat de
cada poble anaven molt més enllà del
que a primera vista podria semblar, i
que fins i tot en els mots abstractes,
aparentment més allunyats del món
de les coses, hi trobaríem un origen
concret seguint la pista cor recta de
«l’enginy, la fantasia, la comparació,
l’analogia, etc.» que els havien confi-
gurat.

Herder, en un altre sentit, ha estat
titllat de ser un autor nacionalista, per
la qual cosa els seus escrits s’haurien
vist influïts per aquesta ideologia, la
qual, «lògicament», l’hauria portat a
prioritzar els interessos del seu bressol
germànic. És una afirmació absoluta-
ment falsa; llegint els seus textos es
veu clarament que aquesta no és la
línia de Herder. La seva és una visió
panoràmica i harmònica de la diversi-

tat, i no hi ha cap dubte que és molt
menys partidista que la que oferien
alguns altres autors de la seva època,
que, parapetats en el paraigua de la
igualtat i sobretot en el del poder dels
nous estats, acabaren aixoplugant els
immensos disbarats de l’uniformisme
que va anorrear i minoritzar un gran
nombre de les llengües i de les cultu-
res de l’Europa moderna. El que Her-
der va fer, en realitat, va ser confron-
tar l’universalisme homogeneïtzador
que predicaven els pensadors del segle
XVIII amb una visió molt més realista i
autèntica de la humanitat a través del
que és característic i distintiu en cadas-
cun dels diversos pobles i comunitats
parlants. Aquesta pluralitat, però, Her-
der no la presentà mai des d’una pers-
pectiva jeràrquica o centralitzadora,
sinó com una prova més de la riquesa
i de la capacitat creativa de l’esperit
humà universal. Enfront del cosmopo-
litisme de la uniformitat, ell n’hi con -
tra     posà un altre de molt més realista i
just: el cosmopolitisme de la d   i   f  erència.
No és estrany, doncs, que Herder s’in-
teressés per temes com la relació entre
l’esperit dels pobles (Volkgeist ) i la llen-
gua: «només es pot entendre plena-
ment el pensament i la literatura d’un
poble estudiant la seva llengua prò-
pia»; el llenguatge i el pensament: «és
impossible separar el llenguatge i el
pensament […] el pensament va unit
amb la paraula»; i s’interessà per l’ori-
gen del llenguatge que, amb el pen-
sament, tindrien, segons ell, «un ori-
gen comú». Va ser precisament en el
seu Assaig sobre l’origen del llen-
guatge, citat anteriorment, que Her-
der féu un esforç per mostrar-nos les
relacions entre la idiosincràsia de cada
llengua i les circumstàncies del poble
que la parla: «Si l’àrab disposa de tan-
tes paraules per a dir ‘pedra’, ‘camell’,
‘espasa’, ‘serp’ (coses entre les quals
viu), la llengua zíngara és rica en adu-
lacions, títols i paraules altisonants […]
i a Siam hi ha vuit maneres diferents
de designar ‘jo’ i ‘nosaltres’, segons
que parli el senyor amb el serf o
aquest amb aquell. […] Quina riquesa!
En la llengua principal del Perú es
designen els sexes de forma tan extra-
ordinàriament diferenciada, que la
germana del germà i la germana de la
germana, així com el fill del pare o el
fill de la mare, reben noms completa-
ment distints, etc.» 

Un pas endavant respecte a les
teories de Herder el va fer Wilhem
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Von Humboldt. Explicar mínimament
aquest gran lingüista requeriria molt
més espai d’un article sencer. Avui em
limitaré a recordar les seves aporta-
cions en l’àmbit de la definició del llen-
guatge, que ell veia com una habilitat
creadora (energeia ) més que no pas un
simple producte (érgon ), i el desenvo-
lupament que féu del punt de vista de
Herder sobre l’evolució paral·lela del
pensament i la llengua: «La llengua
d’un poble és el seu esperit, i el seu
esperit és la seva llengua.» 

Al final del meu article anterior
(LLENGUA NACIONAL, núm. 38) ja citava
un fragment seu on es manifestava crí-
tic envers la concepció de llengua com
a mitjà i s’inclinava per definir-la com
«un veritable món que l’esperit ha de
posar entre ell mateix i els objectes».
Aquest espai imaginari entre el món de
les coses i el món de l’esperit seria com
una mena de «intermón» (Zwischen-
welt ), que no ha de ser vist com un
lloc estàtic sinó com un procés dinà-
mic, com un lent però constant acte de
creació. Com un acte de «transforma-

ció del món en pensament». Aquest
acte, col·lectiu, es produiria d’una ma -
nera particular en cadascuna de les
llengües existents i estaria estretament
relacionat amb les diferents circums -
tàncies i elements de la realitat que les
envolten, fet que n’explicaria la multi-
tud i la diversitat. El nostre mapa se -
màn tic de la realitat i, per tant, la nos-
tra visió del món estarien mediatitzats
pel filtre del llenguatge: «L’ho me viu
amb les coses segons com les hi pre-
senta la llengua.» 

I si l’ésser humà amb la seva ener-
gia creadora és capaç de configurar la
llengua, aquesta influeix també en el
seu pensament: «Entre l’estructura de
la llengua i el resultat de totes les
altres formes d’activitat intel·lectual hi
ha sempre una innegable relació.»
Tant creia Wilhem von Humboldt que
la llengua podia influir en el pensa-
ment, que va arribar a afirmar (errò-
niament) que a una llengua flexiva hi
corresponia una nació «d’intel·ligència
viva o de pensament profund», men-
tre que si un poble era posseïdor

d’una llengua aïllant, encara que
pogués ser «intel·ligent, hàbil, ple de
sentit pràctic per les coses de la vida
[…]; el lliure i pur desenvolupament
de les idees, el plaer pel pensament
abstracte» no podien «sortir d’una
llengua com aquella».

Darrere el concepte de creació de
Humboldt hi ha sempre, ja ho hem
dit, l’energia i la capacitat forjadora i
afaiçonadora de la intel·ligència hu -
mana. Com que les manifestacions
lin   güístiques constitueixen actes de
creació col·lectius, en l’horitzó de tota
llengua hi ha sempre un destí natural
i comunitari que l’autor, amb la ter-
minologia pròpia de l’època, deno-
minà nació: «En el fons, la llengua és
–no com arriba a la posterioritat, en
sons i obres fragmentàries sinó en la
seva realitat dinàmica i viva […]– la
nació mateixa, i amb tota propietat,
la nació» (Pla i Fuster també ho solien
dir, encara que d’una manera molt
més senzilla: «el meu país és allà on
quan jo dic bon dia, em contesten
bon dia»).
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No cal dir que durant una bona colla d’anys el pensa-
ment i les propostes de Herder i Humboldt van patir –per
motius diversos i tret d’honroses excepcions– una forta
marginació. Sense pretendre acceptar-les acríticament,
penso que avui –amb l’amenaça universal d’un unifor-
misme lingüístic cada vegada més potent i agressiu–:
«L’extinció de les llengües és un dels problemes greus d’a-
quest segle i, a més, és irreversible», afirma Carme Ju -
nyent dins Les llengües del món, Ed. Empúries– les refle-
xions que aquests autors ens van deixar tornen a tenir un
interès indiscutible i haurien de ser, com a mínim, tingu-
des en compte.

Si durant una colla d’anys la lingüística, empesa per la
pruïja de recercar una més gran objectivitat, es va distan-
ciar del món dels humans que la van crear i li donaven sen-
tit, dedicant la major part dels seus esforços a l’anàlisi for-
mal i a la descripció teòrica de la llengua com a simple
mitjà de comunicació, potser ha arribat el moment de
recuperar el rastre o la rodera de la vida, i començar a
ensenyar a considerar les llengües, cadascuna en el seu
territori, com una herència d’un valor no calculable, el
manteniment de les quals ens afecta a tots. Ja ho diu E.
Benveniste en una frase afortunada: «Bien avant de servir
à comuniquer, la langue sert a vivre.»u
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En constituir-se l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, esperançat i
il·lusionat, vaig escriure un article
(«Sobre el primer objectiu social de
l’Acadèmia», Levante, 23-6-01) per a
solidaritzar-me amb la institució. Hi
expressava dos desitjos: la necessitat
que el respecte a la llei de creació de
l’Acadèmia es fera sense que la majo-
ria ignorara la minoria; i l’exigència
que les discrepàncies entre els acadè-
mics es solucionaren amb diàlegs ar -
gu mentats, de tal manera que la
màxima institució lingüística valen-
ciana superara la divisió «blaverisme/
catalanisme» recorrent un camí cons-
tructiu. Finalment, pensava que eixa
dinàmica podia produir una compe-
netració progressiva dels acadèmics,
els quals, confiats, es coordinarien per
a perfeccionar el valencià culte, per a
augmentar l’ús social de la llengua i
per a intentar que, recuperant la cons   -
 ciència lingüística (actualment molt
fluixa per pressions històriques), tota
la societat valenciana s’identifique
amb la seua llengua pròpia. 

Al cap d’un any curt, he de con-
fessar que l’actuació dels acadèmics
valencians està fent realitat tots
aquells somnis, com ara Xavier Casp i
Artur Ahuir (membres de l’Acadèmia
de Cultura, de caràcter secessionista),
que varen convocar la primera reunió
de l’Acadèmia usant el valencià de la
llei que havia creat la institució. Tam -
bé, en el mes d’octubre, els aca dèmics
valencians s’enfrontaren d’una
manera digna i educada a l’intent
d’ex cloure els autors balears i catalans
de l’estudi de la literatura valenciana.
És veritat que el Govern valencià no
ha fet cas de la recomanació de l’A-
cadèmia de la Llengua (cosa que l’è-
tica política valenciana haurà de tin-
dre en compte), però no és més poc
cert que els acadèmics han actuat
defenent els interessos objectius del
valencià. En realitat, encara que algun
mitjà de comunicació i algun sector
social ha intentat dividir l’Acadèmia i
desacreditar-la davant del poble va -
lencià (com ara en la qüestió de les

dietes), els fets dels acadèmics han
demostrat que les afirmacions mali-
cioses no tenien fonamentació. 

El bon quefer de l’Acadèmia ha
tingut una primera culminació en l’a-
cord del dia 25 de març d’enguany. Al
cap de dèneu anys de tindre Estatut
d’Autonomia, les lleis valencianes ja
diuen explícitament quina és, per a la
legalitat valenciana, la normativa lin-
güística oficial del valencià. Perquè, si
bé és veritat que la llei de creació de
l’Acadèmia de la Llengua reconeix les
Normes Ortogràfiques de Castelló i la
llengua culta que s’ha elaborat da -
munt d’eixes normes, també és cert
que eixe reconeixement no podia ser
efectiu sense que les Corts Valencia-
nes nomenaren els acadèmics i sense
que l’Acadèmia constituïda aprovara
quin valencià era l’oficial. I bé, em
pense que no caldrà subratllar com
n’és d’important eixa decisió dels
acadèmics valencians en un país en
què han circulat, per les institucions
públiques, diverses normatives. Preci-
sament, ara que fa setanta anys que
el valencianisme donà suport formal a
les Normes Ortogràfiques de Castelló,
l’Acadèmia els ha fet el millor home-
natge que podia: declarar-les oficials. 

Ben mirat, no solament és impor-
tant la decisió per ella mateixa, sinó
també per la manera de prendre-la:
divuit vots a favor, cap en contra, dos
vots en blanc i una absència. A la vista
d’eixes característiques, no és estrany
que tota la premsa valenciana haja
respost tan bé a l’acord de l’Acadè-
mia, que ha sigut qualificat repetida-
ment com a «històric». I és que, tal
com ha dit un acadèmic, «després
d’un llarg període d’incomprensions i
de postures contraposades, podem
començar […] a acceptar» normes
«que aglutinen» (Josep Lluís Domé-
nech, El Punt, 7-04-02). 

Ara seria desitjable que, com a
conseqüència de la identificació recí-
proca entre el poble valencià i l’A-
cadèmia de la Llengua, els pocs àm -
bits socials que encara no apliquen la
normativa lingüística valenciana la

feren pròpia i la practicaren. Interna-
ment, l’acord pres permetrà que, en el
vessant normatiu, l’Acadèmia puga
centrar-se eficaçment en la confecció
de la Gramàtica valenciana i el Dic-
cionari valencià, obres que haurien de
ser més completes i més clares que
les actuals. Al capdavall, l’Acadèmia,
a més de legislar, també ha de pro-
curar millorar i, per tant, hauria de ser
capaç de dirigir i coordinar les inves-
tigacions dels lingüistes valencians.
Des del punt de vista extern, a banda
que totes les institucions públiques
complesquen i facen complir la deci-
sió dels acadèmics valencians, hem
d’esperar que eixe acord facilitarà
l’augment de l’ús social del valencià,
que és l’aspecte lingüístic crucial, no
debades una llengua que no es parla
és una llengua morta. Sobre l’expan-
sió de l’ús social ja hi ha hagut una
reacció important. El degà de la seu i
acadèmic Ramon Arnau ha dit que la
determinació de l’Acadèmia ha supe-
rat, «gràcies a Déu, un gran conflicte,
que afligia tant el poble de València
com la seua llengua» (Paraula ), i l’ar-
quebisbat de València, a més d’a-
plaudir a l’acord de l’Acadèmia, ha
assegurat que promourà les misses en
valencià. 

La veritat és que, si l’actuació dels
acadèmics valencians es mereix l’a-
plaudiment, no podem dir el mateix
dels partits polítics representats en les
Corts Valencianes, els quals al cap
d’onze mesos ben llargs encara no
han començat a aplicar el pacte lin -
güístic que varen firmar el dia de la
constitució de l’Acadèmia (excepte en
el tema del requisit lingüístic per als
ensenyants, que el PP ha aigualit tant,
que pràcticament l’ha anul·lat). Més
encara: el partit que governa en la
Generalitat Valenciana ha emprés una
sèrie d’accions electorals que sembla
que no tenen més finalitat que tirar
foc a l’enfrontament social, encara
que siga al preu de deixar en ridícul
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i
de violar les mateixes lleis valencianes,
cosa ben greu. Abans, però, de des-
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criure eixes actuacions, voldria agrair
públicament als acadèmics valencians
el seu comportament i els fruits que
estan aconseguint, i això no solament
per justícia, sinó també per necessitat.
Hem de tindre en compte que la recu-
peració del poble valencià demana
que hi haja una identificació mútua
entre el poble i les institucions valen-
cianes. Naturalment, en el cas que
les institucions actuen malament,
cal dir-ho públicament. Però, si
actuen bé, la decència demana
que ho reconeguem.

El PP ha emprés en les últimes
setmanes accions poc ètiques con-
tra l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua. En primer lloc, l’actual
Govern valencià ha ignorat la re -
comanació de l’Acadèmia que
tractara el valencià com tracta el
castellà pel que fa als escriptors
que els alumnes valencians han
d’estudiar (una recomanació, per
cert, que també va fer el Consell
Valencià de Cultura). Tenim, per
tant, que el partit que domina en
la Generalitat ha decidit subordi-
nar als seus objectius particulars
els interessos objectius que han
assenyalat l’Acadèmia i el Consell
de Cultura. 

Per una altra banda, el Govern
valencià va prendre el dia 23 d’abril
una decisió sobre la normativa lingüís-
tica valenciana que ha gosat mutilar
l’acord a què ha arribat l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua. En efecte,
aquesta institució ha acordat que,
mentre no publicarà una gramàtica i
un diccionari, la normativa lingüística
valenciana ha de respondre a la llen-
gua que ha usat la Conselleria de Cul-
tura des de 1983. En canvi, la decisió
del Govern valencià (publicada en el
DOGV, 26-04-02) silencia això, mutila-
ció que, unida a l’aparició d’una «llis -
ta» de paraules valencianes (com ara
els «demostratius simples»), possibilita
actuacions inquisitorials contra mots
valencians que usa qualsevol es criptor
valencià clàssic (com ara    els ad   jectius
demostratius reforçats, aquest ). Tenim,
per tant, que el Go vern valencià ha vio-
lat les mateixes lleis valencianes. Final-
ment, per si eixes dues accions foren
poca cosa, el conseller de cultura en -
ganya els sindicats, aigualeix fins a la
burla el requisit lingüístic, ignora la rea-
litat universitària i viola la convalidació
que fa el Govern espanyol entre el títol
antic de «Filologia Hispànica (Secció

Lingüística Valenciana)» i l’actual de
Filologia Catalana (BOE, 7-12-95).

Opine que, si volem aclarir-nos els
uns i els altres, hem d’actuar d’una
manera clara i honrada. Concreta-
ment, hem d’anomenar les coses pel
seu nom i hem de proposar solucions
assolibles per a problemes concrets.
Posem-ne un exemple. És cert que,

en els anys huitanta i noranta, la ins-
titució universitària que hauria d’ha-
ver actuat públicament procurant
que el valencià culte fóra adequat
(cosa que inclou la necessitat de no
separar-se innecessàriament del va -
lencià col loquial) no ho va fer, a pesar
que hi havia més d’un excés en una
part de la llengua escrita. I bé, com a
conseqüència d’eixa inhibició, l’A-
cadèmia Valenciana de la Llengua
haurà de fer ara eixa funció. Ara bé,
la primera institució lingüística valen-
ciana hauria de procurar incidir en el
valencià culte d’una manera civilit-
zada: argumentant i recomanant. I,
cor relativament, la societat valen-
ciana hauria d’actuar d’una manera
responsable. Com ara, si l’Acadèmia
explica que no hi ha cap raó positiva
per a no escriure formes com redó o
fenoll, i que fonoll o rodó tenen la
mateixa naturalesa que la deforma-
ció de genoll en jonoll, seria un símp-
toma de bona salut social que la
immensa major part de professionals
de la llengua assumira eixa recoma-
nació. Em pense que el valencianisme
hauria de tindre molt clar que, si l’A-
cadèmia actua argumentant d’una
manera clara i coherent i la societat

se li gira de cul, qui més perdrà serà
la recuperació del poble valencià.

Per una altra banda, l’Acadèmia de
la Llengua, ajudada pels lingüistes
valencians, hauria de vigilar que no es
produesquen dos tipus d’accions ne -
gatives. Una és la possibilitat que hom
responga a una argumentació de l’A-
cadèmia amb afirmacions falses o,

simplement, demagògiques. La ve -
ritat és que, lamentablement, en la
premsa apareixen massa escrits
demagògics sobre les qüestions va -
len cianes. La segona acció ne ga -
tiva que cal evitar és que alguna
institució política intente actuar
inquisitorialment davant dels usua-
ris del valencià. Hem de recordar
que eixa temptació no és nova,
vist que durant el Govern valencià
an terior ja va circular una «llis-
teta» coaccionadora pels cor re c -
tors de Canal 9. Si l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua actua a
l’altura de la seua dignitat, elabo-
rarà obres se rioses: documents
fonamentats i argumentats, i gra -
màtiques i diccionaris més bons
que els actuals. En canvi, això de
les «llistetes» vergonyosament in -
do cumentades i inargumentades

és típic de qui actua basant-se exclu-
sivament en la seua força (i, sovint, en
la seua ignorància). 

Realment, la societat valenciana
necessita que l’Acadèmia de la Llen-
gua esdevinga un símbol i un mitjà efi-
caç en la recuperació del valencià i de
la consciència del poble valencià. Ara
bé, eixe objectiu demana que l’Acadè-
mia actue sense supeditar-se als inte-
ressos de cap partit polític. I, fora de
l’Acadèmia, s’ha de donar una passivi-
tat i una activitat. La passivitat és que
els partits polítics valencians abando-
nen la mesquinesa i la hipocresia i dei-
xen que l’Acadèmia treballe. I l’acció
positiva és que els professionals de la
Llengua ens posem amb decisió a
col·laborar amb la institució que té el
poder legislatiu sobre la normativa lin-
güística valenciana (cosa que, natural-
ment, també demana que l’Acadèmia
procure establir vincles entre ella i els
professionals de la llengua). L’enfronta-
ment civil irracional és senyal d’un grau
ben baix de maduració social, i ja és
hora que els valencians ens decidim a
fer passes importants en la nostra
estructuració i cohesió interna pel que
fa al valencià i, sobretot, per a afavorir
l’ús social del valencià.u
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És un resultat que dispara tot un
ventall de consideracions, de les quals
molts voldran fugir, menats per tòpics
empobridors, posant el cap sota l’ala;
no n’hi ha prou amb un entusiasme cec
i irreflexiu per l’equip. Amb repòs i seny
hi podríem fer més. L’actitud massiva
de no voler reconèixer els propis errors
pavimenta el camí a l’equip contrari.

Primer analitzem les excel·lències
d’aquest equip contrari, el Madrid. És
un tot homogeni, ben travat, propulsat
per l’ideal del castellanisme
sense complexos ni barreres.
Veritablement, un incentiu
d’una gran força.

L’aglutina l’altre fet de par-
lar una sola llengua, la de
casa, amb la disposició fona-
mental que no en toleraria
pas d’altra. Factor, també,
d’una importància decisiva.
Els fa ser un sol cos i un sol
esperit. Són incondicionals
amb la seva identitat i es bur-
len d’aquells que n’ostenten
una altra, ben disposats a
befar-la i humiliar-la.

Si un element estranger incorpo-
ren, el seu sistema l’assimila; la
immersió en el castellà i en l’espanyo-
lisme és abassegadora i fa dels nou
vinguts un producte local, com si res.
Això té una repercussió molt profunda
sobre el terreny de joc, la qual va molt
ensota de la gespa.

Val a dir que tots dos equips, Barça
i Madrid, incorporen els més destacats
monstres del futbol mundial. És una
cursa armamentista que fa rodar el
cap. Però el Madrid hi té una nassada
fora de sèrie. I els seus incorporats li
rutllen i li fan gols. Mentre que als del
Barça, un cop són dins, sembla que els
aclapari una urticària, que ningú no
sap d’on ve, com si realment fos ope-
rada mitjançant un comandament a
distància. Pot ser que en tot plegat hi
tingui a veure allò que diu que el
Madrid gaudeix del privilegi d’esgarra-
par de l’erari estatal –dels impostos
que paguem els de la perifèria. Potser
sí. Qui sap.

A més, el Madrid trena un joc pre-
ciós, sobre el terreny de joc, engrandit
pel sentiment que fa un servei a la
pàtria i enardit per l’altre sentiment de
satisfer la voracitat centralista dels se -
guidors. I a fe que se’n surt.

Bé que pocs d’estranys que n’hi
juguen, al Madrid, eh? Mireu com treu
al camp un tou de jugadors locals, o, a
més fer, d’àmbit ibèric, que fan de
sòlid suport als altres i els integren amb
llisor i eficàcia. En canvi, el Barça gau-

deix de molt poc favor ibèric; el consi-
deren exponent d’un poble que té una
llengua i una cultura diferents, que vol
mantenir, i això ho consideren un crim
intolerable.

De la seva banda, el Barça amaga
una crisi, arrossega un càncer, que
arrenquen de mitjan cinquantes, d’a-
leshores de les cinc copes, obtingudes
amb noms tan prestigiosos com
Basora, Ramallets, Biosca –i ja, malau-
radament, Kubala. El Barça no en té
cap de ben definit, d’aquests ideals
que van més enllà de la xarxa de la
porteria del contrari. Ha perdut el
rumb, fa l’efecte que no sap on va.
Ha perdut la seva identitat –d’ençà
dels ardits en contra seu, de part de
l’astut dictador i els seus sequaços. El
Barça anava molt bé i calia esquerdar-
lo, pel mitjà que fos. D’ençà, que
aquest equip no es troba a si mateix
–notum lippis. Allò que és més que un
club, no s’acaba d’entendre. Aquesta
crisi i aquest càncer són la manca

d’una clara catalanitat, no cal donar-
hi tombs.

I si no, analitzem la qüestió de la
llengua, que en aquest cas és cabdal. És
la fibra de la identitat d’un poble i, per
tant, de l’equip que el serveix. I resulta
que can Barça és un feu de la llengua
castellana. Els seus estadants són fàcils,
proclius i experts a fer-la anar, causant
la sensació que és la seva de naixença.
El president de l’equip parla un català
que fa pena; ens fa pensar en la trista

dimissió, per part de l’alta bur-
gesia catalana, de la seva llen-
gua i de la seva identitat. L’en-
trenador el parla igual de
malament que ell i mostra una
tendència irrefrenable al cas-
tellà; li és fàcil rendir armes als
peus del periodista que fa anys
que viu aquí i que fa gala d’a-
dreçar-se-li en castellà. A més,
tant l’un com l’altre demos-
tren una al·lèrgia als cognoms
catalans.

El Barça ho té difícil. Per-
què és molt lluny de poder
apreciar les correccions que li

caldria fer en els seus procediments de
fins ara. Per exemple, proposar-li que
tragués al camp de joc onze figures
catalanes –com el Bilbao n’hi treu onze
de basques– fóra un absurd, un disba-
rat de ximples, atesa la realitat d’aque-
lla cursa armamentista que dèiem. I és
ben possible que no anés més mala-
ment que ara. Aquests onze catalans sí
que suarien la cansalada, sobre el
terreny de joc, propulsats per l’ideal
d’amor al seu poble i al seu equip. La
selecció catalana no ho fa pas tan
malament. Hi ha un nombre conside-
rable de bons jugadors catalans esbar -
riats pel món ibèric i per fora. Caldria
sospesar-ho amb repòs, tot això.

Ara, pel que fa a la història cinc
vegades secular entre Catalunya i Cas-
tella, portem un franc resultat de 0-5.
Que ens ha de fer pensar molt, que
també dispara grosses consideracions.
I que, si als catalans ens resta un bri de
dignitat, cal tractar de remuntar amb
seny i constància.u
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Parlar de didàctica desvinculant
aquesta disciplina del conjunt de cièn-
cies de la societat provoca incon-
gruència. No existeix l’alumnat ideal ni
existeixen, a les aules, condicions de
laboratori que permetin una aplicació
de la didàctica de formulació pura-
ment teòrica, sense entrebancs ni pro-
blemes concrets. Al contrari, els cen-
tres educatius –i els àmbits on es
produeixen processos d’aprenentatge,
dels tipus que siguin– constitueixen
microclimes socials on s’entrecreuen
les diferents problemàtiques que afec-
ten, en major o menor mesura, el con-
junt de la nostra societat (o de qualse-
vol altra). 

Aprendre llengua, a la nostra part
del món, presenta també tota una
sèrie de condicionants específics.
Vivim en una nació –els Països Cata-
lans– que té una llengua minoritzada,
que viu en una situació sociolingüística
anòmala, i que, malgrat tot, ha sobre-
viscut fins als nostres dies. No es pot
aprendre català enlloc dels Països
Catalans en les mateixes condicions en
què s’aprèn, posem per cas, holandès
a Holanda. 

Tot plegat ens porta a una qüestió
fonamental: amb quins elements cal
comptar perquè l’aprenentatge d’una
llengua funcioni bé? Al nostre enten-
dre, n’hi ha tres de fonamentals: el
coneixement del codi lingüístic, l’e-
xistència d’àmbits d’ús on poder
actualitzar l’esmentat codi i l’existèn-
cia d’una actitud favorable per part de
l’aprenent a fer-se seu el codi de la
llengua. 

Quant al codi, els catalans comp-
tam actualment amb una llengua codi-
ficada. La tasca realitzada a principis
del segle XX i culminada sota la batuta
de Pompeu Fabra permeté que el
català comptàs amb un codi lingüístic
modern i adequat, apte per a tots els
usos i funcions d’una llengua norma-
litzada. Recentment, emperò, han sor-
git polèmiques relacionades amb la
codificació i amb l’estandardització,
perquè els entrebancs al normal
desenvolupament de l’ús social de la

llengua afecten també el codi, el pro-
cés d’estandardització i l’adaptació a
les característiques pròpies de la socie-
tat de la informació i de les noves tec-
nologies. S’ha discutit sobre el model
de llengua estàndard que cal difondre
(un model rigorosament codificat i
genuí, o un model més pròxim a
alguna variant concreta de la llengua,
menys genuí, però més conegut per
una part important –si més no quanti-
tativament– de la població catalano-
parlant), i àdhuc sobre si hem de ten-
dir a la construcció d’un estàndard

nacional unificat o a la diversificació
en tres paraestàndards regionals (d’a-
cord amb la regionalització política
imposada per l’«Estat de les autono-
mies»). Malgrat tot, i fins i tot tenint
en compte les deficiències apuntades,
hom pot assenyalar que el codi de la
llengua catalana gaudeix d’una salut
relativament bona, especialment si la
comparam amb la dels altres dos pilars
fonamentals de l’aprenentatge.

El segon pilar –el dels àmbits d’ús–
presenta irregularitats més notables.
Existeixen molts àmbits d’ús on la llen-
gua catalana hi és perfectament inse-
rida. N’hi ha d’altres, en canvi, on el
català resulta una llengua rara, poc
habitual, estranya... Així, per exemple,
el català s’ha anat assentant en un
àmbit fonamental com és l’ensenya-
ment. Tanmateix, no està, ni de bon
tros, assentat en un altre àmbit, també
fonamental, com és el socioeconòmic.
I resulta ser poc més o menys una rara
avis en àmbits –també importantís-
sims–, com ara l’administració de jus-
tícia, els registres de la propietat, etc.

En qualsevol cas, i a causa de la anor-
malitat sociolingüística que la història
ens ha proporcionat, podem afirmar
que la llengua catalana no és segura
en tots els àmbits, mentre que l’ús de
l’espanyol –al sud dels Pirineus– i l’ús
del francès, al nord, sí que presenten
aquestes característiques de seguretat.
Com podem observar, doncs, el català
trontolla pel que fa als àmbits d’ús.

El tercer pilar –el de les actituds lin-
güístiques– funciona fonamentalment
en relació amb els altres dos: en la
mesura en què els altres dos pilars
gaudeixin de bona salut, el tercer
també es trobarà en condicions favo-
rables; si els altres dos (o, només que
sigui, un dels dos) no es troben en
situacions de normalitat, resultarà
molt difícil l’afermament d’aquest ter-
cer. Les actituds lingüístiques positives
es donen en condicions de normalitat.
Quan l’ús social, cultural i oficial d’una
llengua és efectiu i no entrebancat,
apareixen d’una manera completa-
ment natural, no qüestionada. Ales-
hores tothom té una actitud favorable,
en principi, envers l’aprenentatge de
la llengua. Si la codificació lingüística
resulta problemàtica, o si no hi ha un
ús normal de la llengua en tots els
àmbits, aleshores es generen actituds
lingüístiques desfavorables a l’ús de
la llengua (que poden anar, en gra-
dació ascendent, des de prejudicis
lleus fins a casos d’autèntica manca
d’autoestima, o d’ocultació de la prò-
pia condició de parlant d’una llengua
determinada).

L’ensenyament de la llengua cata-
lana (com ocorre amb l’ensenyament
de qualsevol llengua) només podrà ser
exitós si, juntament amb el codi amb
què ja comptam, som capaços de bas-
tir la normalitat social en el seu ús, en
tots els àmbits; i, correlativament,
unes actituds lingüístiques favorables
entre totes aquelles persones que,
tenint el català com a primera llengua,
l’aprenen formalment, i també entre
aquelles altres que, no sent catalano-
parlants, s’acosten a l’aprenentatge de
la nostra llengua.u

Qüestions de didàctica: els pilars
de l’aprenentatge de la llengua

Bernat Joan i Marí

Malgrat tot, hom
pot assenyalar que
el codi de la llengua
catalana gaudeix

d’una salut relativa-
ment bona
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En un article publicat anteriorment
en aquestes pàgines (LLENGUA NACIO-
NAL, núm. 26, p. 26), comentàvem les
possibilitats de duplicació, en una
frase (és a dir, de contigüitat ), d’una
mateixa forma pronominal. I arribà-
vem a la conclusió que només la coin-
cidència els els podia considerar-se
vàlida i admissible d’una manera total-
ment indiscutible. És, d’altra ban da,
una solució gramatical ben establerta
per les normes vigents actualment i
que exemplificàvem en les construc-
cions següents, en què la primera
forma és la del datiu de tercera per-
sona del plural (masculí o femení) i la
segona és la de l’acusatiu de tercera
persona del masculí plural:

[1] Volia donar els documents a les
secretàries però ja els els donaré demà. 

[2] Si voleu que els clients rebin els catà-
legs abans de Nadal els els heu d’en-
viar aquesta mateixa setmana.

En canvi, manifestàvem una
reserva prudent quant a l’admissibili-
tat de la coincidència hi hi que podria
tenir lloc en la construcció següent,
en què el primer hi seria el datiu de
tercera persona del singular (masculí
o femení), que revesteix aquesta
forma quan coincideix amb un pro-
nom acusatiu de tercera perso na, i el
segon seria un complement locatiu o
adverbial:

[3] Si vol que li enviï els documents a casa
ja els hi hi enviaré.

Creiem que pot tenir interès,
també, de considerar altres possibili-
tats de repetició o contigüitat, en una

mateixa construcció, de dues formes
lèxiques idèntiques, encara que, tal
com veurem, en un bon nombre dels
casos que indiquem no es tracta prò-
piament del mateix mot sinó de dos
mots diferents, independents l’un de
l’altre, els quals, però, revesteixen la
mateixa forma. Cosa que vol dir,
naturalment, endinsar-se decidida-
ment en el camp de les curiositats del
llenguatge.

La perífrasi causativa
Potser el cas més interessant de

repetició d’un mot és el de l’infinitiu
fer. És a dir, el cas de l’aparició, en
una mateixa frase, de dues formes
contigües d’aquest infinitiu, el primer
formant part d’una perífrasi verbal
(temporal o modal), i la segona com a
nucli d’una perífrasi causativa inte-
grada en la primera. Els exemples
següents il·lustren
aquest cas:

[4] Li van fer fer un
paper d’estrassa. 

[5] Ho volen fer fer
per un amic.

[6] Encara que ho
intentin no li
podran fer fer el
que ells volen.

Aquestes cons-
truccions són d’una
bondat irreprotxa-
ble i no han d’ori-
ginar cap me na de
reserva ni de re -
 buig. Naturalment,
tothom és lliure
d’e  vitar-les si tant
repugnen a la seva
idea particular de l’estil.

Els mots que, com, qui i tot
Tres mots gramaticals, que, com i

qui, considerant la multiplicitat de
funcions sintàctiques que té cada un
d’ells, poden originar coincidències
com les que comentem. Podríem,
potser, amb l’obligada reserva pru-
dent, aventurar l’opinió que només

en el cas del tercer d’aquests mots,
és a dir, qui qui, aquesta coincidència
pot considerar-se admissible en algu-
nes construccions.

Fabra, en la seva gramàtica pòs-
tuma (p. 103), diu que quan el segon
terme d’una comparació és una pro-
posició introduïda amb la conjunció
que, la interca lació de no o de no pas
«evita l’encontre de dos que», raó
per la qual afirma que no pot supri-
mir-se el no, cosa que equival a de -
clarar que considera inadmissible la
coincidència que que. Vet aquí els
exemples amb què Fabra il·lustra
aquest punt:

[7] Més s’estima que ho llencis que no que
m’ho donis (o que no pas que ). 

[8] És millor que te’n vagis que no que et
trobi aquí (o que no pas que ).
Fabra encara hi afegeix que una

altra manera d’evitar l’encontre de dos
que és d’introduir el segon terme de la
comparació amb la conjunció si. Ex.:

[9] És millor que te’n vagis que si et tro-
bava aquí.

Pel que fa a com, trobaríem la
seva duplicació (l’encontre de dos
com, tal com diria Fabra), en cons-

Les repeticions de mots

Albert Jané

Vine, vine, vine,
que el dolor se’n va,
brot de clavellina,
branca de lilà,
quina son més fina,
quin repòs més pla.

(Josep M. de Sagarra, Cançó nocturna )



truccions de valor comparatiu en
què el primer com seria el terme
correlatiu de tant (és a dir, tant...
com ), i el segon, el primer terme del
conjunt com a:

[10] I això ho dic tant com a president de
l’entitat com com a simple ciutadà. (? )

Prudentment, hem assenyalat
aquesta construcció amb un signe
d’interrogació, perquè, encara que
més aviat mereix el nostre rebuig, no
arribem a tenir l’audàcia de condem-
nar-la en termes absoluts. Si nosaltres
fóssim a escriure, canvia ríem el segon
com a per en tant que, expressió
usada prou habitualment amb el
mateix valor:

[11] I això ho dic tant com a president de
l’entitat com en tant que simple ciu-
tadà.

Potser escau ací d’assenyalar que,
des de fa un cert temps, és cada
vegada més freqüent l’ús dels falsos
termes correlatius no tant... sinó en
lloc de no tant... com, innovació que
no creiem pas que es pugui conside-
rar admissible, però que té la particu-
laritat que, en construccions similars a
l’anterior, no origina la coincidència
com com:

[12] *Ens va parlar no tant com a filòleg
sinó com a simple lector.

En aquest cas, l’esmena d’a-
questa construcció que considerem
defectuosa, sense que comporti l’a-
parició del conjunt com com, té dues
solucions (l’una ja indicada):

[13] Ens va parlar no tant com a filòleg
com en tant que simple lector. 

[14] Ens va parlar més aviat com a simple
lector que no pas com a filòleg.

I no ens sabem estar de posar en
relleu que construccions com [14],
tan pròpies de la nostra expressió
més genuïna i, doncs, tan recomana-
bles, són avui injustament menystin-
gudes o ignorades, talment com si
no existissin.

Contràriament al que hem dit en
els dos casos anteriors, no gosaríem
formular cap objecció a la coincidèn-
cia qui qui que apareix en construc-
cions com és ara la següent:
[15] Aquell confia en qui qui sap si el

trairà.

I la repetició, sense cap separació,
del mot tot creiem que es podria legí-
timament admetre en el cas següent:

[16] En tinc tantes ganes, d’anar-hi, que hi
aniria fins i tot tot sol.

Les preposicions
És un fet ben sabut que els con-

junts del del i dels dels, originats per
l’elisió d’un substantiu, són més o
menys usuals:

[17] No parlava del seu fill sinó del del seu
amic.

[18] Em responsabilitzo dels meus actes
però no dels dels altres.

En realitat, aquestes coincidències
són fictícies, car encara que conside-
rem del i dels com a unitats lèxiques,
no són sinó la contracció d’una pre-
posició i un article, i, de fet, els mots
que coincideixen o entren en con-
tacte són l’article el (o els ) i la prepo-
sició de. Quan l’elisió d’un substantiu
origina ria realment la repetició d’una
mateixa preposició, sense cap altre
mot que separés les dues formes, es
redueixen a una de sola:

[19] Es va equivocar i va dir de Girona en
lloc de (de) Figueres (això és: ... en lloc
de dir de Figueres).
Anàlogament, en construccions

amb una subordinada interrogativa
indirecta, en què el verb de la princi-
pal i el de la subordinada exigissin la
ma teixa preposició, n’eliminaríem una:

[20] Es va oblidar de (de) qui depenia.
[21] Ara no em puc recordar de (de) què

parlaven.

Pot ésser útil de comparar l’exem-
ple [20] amb els dos següents, amb
una sola preposició cada un d’ells, la
del primer exigida pel verb de la prin-
cipal (oblidar-se de ) i la del segon pel
verb de la subordinada (dependre de ):

[22] Es va oblidar de qui ho havia de deci-
dir. 

[23] No sabia de qui depenia.

Cal convenir, però, que difícilment
trobaríem cap més verb de règim pre-
posicional, a més dels dels nostres
exemples, del qual pogués dependre
una subordinada interrogativa indi-
recta.

Encara que no és sinó un cas
anecdòtic i, certament, una mica re -
buscat, potser, després de rebutjar
tantes duplicacions o repeticions de
preposicions, podríem defensar l’ad-
missibilitat de la coincidència a a en
una construcció amb el verb jugar i
parlant d’un joc imaginari que es
digués, per exemple, a la plaça
venen melons:

[24] Els nens jugaven a a la plaça venen
melons i a si m’esquitxes et re mullo.

La separació de la coma
La repetició de mots en frases

intensives o reiteratives ja és un fet
banal, amb casos o exemples innom-
brables: Vine, vine. Corre, corre.
Fuig, fuig. Més, més. Calma, calma.
Lentament, lentament. En aquests
casos, però, es pot dir que hi ha sem-
pre, o gairebé sempre, una coma que
separa les dues formes, o bé un guio-
net en aquells conjunts de formació
expressiva que s’han lexicalitzat:
xano-xano, bitllo-bitllo, etc.

Anàlogament, no deixaríem mai
de separar amb una coma les dues
formes idèntiques de construccions
com les següents:

[25] Què hi vols fer: quina mana, mana.
[26] Ell ho prova: si passa, passa.
[27] Aquí, quan plou, plou quinze dies

seguits.
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Des de fa un cert
temps, és cada

vegada més freqüent
l’ús dels falsos ter-
mes correlatius no
tant... sinó, en lloc
de no tant... com,
innovació que no
creiem pas que es
pugui considerar

admissible, però que
té la particularitat

que no origina mai la
coincidència com

sintaxi



Els mots usats metalingüís-
ticament

Amb un mot usat metalingüística-
ment, és a dir, usat per a descriure la
llengua mateixa o, si es vol, com a
exemple gramatical o de llenguatge,
les coincidències o contigüitats que
comentem poden ésser també molt
nombroses, encara que, en aquests
casos, cal escriure una de les dues for-
mes (la que és usada metalingüística-
ment) en lletra cursiva o amb qualse-
vol altra diferenciació tipogràfica:

[28] La paraula paraula consta de tres
síl·labes.

[29] El mot mot consta de tres lletres.
[30] Tracta de les conjuncions i i o. 
[31] No sé si hi ha d’anar i o o.
[32] Aquest aquest té un valor clarament

pronominal. 
[33] Aquell va escriure escriure amb a

final.
[34] Aquesta frase és ambigua perquè

perquè té alhora valor causal i final. 
[35] Aquest no no té valor negatiu.
[36] Aquí no hi ha d’anar però sinó sinó.
[37] Deia que era conjunció un que que

era clarament relatiu. 
[38] Al pronom hi hi va dedicar tres lliçons.
[39] Del pronom en en parlarem més

endavant.

Els homònims
L’existència de mots homònims, és

a dir, dels mots diferents que tenen
una grafia idèntica, pot originar tam -
bé un repertori vastíssim de construc-
cions amb una forma lèxica repetida
(si es vol, aparentment repetida):

[40] Quan hagis tancat la porta porta la
clau.

[41] Li deu deu mil euros.
[42] Deixa el sobre sobre la taula.
[43] Qui allarga la passa passa de llarg. 
[44] El riu riu i la muntanya plora.
[45] Que no fos a casa casa amb el que

dius tu.
[46] A la costa costa de trobar-hi lloc du -

rant els mesos  d’estiu.
[47] Aquest pot pot anar al foc.
[48] No dura dura ni un minut: s’estova

de seguida. 
[49] Estic impacient: trobo que la tarda

tarda a venir. 
[50] Quin vol vol agafar?
[51] La meva llima llima més que la teva.
[52] Tornarà en si si deixeu que pugui res-

pirar. 
[53] Hem de pensar en en Daniel.
[54] Vers rima amb pervers i rima rima

amb prima.

En el darrer exemple, una de les
formes homònimes coincidents hi és,
a més, usada també metalingüística-
ment.

Com se sap, la forma cap és alhora
substantiu (amb una gran multiplici-
tat de significats), indefinit, preposició
i la tercera persona del singular del
present d’indicatiu del verb cabre.
Aquests quatre valors diferents de cap
originen fins a sis combinacions binà-
ries, cada una de les quals pot tenir un
ús real en la llengua:

[55] No el va voler admetre cap cap de
colla (indefinit i nom).

[56] Estireu els braços cap endavant i el
cap cap endarrere (nom i pre posició).

[57] És un animal tan petit que el seu cap

cap en un didal (nom i forma verbal).
[58] N’hi ha molts que van cap a la dreta

i cap cap a l’esquerra (indefinit i pre-
posició). 

[59] Aquest cistell és massa petit: segur
que no n’hi cap cap (forma verbal i
indefinit).

[60] Que si hi cap? Cap amunt, no: hi cap
cap avall (verb i preposició).

De fet, com ja és prou sabut, l’in-
definit cap i la preposició cap prove-
nen del substantiu cap. Són, ben
mirat, el mateix mot, que ha adquirit
valors gramaticals diferents. Això ens
permetria de dir que cap és un mot
polisèmic, que té com a homònim la
forma verbal cap, del verb cabre. En
els exemples amb què cloem aquest
breu treball, tenim també mots polisè-
mics, és a dir, no simplement unes for-
mes gràficament (i fonèticament )
coincidents, sinó uns mots únics amb
significats diferents:

[61] Va ploure amb força força.
[62] El doctor Curell sempre deia que hi ha

pacients pacients i pacients impa-
cients.u
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Recordatori
En l’anterior «Addenda I»1 estudià-

vem els elements lingüístics emprats
com a anàfora adverbial en els textos
dels segles XIII al XV, i ens adonàvem,
fent-ne buidatges, que el castellà
emprava des de bon començament el
pronom personal fort anafòricament, i
que el català de la mateixa època no el
feia servir si no era referit a persones, i
encara només ocasionalment.

El català espontani, no pas el savi
llatinitzant, usava en lloc del pronom
personal els febles en i hi. El castellà
també coneixia aquests darrers (en les
formes end/ende i ý ), però amb un ús
minoritari, fins que els perdé en el
transcurs del segle XV i ja emprà total-
ment fins avui les anàfores adverbials
construïdes amb tota la flexió de él.

Notes complementàries sobre
el català, el castellà i el francès
antics

Així com el català que qualificàvem
d’espontani no feia servir el pronom ell
referit a coses, diferentment, el castellà
sí que ho feia des dels textos més
antics. Així, en el Poema del Cid, que
és un text destinat a recitar-lo de cara
al poble, hi trobem: 

[205] En medio del palacio, tendieron una
almoçalla [catifa], sobrella una sávana.

[206] E vós, Per Vermudoz, la mi seña [se -
nyera] tomad [...], mas non aguijedes
con ella 2.

A més, cal fer notar que la flexió del
pronom castellà él té el neutre ello,
que necessàriament és anàfora de
cosa. És un fet que coadjuva a explicar
que totes les formes del pronom per-
sonal él, com que fan joc amb ello,
puguin despersonalitzar-se. Contrària-
ment, el català no té el neutre, tot i

que sí que el tenia el llatí. Per si convé
il·lustrar l’ús de ello, vegem-lo emprat
en aquell mateix Poema:

[207] Bien sepa el abbat que buen galardón
d’ello prendrá3.

Deixant de banda aquesta particu-
laritat castellana del neutre ello, el cas
és que pot estranyar que dues llengües
neollatines tan pròximes geogràfica-
ment (castellà i català) tendeixin a pre-
sentar, des de l’origen, solucions dife-
renciades en el joc anafòric. Com que
la llatinització del territori de l’interior
de la península no fou tan intensa i
duradora com al territori dels futurs
països catalans, les darreres innova-
cions evolutives del llatí popular poden
haver-ne estat una causa; m’ho sugge-
reix el fet que l’article salat, expressió
de l’arribada d’un dels darrers canvis
evolutius del llatí parlat (substitució de
ille per ipse), arreli només a les nostres
terres (especialment a la costa), mentre
que no deixà petja en el castellà. El
francès, una altra llengua de territori
pròxim al català, també desconeixia l’a-
naforisme amb el pronom fort de 3a
persona fins al segle XVII. El cas francès
l’explicàrem en un Annex 4. Podem
suposar que n’és una altra causa la
influència, en tot o en part, del subs-
trat en el castellà, de què és un exem-
ple la sinonímia castellana entre sedere
i essere; el llatí no feia servir sedere en
el significat de essere.

El fet és que el català antic dels
escrits més espontanis no emprava ell
referit a coses, i sí que ho feia el cas-
tellà. Ens ho confirmarà l’examen del
català popular dels segles XVII i pri-
mera meitat del XVIII.

Els textos catalans del segle
XVII i primera meitat del

XVIII
Els textos catalans examinats del

segle XVII i primera meitat del XVIII
figuren amb les dades corresponents al
Quadre publicat en el núm. 29 de LLEN-
GUA NACIONAL. Són tres textos escrits
per gent popular; vull dir que no són
d’aquells altres intel·lectuals que, tot i
ésser catalans, treballaven força en cas-
tellà, perquè convivien amb l’adminis-
tració castellana o en formaven part.

Per això, vam triar tres textos de
persones del poble i, per tant, adherits
a la llengua viva. En aquests escrits l’ús
dels pronoms febles és abassegador.
En els tres textos buidats en hi és
emprat 52, 33 i 22 vegades, i hi 7, 22
i 30; i, a part del poc ús de ell, mai no
és referit a ‘cosa’. Ja vam dir que n’hi
ha un sol cas, però, en les Memòries
d’un pagès del segle XVIII. 

Aquesta absència pràcticament
total de ell referit a ‘cosa’ ens confirma
les dades que obtinguérem del català
antic. Pel que fa al cas únic que apareix
en el text del pagès del segle XVIII 5,
sabem que aquest estudiava i traduïa
les obres de Ciceró i que a dotze anys,
encara no complerts, ja començà a
estudiar el Compendi (quasi segur que
era un dels compendis en castellà edi-
tats a Madrid o a Valladolid6), per a
anar després a la filosofia7. Crida l’a-
tenció que un traductor del llatí i estu-
diant en castellà no caigués més vega-
des en la influència llatino-castellana.
Els altres dos textos buidats no hi
cauen ni un sol cop.

Tot plegat ens confirma que no és
genuí del català l’ús de ell i flexió refe-
rit a ‘cosa’.

L’anaforisme català des de
mitjan segle XVIII

És ja a la segona meitat del segle

sintaxi

Les interferències en els adverbials «en» i
«hi» i les substitucions esgarriadores

Addenda (II i última)
Jaume Vallcorba i Rocosa

1 LLENGUA NACIONAL, núm.37, pp. 13-15.
2 Poema del Cid, op. cit., tirada 10, p. 28, i tirada 34, p. 62, respectivament.
3 Íd., tirada 18, p. 42. Es refereix al fet que l’abat s’encarrega d’atendre la dona i les filles del Cid fins que aquest retorni, de què obtindrà una bona
recompensa.

4 LLENGUA NACIONAL, núm. 32, pp. 19 i 20.
5 És a les pp. 61 i 62. El text fa, actualitzant-ne l’ortografia: [208] la seva muller crec que sota aquella roca passà, ja en vida, a l purgatori [...]. Luego
que la dita dona difunta fou fora de la dita cova que l’anaven a enterrar [...] La dita roca caigué luego que dita difunta fou fora d’ella.

6 Nota 2, dels transcriptors de les Memòries, al peu de plana de la p. 66.
7 Extret de les pp. 13 i 66 de l’esmentada edició.
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XVIII que, en els textos catalans escrits,
apareix l’ús anafòric de ell referit a
‘coses’, però tots són redactats per lle-
traferits8. De tota manera, aquest ana-
forisme amb ell escasseja molt en les
obres teatrals de bons escriptors, si no
és cometent pleonasme amb els nos-
tres pronoms adverbials en i hi; i és que
el teatre ha de procurar d’acostar-se
lingüísticament a la parla del poble.
Diem tot això expressant el que veiem
en el Quadre resultant del buidatge de
textos catalans.

Hem dit més amunt que ja en
aquesta segona meitat del set-cents i
en endavant hi abunden pleonasmes.
N’hi observem de dues menes; l’una és
l’aparició del pronom juntament amb
el complement que representa. Posem
per cas: 

[209] I ells reien aleshores com vosaltres; i
també hi pensaven amb [en] els
diners 9. 

L’altra mena de pleonasmes és l’ús
del pronom feble en o hi, i alhora la
locució «preposició+ell»:

[210] mes en aquest llit [...], hi han nascut
tot els d’aquesta casa, i en ell hi han
mort també a l’arribar-los-hi la seva hora.

Totes dues menes de pleonasmes
crec que assenyalen una debilitació de
la força anafòrica significativa dels pro-
noms en i hi. No és estrany que això
passi davant la total i creixent ense -
nyança en castellà, que ignora el valor
d’aquelles formes pronominals i en
coneix només unes altres, amb el pro-
nom él, cosa que interfereix el català, i
ho continuarà fent en augment amb el
pas del temps.

Ja vam veure que hi hagué filòlegs
que no van saber adonar-se de la fun-
ció anafòrica de en i hi. Ho detallava en
el capítol «El desconcert d’uns gramà-
tics vuit-centistes respecte del valor de
en i hi»10. Així, Ros i també Bofarull-
Blanc arriben a dir que aquests pro-
noms els posem «solament per a ornar
l’expressió» o per a donar als verbs una
força més gran. No sabríem dir si és

com a causa o com a efecte d’aquest
criteri que ens arriben cançons popu-
lars amb frases com: «Matinet me’n
llevo / i a escombrar el balcó [...] Jo
me’n vull fer frare / frare confessor» o
bé «Si n’hi havia un pastoret / la
ramada en corretgia»11, i encara les tan
conegudes «Si n’eren tres tambors» o
«Què li’n darem en el noi de la mare».

Aquesta opacitat a l’hora d’enten-
dre i d’interpretar els pronoms en i hi,
juntament amb la imposició del castellà
i la prohibició del català a l’escola13,
havien de facilitar del tot la introducció
en el català del sistema anafòric castellà
(preposició + ell ) que ja trobem sovint
en els escrits que hem anomenat Textos
diversos en què inventariem catorze
casos on d’ell substitueix en i vint en
què a ell reemplaça hi. Casos de pleo-
nasme hi són abundants, i també, cal
dir-ho, d’ús adequat i en solitari dels
pronoms en i hi. Tanmateix, la propor-
ció en què és feta servir la solució cas-
tellana sobre la catalana tota sola ens
sembla molt alta.

Aquesta situació confusionària l’a-
clarí Pompeu Fabra, basant-se en la
llengua parlada i en el català antic,
malgrat que ell també empra de vega-
des el pronom ell amb funció anafò-
rica, tal com ho fan els escriptors de
l’època; se’n poden adduir exemples.
Ja vam comentar que, tot i que la llen-
gua parlada d’aquell temps no en feia
ús –en sóc testimoni–, no és estrany
que els gramàtics no veiessin, a primer
cop d’ull, cap motiu en contra d’em-
prar ell anafòricament. Podrien avalar-
ho que el llatí i dues llengües geogrà-
ficament pròximes, el castellà i el
fran  cès contemporanis, en facin ús.
Però respecte d’aquest miratge, ja
n’hem esvaït la força, tant amb relació
al llatí com amb el castellà, i respecte
del francès ja vam mostrar que no en
feia ús als inicis13, sinó fins al segle XVI
i encara al XVII; si li féu falta va ser amb
motiu de l’evolució fonètica14. En con-
seqüència, el francès i el català no
heretaren del llatí el pronom ell en fun-
ció anafòrica, sinó sols els adverbis lla-

tins inde i la fusió hi de ibi i hic, esde-
vinguts pronoms en francès i català.

Que la llengua viva no coneixia
l’anàfora amb ell per a coses, jo ho afir-
mava com a testimoni, i crec que ho
con firma el fet que Solà comenti dins
l’article «Pronoms forts referits a inani-
mats» que «des de fa temps s’ha ob -
servat un cert abús de pronoms forts
referits a inanimats, particularment en
certes posicions o amb certes funcions
[...] En català no fa sinó guanyar ter -
reny, probablement pel model castellà,
que admet la construcció»15.

I encara a hores d’ara, sovint quan
em trobo amb un ell anafòric, de
moment no l’entenc i haig de tornar
enrere per a aclarir quin és el referent
i, doncs, comprendre el text. M’hi
trobo en casos com els següents:

[208] El coneixement aprofundit de les tra-
dicions sociològiques no pot ser més
que beneficiós per a una disciplina tan
relacionada amb elles com la nostra.

[209] Aracil ha explicitat que la supremacia
d’una «llengua nacional» era erigida i
imposada per l’estat-nació, que es va
fundar en ella i la va adoptar com a ofi-
cial.

Estic segur que no m’hauria sem-
blat imprecís ni confús si aquests tex-
tos haguessin estat canviats per: 

[208’] El coneixement aprofundit de les tra-
dicions sociològiques no pot ser més
que beneficiós per a una disciplina que
s’hi relaciona tant com la nostra.

[209’] Aracil ha explicitat que la suprema-
cia d’una «llengua nacional» era erigida
i imposada per l’estat-nació, que s’hi
va fundar i la va adoptar com a oficial.

El cas és que cada llengua té uns
elements lingüístics per a expressar-se,
i hi adapta la sintaxi, la construcció d’o-
racions. Per això, de vegades ens pot
semblar útil un element foraster, però
només serà veritat si el discurs imita les
combinacions discursives, la sintaxi d’a-
quella llengua forastera.

No ens fa cap falta, doncs, la caste-
llanització del discurs que promou l’ús
de l’anaforisme basat en el pronom ell.u

sintaxi

8 Em refereixo als recopilats en Textos diversos.
9 A.Guimerà, La festa del blat, edició esmentada, p. 53. Actualment, però, ho hauríem salvat amb una coma. Altrament, no oblideu que Guimerà tra-
duïa les seves obres al castellà, per a ésser representades a Madrid, i, doncs, el devia conduir a introduir en els diàlegs l’anaforisme amb ell, alhora
que el català li reclamava en o hi, incitant-lo al pleonasme.

10 LLENGUA NACIONAL, núm. 29, pp. 16 i 17.
11 Cançoner del Ripollès, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Ripoll 1998, pp. 306 i 45 respectivament.
12 Imposició i prohibició ben explícita, per exemple, en la «Carta del rey [Felip V] a los corregidores» (1717); en la reial cèdula de Carles III (1770); en la
llei Moyano (1857), que imposa el castellà a tot el poble en obligar l’escolarització de tots els infants i a fer-ho exclusivament en castellà, i en els reials
decrets d’Alfons XIII (21 novembre de 1902 i 11 de juny de 1926). Tots plegats són reiteratius recordatoris de la imposició del castellà.

13 Aquesta coincidència, en els elements anafòrics adverbials en i hi, entre el francès antic i el català seria una mostra més per a atribuir el català al gal·lo-romànic.
14 Vegeu «Apèndix: les solucions que adopta el francès», dins LLENGUA NACIONAL, núm. 32, pp. 19 i 20.
15 Joan Solà, Normativa: estat de la qüestió, edició esmentada, pp. 195-201. El llibre inclou textos de Solà de 1992 i 1993.
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Introducció
Segons alguns autors, com Bruguera (1984: 48) o Riera

(1998: 226), modernament s’ha abusat del sufix -al per
influx de l’anglès. Però els límits no són clars, com fa veure
Marquet (1979: 69):

«Veiem emprar actualment operacional, direccional, etc., for-
mats a partir dels substantius operació, direcció, etc. (tot existint
operatiu, directiu, etc.), imitant discrecional, convencional, formats
a partir de discreció, convenció [...]. També podem esmentar opcio-
nal, format a partir del substantiu opció (existint optatiu ). No
creiem pas que tots aquests mots nous donats a títol d’exemple
siguin condemnables: molts són convenients i alguns ben neces-
saris, i sobretot, i això és el que ens interessa més, cap d’ells no és
absolutament rebutjable, almenys d’una manera categòrica, lin-
güísticament, quant a la seva formació.»

En aquest article fem quatre apunts sobre els límits d’a-
quest sufix, pensant sobretot en la correcció.

Funcionament
En català, aquest sufix s’ha d’adjuntar a l’arrel culta del

mot (preferentment, en genitiu):
[1]

abella [apic (ula)] apical (cf. apicultura )
boca [bucca] bucal
cara [facies] facial
cervell [cerebru] cerebral
cor [cor cordis] cordial (salutacions cordials )
cos [corpus] corporal
cosa [res rei] real
creu [crux crucis] crucial
dit [digitu] digital
diumenge [dominicu] dominical
eix [axis] axial
església [ecclesia] eclesial
fill [filiu] filial
llet [lacte] lactal
línia [linea] lineal
llàgrima [lacrima] lacrimal
llavi [labiu] labial
llec [laicu] laical (laic és un cultisme)
llengua [lingua] lingual
mestre [magistru] magistral
marge [margine] marginal
matriu [matrix matricis] matricial
melic [umbilicu] umbilical
mort [letum] letal
nervi [gr. neuron] neural
nom [nomine] nominal
nounat neonatal
ordre [ordine] ordinal
origen [origine] original
pluja [pluvia] pluvial

raig [radiu] radial
raó [ratione] racional
rel, raïl o arrel [radix radicis ] radical
servei o servici [servitiu ] servicial
temps [tempus temporis ] temporal
terme [terminu] terminal
treball [labore] laboral
verge [virgine] virginal
veu [vox vocis] vocal
vida [vita] vital
visió [visus ‘vista’] visual

Tanmateix, hi ha alguns casos que s’escapen de la norma
exposada. En efecte, aquest sufix també es troba en algun
cas adjuntat a arrels patrimonials:

[2]
(a ) ant. aigual (de aigua, no pas de aqua)

bojal (de boig, no pas de baubiu )
comtal (de comte, no pas de comite )
coral (tb. cordial ) (de cor )
negral (de negre, no pas de nigru )
orellal (de orella, no pas de auricula ) (DCVB)
pairal (de l’occ. paire )
raonal (de raó ) (DCANT)
rojal (de roig, no pas de rubeu )
tendral (de tendre, no pas de tener )
ullal (de ull, no pas de oculum )
veïnal (de veí, no pas de vicinus )

(b ) alodial alou [germ. alod ]
feudal feu [feudu < germ. fehu ‘ramat’]

(c ) legal i lleial llei [llt. lex legis ]
reial rei [llt. rex regis ]

Això ha ocasionat que hi hagi alguns doblets:
[3]

(a ) anyal anual
marçal marcial
termenal terminal

(b ) abadal abacial (cf. abaciologi )
bisbal episcopal (cf. episcopologi )

Es pot suposar –segons els exemples reportats– que tra-
dicionalment el sufix -al podia adjuntar-se a mots patrimo-
nials. Ara bé, a partir de la codificació fabriana, a l’hora de
crear neologismes, aquest sufix sols s’adjunta a arrels cultes.
Fixem-nos que Fabra1 va haver d’argumentar per què en
català havia de ser cerebral i no pas cervellal, tal com pre-
tenien alguns autors, que consideraven cerebral un caste-
llanisme, derivat de cerebro.

Així, encara que popularment s’ha generat l’adjectiu
modern ~espaial ‘de l’espai, del cosmos’, en aquest cas
creiem que hauria de ser espacial i prou (ll. spatiu ). La cre-
ació de l’adjectiu espaial es deu probablement a la voluntat

morfologia

Abús del sufix «-al» en català

Xavier Rull

1 En la terminologia fabriana (FABRA 1956: 114), aquests tipus de derivats (cerebral, auricular, etc.) reben el nom de pseudo-derivats.
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d’evitar l’homofonia amb especial en els parlars orientals, i,
potser també –conjuminant-se tots dos fets–, per crear una
forma diferent de l’espanyola, derivada de espacio 2.

Influx de l’anglès i límits
Tenim, però, que en anglès, el sufix -al s’usa més que en

català:
[4]

ANGLÈS CATALÀ
aerial aeri
agricultural agrícola
analogical analògic
analytic(al ) analític
anarchic(al ) anàrquic
bibliographical bibliogràfic
external extern
fictional de la ficció, fictici
financial financer
gluteal gluti
identical idèntic
magical màgic
mathematical matemàtic
medical mèdic
microbial microbià
neological neològic
optical òptic
perennial perenne
political polític
practical pràctic
reciprocal recíproc
technical tècnic
thermal tèrmic i termal
translational de la traducció, traductor
typical típic
venereal veneri
visional de la visió

En català trobem alguns mots en -al (sobretot en els
llenguatges d’especialitat), que sembla que s’han creat
per calc de l’anglès:

[5]
FORMA DUBTOSA FORMA CORRECTA O RECOMANADA

~arquitectural arquitectònic (BRUGUERA1984)
~ascensional ascendent
~atencional de l’atenció
~autoral de l’autor
~comunicacional comunicatiu
*consociacional consociatiu
conversacional conversatiu o de la conversa
~criterial de(l ) criteri
~definicional de la definició
derivacional derivatiu
~diccionarial lexicogràfic
~disposicional dispositiu, de la disposició
educacional educatiu
~elaboracional de l’elaboració
~experiencial de l’experiència
formacional formatiu

grupal del grup
~informacional de la informació, informatiu
intencional de la intenció
interaccional interactiu
mostral de la mostra
~notacional notatiu, de la notació
nutricional nutritiu 3

~objectal de l’objecte
~observacional de l’observació, observatiu
opcional optatiu
*organitzacional organitzatiu
~poblacional de la població
*presentacional de presentació
~previsional previsori
procedimental del procediment
*quantificacional quantificatiu
~redaccional de redacció
*seleccional selectiu
~torsional de la torsió 4

vibracional vibratiu

Pot passar que algunes d’aquestes solucions dubtoses
apareguin en algun diccionari, mentre un altre les deses-
tima. És el cas dels adjectius viral i vivencial, que figuren en
el GDLC i en el DEM però no pas en el DIEC. Val a dir que
els terminòlegs recomanen víric 5.

D’altra banda, Riera (1998: 43) afirma que, en les formes
adjectives duplicades en -al i -à (n ), és preferent la forma en
-à (n ) :

[6]
FORMES RECOMANADES FORMES DESESTIMADES

bacterià ~bacterial
cranià ~cranial
diluvià ~diluvial
tarsià ~tarsial

Noteu que a vegades hi ha especialització semàntica, en
el qual cas s’ha d’admetre l’adjectiu en -al:

[7]
(a) conceptual ‘del concepte’

conceptiu ‘de la concepció (de la vida)’ (adj. de concebre )
(b) contractual ‘del contracte’

contractiu (adj. de contraure )
(c) direccional ‘de la direcció (física)’

directiu ‘de la direcció (indicació)’
(d) emocional ‘que afecta l’emoció’ 

emotiu ‘que causa emoció’ (Fou una festa molt emotiva .)
(e) flexional ‘de la flexió (morfològica)’

flectiu ‘de la flexió (física)’
(f) nacional ‘de la nació’

natiu o nadiu ‘(persona) de la nació’
(g) nominal ‘del nom (substantiu)’

nominatiu ‘del nom (de la persona)’
(h) relacional ‘de relació (matemàtica)’ (Operacions relacionals )

relatiu ‘que té relació a (una cosa)’ / ‘no absolut’
(i) successional ‘d’una successió (herència)’

successiu ‘dit d’una cosa que té lloc després d’una altra’6

morfologia

2 Hi ha alguns autors, com ara Coromines (DECat; s.v. espai, vol. III, p. 609, línies 1-41) o Vallverdú (2000: 143), que defenen espaial.
3 La forma nutricional apareix en el GDLC, però no apareixia en l’edició anterior, el DLC3. Segons el GDLC, nutricional només equival a nutritiu amb el
sentit de ‘relatiu a la nutrició’, però no es pot usar amb el sentit ‘que nodreix’.

4 El GDLC dóna aquesta definició de dàmper: Dispositiu que va muntat al cap del cigonyal [...], anomenat també ‘amortidor torsional’. L’adjectiu tor-
sional, però, no té entrada pròpia.

5 Riera (1998: 176-177) posa les dues formes en correlació, si bé adverteix que convé donar preferència a la forma genuïna (víric ) i evitar l’estrangera
(viral ). A part això, virals és el nom de taxó de l’ordre de microorganismes que enclou els virus.

6 El mateix ocorre amb external, maximal i minimal, que en àlgebra tenen un sentit específic diferent del que tenen extern, màxim i mínim en la
llengua general.
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Finalment, hi ha casos que sols poden ser escrits amb -
al, encara que aquesta sigui una construcció probablement
calcada de l’anglès:

[8]
computacional, departamental, fundacional, provisional,
satel·lital (capacitat satel·lital ), vacacional 7

Les altres llengües romàniques també poden haver
influït en la proliferació d’aquest sufix. En francès, per
exemple, sembla que hi ha una mica més de llibertat de
col·locació del sufix corresponent -al. En castellà sembla
que també se n’abusa, probablement per la mateixa
influència de l’anglès8:

[9]
FRANCÈS CATALÀ

convivial amigable
langues maternelles llengües maternes
unité minimale unitat mínima
dossier médical historial mèdic
assistance clientèle assistència al client
innovation lexicale innovació lèxica

[10]
CASTELLÀ CATALÀ

tratamental de tractament
dotacional com a dotació
prototipal prototípic (Termcat)

Sembla que el sufix -al permet de donar un nou ús a
mots que ja són adjectius: de fresc tenim frescal (que és
sinònim de fresc, però que s’aplica sobretot a un paratge
o a una planta), de recent tenim recental (que significa‘
<animal, espec. anyell> de llet’) i de fer tenim feral (que sig-
nifica ‘<planta o animal> que passa a l’estat salvatge des-
prés d’haver estat conreada o domesticat’; és a dir, es dis-
tingeix de fer pel fet que aquest adjectiu s’aplica a
qualsevol animal sense que hagi estat domesticat prèvia-
ment). Això permet de crear mots com lexical (variants lexi-
cals ), adjectival (ús adjectival d’un mot) o medical (termes
medicals; Pompeu Fabra, pròleg al Diccionari de medicina
de Manuel Corachan, 1936) 9. En efecte, els mots lèxic,
adjectiu i mèdic són en principi adjectius (estudi lèxic, nom
adjectiu, tractament mèdic ), però poden usar-se en altres
contextos gramaticals (p. e., lèxic es pot usar com a subs-
tantiu per a indicar ‘vocabulari’); per això, quan s’usen com
a adjectius sembla que requereixin una terminació diferen-
ciadora. Ara bé, hem de dir que, en algun cas, considerem
que aquest recurs és abusiu.

A tall de conclusió
Com a conclusió podem dir que modernament s’abusa

del sufix -al, però és difícil que els tècnics lingüístics puguin
resoldre-ho. Primer, perquè no podem dir taxativament que
qualsevol adjectiu nou en -al sigui incorrecte. I segon, per-
què més d’un cop és difícil trobar-hi una alternativa, com
en satel·lital, poblacional, etc. Però, en tot cas, sí que
podem suggerir que els tècnics lingüístics tinguin una certa
prevenció davant adjectius nous formats amb -al.u

morfologia

7 Per bé que és millor síndrome postvacances (Termcat) que síndrome postvacacional (que és la solució de l’espanyol).
8 El DUDEsp reporta l’adjectiu espanyol preferencial, que diu que és un calc del francès. Aquest diccionari considera que ha de ser preferente.
9 Al costat d’aquests casos en podríem posar d’altres d’històrics: Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medicina (títol de llibre, 1492, extret
de Riera: 1994).
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La parla de cadascú forma part
indestriable de la seva personalitat.
Estic segur que, si perdés la meva
parla gironina, perdria una part de mi
mateix. Per això em sembla important
de mantenir els trets dialectals propis,
malgrat que això sembli que va en
contra de la idea de la globalització i
uniformització que avui és moda.

Sovintejant els encontres amb
persones d’altres contrades, he anat
descobrint les peculiaritats de la
meva parla. Per exemple, amb uns
amics estàvem parlant d’algú altre a
qui atribuíem l’adjectiu trempat.
Després d’una estona de parlar, ens
adonàrem que alguna cosa fallava,
no concordava. Així, ens vam adonar
que a Girona usem trempat com a
sinònim de espavilat, mentre que a
Barcelona es refereix a una persona
simpàtica o de bon tractar. Després
de l’aclariment, amb aquests amics
quan algú és trempat, ara ja tenim
més clar a què és refereix aquest
adjectiu, segons si el fa servir un
gironí o un barceloní.

També m’he adonat que a Bar-
celona no podria anar a la carnisse-
ria, si més no amb la mateixa natu-
ralitat amb què hi vaig a Girona. Un
dia, em va desconcertar que els bar-
celonins no sabessin què eren els pal-
pissos amb el significat de «tall de
xai, de la cuixa». Però després he vist
que aquest mot, que em sembla tan
natural i tan viu, és desconegut a Bar-
celona, on encara no he descobert si,
per a referir-se a un palpís de xai,
tenen algun mot equivalent o simple-
ment diuen «un tall de xai de la
cuixa». I això suposant que usin el
mot xai i no pas be per a referir-se a
la carn d’aquest animal! Evidentment,
a Girona no parlem mai de bens.

Però les diferències lèxiques no
acaben aquí: Quan anem a fer el toc
he de pensar que a Barcelona en diuen
anar a fer una copa; quan parlo d’un
papu he de dir una cuca; quan parlo
del tarot del porró, he de dir el broc;
quan demano grana de capellà he
de demanar postres de músic; quan

vull una monja d’una taronja he de
demanar un grill... I quan sóc fora de
les meves contrades, poc que puc
parlar tranquil sense que surti un mot
que enterboleixi la conversa (de fet,
segons com, l’anima, ja que això pot
ser un motiu d’allargar-la en disquisi-
cions lingüístiques inacabables). 

Oh, i no parlem de les diferències
fonètiques! «Com és que pronuncies
ell és amb e oberta, si va accentuat
amb e tancada?» «I com pot ser que
no diferenciïs les os obertes i tanca-
des?» Vaja, que si les relacions entre
les persones ja són difícils, si a més hi
afegim problemes de codi lingüístic... 

Evidentment, per a evitar tot això
es va inventar el català estàndard.
Però això tampoc no resol tots els pro-
blemes, ja que hi ha moltes paraules
que no s’usen en un dialecte i que,
fins i tot, hi són desconegudes, però
que formen part del català estàndard,
puix que són recollides en el diccio-
nari normatiu del IEC (Institut d’Estudis
Catalans). Ja n’hem vist un exemple
amb el mot palpís, que forma part del
català estàndard (és recollit en el dic-

cionari normatiu sense cap mena de
restricció, amb el significat damunt
dit), però és desconegut pels parlants
de la ciutat de Barcelona. Hi has mots
que són simples variants i no provo-
quen problemes de comprensió (to -
mata, tomàquet, tomàtiga / el fred, la
fred ). No caldria assenyalar en el dic-
cionari del IEC quins mots són propis
d’unes parles determinades? Això
podria contribuir a evitar errors,
com la creença, que s’està estenent
entre un sector de gent, que el mot
llombrígol és un castellanisme i que
el mot català correcte és melic.
Molts catalans orientals que tenen
interès a parlar bé el català, parlen
del melic, sense adonar-se que
estan fent servir un mot propi del
català occidental, que a ells no els
pertocaria de dir, malgrat que fonè-
ticament els pugui semblar més
bonic que llombrígol. 

Ara, però, hem d’advertir que,
encara que existeixin totes aques-
tes diferències, la unitat lingüística
del català parlat en les diferents
contrades dels Països Catalans és
indiscutible, puix que les diferèn-
cies lèxiques i fonètiques esmenta-
des són inapreciables dins el cabal
general de la llengua, estructurada

segons unes mateixes regles mor-
fològiques i sintàctiques. A més,
aquest és un fet que passa en totes
les llengües, malgrat que en algunes,
tot i tenir-hi molta importància, no
en parlin.

Bé, aquest és un dels problemes
d’això que s’amonena la globalització:
provocar que les peculiaritats pròpies
de les diferents parles acabin barre-
jant-se i desapareixent. Així, doncs, pel
bé de la llengua, hem de lluitar contra
una globalització forassenyada que
menyspreï els trets genuïns de les
diverses modalitats d’una mateixa llen-
gua: el català. Per això és important
que a l’escola s’ensenyi a valorar com
cal la pròpia parla i a conèixer els mots
genuïns i propis de cada contrada, a
més dels que són propis del català
estàndard.u

Relacions interdialectals

David Casellas

Vullpellac, un indret on no es parla mai de bens
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Una característica del nostre clima
és la vinguda força rítmica, de ritme
anyal, de diferents temperis que ara i
adés assoleixen intensitats considera-
bles i provoquen desgràcies. El poble
ha estat ben conscient del caràcter
periòdic d’aitals maltempsades i també
s’ha adonat que el dit caràcter no és
ben rigorós; nogensmenys ha posat
nom a totes. No cada any es repeteix
sencer, doncs, tot el repertori de fenò-
mens meteorològics rítmics notables;
hom, però, pot imaginar-se un any
durant el qual se succeís tot el reper-
tori. Heus ací com seria tal any amb
l’inventari no sols dels fortunals ans de
tots els fenòmens meteorològics o oce-
anogràfics rellevants més o menys
cíclics:

1. Gener
(a ) Minves del gener, minves de

gener, calmes del gener o, com diu
Víctor Català1, boges del gener.–
Descens del nivell de la mar, que s’ob-
serva a la costa catalana a primers de
gener, és una seca2.

(b ) Temporal d’any nou.– Una de
les tres tempestes més notables de
l’any que assoten la costa catalana.

(c ) Setmana dels barbuts.– Set-
mana més freda de l’any; és la que
conté el 15 de gener.

2. Març
(a ) Temporal de les faves.– Una

de les tres tempestes més notables de
l’any que assoten la costa catalana;
correspon, més o menys, a l’equinocci
de primavera (21 de març ).

(b ) Dies manllevats.– Els tres
darrers dies de març i els dos primers
d’abril, que solen ésser molt dolents.

3. Juny
(a ) Calmes de juny.– Descens del

nivell de la mar que s’observa a la costa
catalana aquest mes. L’única referència
trobada d’aquest fenomen és de Josep
Pla3. És clar que també deuen ésser
vàlids els sinònims minves del juny,
minves de juny, etc., però no els
tenim documentats.

(b ) Tramuntana de sant Antoni.-
Tempesta que assota la costa catalana;
correspon, més o menys, al solstici
d’estiu (21 de juny).

4. Agost
Canícula o jorns caniculars.- Dies

més calorosos de l’any; són, més o
menys, els del mes d’agost. Del primer
jorn canicular se’n diu dia caprifical,
que Pere Labèrnia4 defineix així:

Dia caprifical. Aquell en quels mosquits
surten com eixams de les figas al principi de
la canícula.

Els dies caniculars són aquells du -
rant els quals l’estel anomenat Caní-
cula5 ix i es pon amb el Sol.

5. Setembre
Rentabótes.– Una de les tres tem-

pestes més notables de l’any que asso-
ten la costa catalana; correspon, més o
menys, a l’equinocci de tardor (23 de
setembre). El terrible aiguat del Vallès
de 1962 fou el 25 de setembre; va
tractar-se, doncs, del rentabótes. Sem-
bla que, al Vallès, del rentabótes en
diuen el carbasser, però caldria con-
firmar-ho. Podria ésser que rentabó-
tes no fos més que el nom que a la
costa catalana rep el cordonàs de
sant Francesc, però de moment no
estem en condicions de poder-ho afir-
mar.

6. Octubre
Cordonàs de sant Francesc o cor-

donada de sant Francesc.– Temporal
d’alguns dies abans o després del 4
d’octubre.

7. Novembre
(a ) Estiuet de sant Martí.- Dies de

relativa calor de la primera quinzena de
novembre.

(b ) Roda de santa Caterina.- Els
quinze dies abans o després de santa
Caterina (25 de novembre), durant els
quals sol haver-hi grans temporals a la
mar.

8. Desembre
(a ) Xàfec de santa Llúcia o

aiguat de santa Llúcia.- Plujada que
sol fer cap al 13 de desembre.

(b ) Bonança o jorns alcionis.- Els
quinze dies immediats al solstici d’hi-
vern (21 de desembre), són de calma a
la mar i hom diu que durant aquests
dies el blauet o alció cova els ous.

****************

Sembla que la primera referència
escrita dels tres grans temporals anyals
de la costa catalana (temporal d’any
nou, temporal de les faves i rentabó-
tes) és l’obra de Josep Ricart intitulada
Las tempestades en Barcelona («L’A-
venç», Barcelona 1896).

****************

A partir dels noms dels mesos es
formen derivats, ço és, verbs, noms i
adjectius, emprats sovint per a referir-
se al temps atmosfèric. Exemples de
verbs: febrejar, marcejar, abrilejar,
etc. Exemples de noms: febrerada,
marçada, abrilada, etc. Exemples
d’adjectius: marçal, abrilenc, julio-
lenc, setembral, etc. A partir dels
noms de les estacions també es for-
men derivats semblants.u

Certs fenòmens atmosfèrics en
el curs de l’any

Alexandre Ribó Golovart

1 Víctor Català, Marines, Llibreria Central, Barcelona 1928, p. 23.
2 Una seca és una oscil·lació del nivell de la mar semblant a la de les marees però que no té relació amb el moviment del Sol ni de la Lluna ans amb la
pressió atmosfèrica, etc. Eduard Fontserè, dins Assaig d’un vocabulari meteorològic català (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1948), de la seca en
diu seixa, nom no català; en català se’n diu seca; vegeu, si no, l’article ortiga del DCVB o l’article seques de gener en el Diccionari enciclopèdic de la
llengua catalana, Salvat, Barcelona 1935.

3 Josep Pla, Aigua de mar, Destino, Barcelona 1969, p. 544.
4 Pere Labèrnia, Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina, Hereus V. Pla, Barcelona 1839, p. 683.
5 Canícula, anomenat també Sírius, Estel de sant Mateu, Mateva, Guàrdia, etc., és l’estel més brillant del cel i pertany a la constel·lació del Ca Major.
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És ben conegut en català el mot
canó significant qualsevol «element
tubular emprat per a conduir líquids».
Tant aquest mot com el derivat cano-
nada han estat usats popularment i
encara són prou corrents. Però moder-
nament s’ha introduït el mot tub, que,
d’altra banda, no és sinó un cultisme
existent en totes les llengües: cast./it.
tubo, fr./angl. tube. Es tracta de dos
mots d’un significat bàsicament idèn-
tic però que de fet tenen uns camps
d’aplicació diferents. No són, doncs,
dos mots veritablement sinònims ni,
per tant, intercanviables. Però hem
observat en el català actual un des-
plaçament notable en l’ús de canó cap
a tub, que no es veu prou clar. Creiem
que caldria emprar en català molts
cops canó en lloc de tub.

Comprovem ara què fan les llen-
gües restants, les quals també tenen
dos mots, un de popular i un altre de
culte, formalment diferents.

Els equivalents del mot popular
canó són: cast. caño, fr. tuyau, it.
canna/cannone, angl. pipe, al. Röhr.
Doncs bé, en general totes aquestes
llengües, llevat del castellà, empren
majoritàriament els mots populars indi-
cats i reserven el mot culte per a deter-
minades aplicacions especialitzades.
Contràriament, el castellà ha arraconat
caño i en general fa un ús prou ampli
de tubo; l’italià fa de tot, però empra
bastant tubo (en aquestes dues llen -
gües, tubo es pot considerar, de fet,
com un mot popular). Ara, en català,
en què hi ha hagut sempre un ús
popular habitual de canó, hauríem de
fer com en les llengües restants i deixar
tub com a mot culte, apte només per
a certs casos específics molts concrets.
Pensem que, atès que canó ha estat
sempre l’únic mot popular d’us habi-
tual, tub és percebut instintivament
com un mot artificial i fora de l’ús real
genuí. Efectivament, en la llengua par-
lada aquest mot és corrent en la forma
tubo (pronunciat tubu en català orien-
tal), barbarisme que no millorarem can-
viant-lo per la forma aparentment culta
tub, la qual té tot l’aspecte d’una cata-

lanització forçada d’un mot foraster.
Creiem, doncs, que cal rebutjar aquest
ús general de tub en lloc de canó.

Si consultem ara els diccionaris cata-
lans, ens trobem amb sorpreses. El
Fabra recull els diferents significats de
canó, mentre que defineix tub d’una
manera genèrica com a «cilindre buit
més llarg que ample, de vidre, metall,
etc., que serveix per a conduir gasos o
líquids o altres usos». Tot i que no
queda gens clara la diferència semàn-
tica entre tub i canó, en tub dóna bas-
tants exemples d’usos clarament dife-
rents dels de canó. La GEC, que segueix
bàsicament aquest diccionari, no acla-
reix gaire les coses. El DIEC potser s’a-
costa més al Fabra, tot i que també
admet diverses accepcions de la GEC.
Però tant el DCVB com el Coromines
donen tota la importància a canó, mot
al qual dediquen una bona extensió,
mentre que en donen ben poca a tub.
Així el DCVB recull molts exemples de
canó genuïns: canó colzat, canó fiolat:
en terrisseria hi ha canons de mina, de
cos, de cuixa, de cama, de braç, etc.; a
Mallorca hi ha canons de cisterna, de
sou, etc. Fins i tot dóna exemples d’ús
anatòmic: canó de la freixura o canó
des lleu per a la tràquea i els bronquis,
canó del pulmó, canó de les sopes, con-
junt de faringe i esòfag. Coromines
recull canó de la gargamella. I, d’altra
banda, tots dos diccionaris en tub es
limiten a donar-ne solament la definició
i indicar-ne l’origen llatí culte tubus,
sense indicar-ne cap exemple antic.

Malgrat que la GEC, com hem dit,
es limita a seguir el Fabra, en canó
dóna com a exemple els canons de
l’orgue, per al qual cas accepta de dir-
ne en català canó (fr. tuyau, angl. pipe,
it. canna, però cast tubo). I així caldria
fer-ho en molts casos. Per exemple,
creiem que fóra millor canó en lloc de
tub per al d’escapament del automò-
bils (fr. tuyau d’échappement, angl.
exhaust pipe, però cast. tubo de
escape, it. tubo di scappamento).

Atesa la poca vitalitat del mot tub
en català enfront de canó, creiem que
caldria reconsiderar el que fan els dic-

cionaris i refer les distribucions semàn-
tiques de cada mot.

És fàcil constatar que les llengües
no subordinades, que es troben en una
situació normalitzada, aprofiten els
mots existents tradicionals i d’ús
corrent per als nous usos anàlegs, per
molt especialitzats que siguin, sense
crear en general cap neologisme;
aquest és introduït només en aquell cas
en què el mot existent no serveix, per-
què el camp semàntic no és ben bé
igual i per això aquest mot no resulta
prou adequat. Però en les llengües
subor dinades, la creació d’un mot nou
en lloc d’aprofitar-ne naturalment un
d’existent, seguint mimèticament el
que fa la llengua dominant, és un fet
que cal rebutjar, almenys com a criteri
general. Es tracta d’un cas més de calc
sistemàtic, que caldria analitzar a fons.

Per tot això creiem que, d’una
manera general, caldria reservar el mot
culte tub per al camp científic (anato-
mia, botànica, electrònica, etc.). Con -
tràriament, canó sembla millor que tub
en el camp de la tecnologia, en què no
hi ha cap diferència amb allò que tra-
dicionalment ha estat sempre anome-
nat genuïnament canó. Així els dispo-
sitius, aparells, màquines, etc. tenen
canons i no tubs. Aquesta substitució
de canó per tub va contra l’ús popular
i, en tots aquests casos, l’ús de tub,
mot inusual en la nostra llengua, no té
cap justificació. Efectivament, tub és
un llatinisme introduït en totes les llen-
gües per a uns usos molt concrets, que
també hem d’emprar en català. Però,
com a substitut de canó, tub no és sinó
un castellanisme camuflat, disfressat
de fals mot culte. Observem que en
casos anàlegs el francès usa preferent-
ment tuyau i l’anglès pipe en lloc de
recórrer al cultisme tube.

D’aquesta manera, a més d’anar més
d’acord amb el que fan la majoria de
llengües, mantenim en català l’ús tradi-
cional del mot canó, alhora que reduïm
el camp de tub, actualment massa
ampli, que cal restringir a certs usos mo -
derns i especialitzats de la llengua.u

«Canó» i «tub», falsos sinònims

Lluís Marquet



LLENGUA NACIONAL - núm. 39 - estiu del 200224

lèxic

1. La construcció de l’o-
bra i del mite

El 12 de juny de 1976, quan
Joan Coromines tenia setanta-un
anys, va escriure una carta a Fran-
cesc de B. Moll en què, entre
altres coses, afirmava:

Ja tinc més de 300 grans pàgines
escrites a màquina del Diccionari eti-
mològic i complementari de la llen-
gua catalana (tot BA-, car hem ajor-
nat la A), però això serà una obra
immensa, colossal, per la quantitat
aterradora de materials que tenia jo
reunits: i a estones em sento molt
vell. Car tinc encara bastants altres
compromisos per acabar. I per això
faig esforços de flaquesa per posar en
marxa ràpida aquest altre llibre que
he preparat tota la vida. (Carta 210
de J.C. a F. de B.M., dins Epistolari
Joan Coromines – Francesc de B.
Moll, a cura de Josep Ferrer i Joan
Pujadas, Fundació Pere Coromines,
Barcelona 2000, p. 547)

En una altra carta del mateix
epistolari, de l’any 1979, Coromines
diu a Moll:

Arribaré tan enllà com m’estigui fadat i
destinat (aquesta setmana acabaré la D ).
Ningú no em podrà ajudar. I si he deixat
córrer de fer més intents per aconseguir-ho
és per això; o potser també hi ajuda un cert
temor que els qui ho provin i jo haguéssim
de gastar més temps a anivellar plans, que
fent avançar l’obra. Treballo sol i sense
parar, no sé si inhumanament o si encara
algú pensa que podria fer un poc més si en
lloc de dedicar-hi onze mesos o onze i mig
a l’any, fossin dotze. Acabaré fent-ho? Crec
que sí. Però tinc por que encara pugui acla-
parar-me un sentiment de sobre-saturació.
(Carta 217, p. 568)

Ens trobem en el cor del mite:
Coromines havia anat guardant cèdu-

les dins la gran calaixera –que ell sem-
pre, amb pertinàcia corominiana, va
anomenar «cedulari»– fins que en
l’any 1975 a Pineda, quan ell tenia
setanta anys i ja en feia vuit que era
catedràtic emèrit de la Universitat de
Chicago /Xicago, va començar la re -
dacció dels materials acumulats durant
més de cinquanta anys, des de l’època
de la seva joventut, quan era estudiant
i professor ajudant de la Universitat de
Barcelona (1922-1938), passant per la
seva època de professor a la Universi-
tat de Cuyo, a l’estat argentí de Men-
doza (1939-1945) i culminant la seva
carrera acadèmica com a catedràtic de
filologia romànica a la Universitat de
Chicago (1946-1967).

La revelació de Coromines com una
de les gran figures de la filologia

romànica del segle XX va ser cau-
sada per la publicació del seu
Diccionario crítico etimológico de
la lengua castellana, 4 vol.,
1955-1957. En el moment de la
publicació d’aquesta obra, a
Catalunya, Coromines era un
personatge pràcticament desco-
negut. Era un professor que vivia
als Estats Units i que havia publi-
cat, l’any 1954, El que s’ha de
saber de la llengua catalana.
Això pràcticament era tot el que
havia arribat aquí del perso-
natge. La llunyania de Catalunya
va ser el primer factor de la cre-
ació del «mite Coromines».

Darrere del mite, però, hi ha
una història, que comença en una
època molt reculada:

Aquesta és l’obra de tota una
vida. Des de 1922, data de les pri-
meres notes preses amb aquest
objecte, no he parat mai de dedicar-
m’hi en forma creixent. La meva vida,

i la vida de la col·lectivitat, em van anar
obligant a una infinita sèrie de tombs i
marrades que m’apartaven de la dreta línia
d’aquesta obra. Però jo m’hi tornava, i el lli-
bre en certa manera es revenjava, engrui-
xint i amplificant tots dos el tresor d’idees i
d’informacions destinades a la meva obra
de sempre, en una proporció igual o doble
de la que exigien aquests altres treballs que
he qualificat de marrades, i perfeccionant
els mètodes i elevant el nivell del futur dic-
cionari català. L’obra corria el perill que la
seva mateixa massa i rigor em descorat-
gessin d’encetar-ne la redacció definitiva.
(DECat I, prefaci, § 1)

Els primers estudis etimològics de
Coromines, que el DECat recupera, són
de l’any 1931 i són uns treballs modè-
lics per la claredat de l’argumentació
lingüística:

La calaixera prodigiosa (I)
Radiografia del Diccionari etimològic i complementari de la

llengua catalana de Joan Coromines

Joan Ferrer (Universitat de Girona)

Joan Ferrer i Costa, secretari de Joan Coromines des de l’any 1992 fins al 1997, en aquest article que

titula «La calaixera prodigiosa», que publicarem en dues parts, analitza les característiques més rellevants

del ja famosíssim diccionari etimològic del nostre il·lustre filòleg. Joan Ferrer, sens dubte un dels millors

coneixedors de l’obra i de la personalitat de Joan Coromines, posa en relleu un gran nombre d’aspectes,

tant de l’una com de l’altra, d’un gran interès.

Joan Coromines (foto de la portada del llibre Joan Coromines 90 anys,
de Curial Edicions Catalanes, a cura de Josep Ferrer i de Joan Pujades)



[DESEMPALLEGAR-SE] No veient raons cla-
res per apartar-me’n serà millor que repe-
teixi el que vaig escriure el 1931 sobre l’o-
rigen d’aquest mot:

«El llatí vulgar posseïa un verb IMPEDI-
CARE, substitut i hereu de les funcions del
clàssic IMPEDIRE en la major part de les llen-
gües romàniques (it. impedicare, fr. empê-
cher, port. empelgar, etc.). Fins ara la
correspondència catalana d’aquest mot no
ha estat assenyalada en cap text de la llen-
gua antiga ni en els parlars actuals. Tanma-
teix jo tinc la seva existència per probable,
basant-me en la dels seus contraris espee-
gar ‘despatxar’, que coincideix exactament
amb oc. ant. espezegar (ll. EXPEDIRE, EXPEDI-
CARE), i, sobretot, *desempeegar.

»Sens dubte aquesta paraula no està
testificada en aquesta forma, però és fàcil
reconèixer-la sota la grafia desempagar,
que amb el sentit de ‘enllestir’ es llegeix en
una carta de l’any 1482. […]

»La forma *desempeiegar (amb inter-
calació de iod com en veiés, jaient, etc.)
subsisteix, si no m’equivoco, lleument alte-
rada en el modern desempallegar, de la
mateixa manera que atzagallada (pronún-
cia corrent a Barcelona) per atzagaiada,
callada ‘crossa’ per *caiada (cast. cayado),
fallanca per faianca (veg. DCEC, s.v., amb
més casos), per efecte del que els llatinistes
anomenarien un «hiperurbanisme».

»El diccionari Bulbena registra un
verb empallegar ‘embafar’. Si aquest
mot, que no he sentit mai a Barcelona,
fos alguna cosa més que una creació de
lexicògraf (inspirada en el cast. empala-
gar), caldria veure-hi el representant
directe de IMPEDICARE. Però serà bo d’es-
perar-ne la confirmació dels textos o de
la llengua viva, abans d’assegurar-ho
.(DECat III, 80,a26-b18)

Coromines en aquests treballs de
joventut demostra que ja tenia el
mètode d’estudi etimològic del lèxic
ben establert, i durant els setanta anys
següents de la seva vida continuarà
aplicant-lo a tota la documentació que
anirà recollint.

En una carta a Fabra, datada a
Mendoza el 30 d’agost de 1944, hi tro-
bem explicada clarament la manera de
treballar de Coromines:

En aquest institut, que van crear per a
mi, tinc materials abundants i adequats:
quatre grans sales, mobiliari luxós, dos
ordenances i dos auxiliars tècnics (estu-
diants que han acabat la carrera o es tro-
ben al darrer any) sota les meves ordres. Ells
han escrit a màquina i per duplicat unes
30.000 cèdules atenint-se als senyals en lla-
pis que jo havia posat en les fonts
(encapçalament, i text comprès entre els
senyals de començament i fi ). […]

He estat preparant en aquests cinc anys

un diccionari etimològic castellà, però al
costat de cada cèdula castellana, en feia
una o dues per a l’obra catalana paral·lela
i d’altres que serviran per a totes dues.

[…] Faig gestions per passar l’any que ve
als Estats Units amb alguna beca científica o
una càtedra que permetés de treballar, per
tal d’acabar la recollida de materials per als
dos diccionaris etimològics (hi ha molts lli-
bres i col·leccions inassequibles a Amèrica
del Sud). (Carta VII de J.C. a P.F. dins Pom-
peu Fabra i Joan Coromines: La corres-
pondència dels anys de l’exili, a cura de
Josep Ferrer i Joan Pujadas, Fundació Pere
Coromines, Barcelona 1998, pp. 45-47)

El DECH, publicat entre 1954-1957,
sorprèn per la gran quantitat d’infor-

mació que aporta sobre el català, a
vegades fins a uns extrems inversem-
blants. És el cas de triar, estudiat dins
els dos diccionaris etimològics de la
llengua castellana de Coromines:

TRIAR, ‘escoger’, voz rara y en realidad
ajena al cast., tomada del cat. triar íd. […]

1a doc.: en algún léxico de los SS. XVII
y XIX; antes sólo aparece en un doc. arag.
de 1311, y algún otro ej. suelto y muy
dudoso; en catalán es constante desde el S.
XIII. (DECH V, 627,a1-13)

Coromines aprofita qualsevol oca-
sió per a donar a conèixer les seves
recerques etimològiques sobre el lèxic
català.

No tornem a tenir notícies del dic-
cionari fins que l’any 1962 Max Cahner
–la notícia ens l’ha feta saber ell
mateix– va adreçar una carta a Coro-
mines demanant-li la redacció d’un dic-

cionari etimològic català reduït, a l’es-
til del Breve diccionario etimológico de
la lengua castellana, que Coromines
acabava de publicar (1961). Edicions
62, que Cahner acabava de fundar,
havia de ser la casa editora del llibre.
Coromines va respondre a Cahner
demanant-li d’ajornar el projecte per-
què no es podria escriure un diccionari
abreujat sense haver escrit abans el dic-
cionari gros. Encara passaran divuit
anys abans que Cahner pugui publicar
el primer volum del Diccionari etimolò-
gic i complementari de la llengua cata-
lana, sota el segell editorial de Curial
Edicions Catalanes.

Coromines començà a redactar el
DECat l’any 1975 i n’acabà la redacció
el 4 de juny de 1984, tot i que el volum
IX no es va publicar fins al mes de març
de l’any 1991. Durant nou anys escriví
un llibre que, posat en format de les
Obres completes de Josep Pla, ocupa-
ria 27.692 pàgines. A nivell de compa-
ració, cal dir que les O.C. de Pla ocu-
pen unes 29.000 pàgines. Cal tenir en
compte que, havent-se publicat ja el
volum X (suplement i índex), l’extensió
del diccionari català de Coromines és ja
molt superior al conjunt de les O.C. del
gran grafòman empordanès.

Els volums van aparèixer amb una
celeritat sorprenent. Hem de tenir en
compte que tota l’obra es va compon-
dre amb linotípia i que la correcció era
extraordinàriament complexa, atès
que Coromines solia canviar la redac-
ció dels articles quan els volums es tro-
baven en fase de compaginades. Tot
plegat va ser una proesa de la senyora
Carmina Garcia-Roca, resposable de la
producció del DECat, i del senyor Teo-
dor Grau, tipògraf d’una competència
prodigiosa. Els originals de Coromines
eren la cosa més semblant a un
palimpsest, escrits a un sol espai,
sense marges i amb infinites correc-
cions manuscrites sobre l’original
mecanografiat.

Els volums van anar apareixent
molt ràpidament: I: A-BL, 1980, 850
pp.; II: BO-CU, 1981, 1.120 pp.; III: D-
FI, 1982, 1.054 pp.; IV: FL-LI, 1984,
962 pp.; V: LL-NY, 1985, 996 pp.; VI:
O-QU, 1986, 977 pp.; VII: R-SOF,
1987, 1.007 pp.; VIII: SOG-UX, 1988,
1.000 pp.; IX: V-ZUM, 1991, 623 pp.
El volum X es publicà el mes de
desembre de l’any 2001 i conté un
pròleg que explica la gènesi d’aquest
darrer volum del /DECat / (pp. V-VI), el
«Suplement» re dactat per Joan Coro-
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mines (pp. 1-54), amb breus addicions
i precisions sobre alguns articles del
diccionari i l’«Índex» (pp. 57-966),
redactat per Joan Ferrer, Josep Ferrer i
Joan Pujadas. L’índex conté 282.251
entrades que recullen, sense lematit-
zar i amb la matexia grafia en què apa-
reixen en el /DECat / tots els mots cata-
lans tractats en el conjunt de l’obra. La
referència al mots és feta amb la
màxima precisió: volum del diccionari,
pàgina, columna i línia, de manera
que permet conèixer l’abast lèxic real
de l’obra de Coromines i és un instru-
ment imprescindible per a localitzar
amb rapidesa i precisió qualsevol mot
de la llengua –antiga, mo derna, dia-
lectal i, en alguns casos, també de la
llengua pròpia de Coromines– tractat
dins el /DECat/.

El DECat comptà amb la col·labo-
ració de Joseph Gulsoy i de Max Cah-
ner. Gulsoy, ara catedràtic emèrit de la
Universitat de Toronto, va ser l’únic
deixeble de Coromines que col·laborà
amb ell durant tota la seva vida.
Aquest filòleg canadenc, a més d’es-
criure molts articles esparsos al llarg
de l’obra, va redactar senceres les lle-
tres N-O-U, a partir dels materials de
la calaixera de Coromines. Les pàgines
de Gulsoy no tenen la vivacitat de l’es-
til del mestre, però, com a contrapar-
tida, són unes veritables obres mestres
de mètode filològic i de rigor científic.
Quan Gulsoy arriba a una conclusió,
podem estar segurs que ens trobem
davant una certesa científica. 

Cahner va redactar un nombre
reduït d’articles dins el conjunt de l’o-
bra, però va contribuir a enriquir la
calaixera de Coromines amb materials
procedents dels seus immensos conei-
xements bibliogràfics i va portar el pes
d’una tasca que, a mesura que van
anar passant els anys, esdevingué fei-
xuga i imprescindible: Cahner va ser
l’editor i el conseller que Coromines,
que vivia sol i aïllat del món acadèmic,
necessitava, i si el DECat va arribar a
bon port va ser en bona part gràcies a
la seva pertinàcia.

2. Les fonts del DECat
El DECat constitueix un edifici

estructurat al voltant de dos eixos
diacrònics (la història de la lexicografia
i de la llengua i la literatura) i de tres
eixos sincrònics (les enquestes, els
records personals i les notícies aporta-
des pels informants). Caldria que en el
futur es dediqués una monografia

acadèmica que tractés en profunditat
els elements que aquí jo sols apuntaré
i exemplificaré sumàriament.

2.1. Eixos diacrònics

2.1.1. Història de la lexicografia
El diccionari Coromines parteix

d’un buidatge notable –les dimensions
del qual s’hauran d’establir en cada
cas– de totes les grans obres lexicogrà-
fiques catalanes. Coromines té en
compte: el Vocabulista in arabico, atri-
buït a fra Ramon Martí († 1278); el Tor-
simany de Lluís d’Averçó († 1415), que
és un tractat retòric i gramatical, seguit
d’un diccionari de rimes. És una obra

basada en les Lleis d’amors, que és
bàsica per a la comprensió de la poe-
sia cortesana anterior a Ausiàs Marc.
Jaume Marc (1335-1410), oncle d’Au-
siàs, escriví un diccionari de rims, que
porta per títol Llibre de concordances.
Joan Esteve publicà a Venècia l’any
1489 (tot i que la llicència d’impressió
és de l’any 1472) un Liber elengantia-
rum latina et valentiana lingua. El frare
agustinià Gabriel Busa (ss. XV-XVI)
adaptà al català l’any 1507 (amb una
segona edició l’any 1562) el Dictiona-
rium latinum-hispanum de Ne brija. El
gironí Onofre Pou (s. XVI), que fou
catedràtic de filosofia a la Universitat
de Perpinyà, publicà el Thesaurus pue-
rilis (1575), que va ser un llibre de text

universitari, ampliat i reeditat moltes
vegades fins al segle XVIII. Pere Torra,
Dictionarium seu thesaurus catalano-
latinus (Barcelona 1653 – Vic 1757).
Joan Lacavalleria, barceloní del segle
XVII, Gazophylacium catalano-latinum
(1696). Joaquim Esteve, Josep Belvit-
ges, Antoni Juglà, Diccionario catalán-
castellano-latino (Barcelona 1803-
1805). Pere Labèrnia (Traiguera, 1802
– Barcelona, 1860), Diccionari de la
llengua catalana amb la correspondèn-
cia castellana i llatina (1839). Josep
Balari (Barcelona, 1844–1904), Diccio-
nario Balari (editat per M. de Montoliu,
Barcelona, Facultat de Filosofia i Lle-
tres, fascicles 1-8: A-G). Marian Aguiló
i Fuster (Ciutat de Mallorca, 1825 –
Barcelona, 1897), Diccionari Aguiló
(editat per P. Fabra i M. de Montoliu,
IEC, 8 vol., 1914–1934). Eberhard
Vogel, Diccionari portàtil de les llen-
gües catalana i alemanya, 2 vol., Ber-
lín, 1906–1911). Pompeu Fabra
(1868–1948), Diccionari orto gràfic,
Barcelona 1917; Diccionari general de
la llengua catalana (Barcelona 1932;
21954), obra sublim que s’inspirà
notablement en el gran Dictionnaire
Général de la Langue Fran çaise, 2 vol.,
París 1890–1900, de Hatzfeld–Dar-
mesteter–Thomas. A.M. Alcover – F.
de B. Moll, Diccionari català-valencià-
balear, 10 vol., Palma de Mallorca
1926–1968.

Per a la parla de València, Coro-
mines usà: Carles Ros, Diccionario
valenciano-castellano, València 1764;
Ma nuel Joaquín Sanelo (Xàtiva,
1760–1829), Ensayo y diccionario del
lemosín y valenciano antiguo y
moderno al castellano (obra que va
editar i estudiar amb gran competèn-
cia Joseph Gulsoy l’any 1964); L.
Lamarca, Ensayo de un diccionario
valenciano-castellano, València 1838;
21842; José Escrig, Diccionario valen-
ciano-castellano, València 1851 (Coro-
mines afirma que la 3a edició, am -
pliada per C. Llombart l’any 1886, no
val res); Joaquim Martí Gadea, Tipos y
modismes y còses rares y curioses de
la Terra del Gè (:Xè), 2 vol., València
1912–1918.

Per al parlar rossellonès, usà:
Albert Saisset (Oun Tal) (Perpinyà,
1842–1894), Oun pougnat de catala-
nades (1887); Carles Grandó, Voca-
bulari rossellonès, dins Miscel·lània
Fabra, Buenos Aires 1943.

Per als parlars de les Balears emprà:
Pere Antoni Figuera, Diccionari mallor-
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quí-castellà, Palma 1840–1841; J.
Amengual, Diccionario mallorquín-
castellano-latín, 2 vol., Palma
1858–1878; Antoni Febrer i Cardona,
Diccionari menorquí-español, francès
y llatí, manuscrit de principis del segle
XIX; Arturo Pérez Cabrero, Ibiza, guía
del turista, Barcelona 1909.

2.1.2. Història de la llengua i de
la literatura

Per a la llengua del període arcaic
pre-literari, Coromines realitzà un bui-
datge de les obres següents: Joaquim
Miret i Sans, Les cases de templers y
hospitalers en Catalunya, Barcelona
1910–1913; Documents en langue
catalane. Haute Vallée du Segre, XI et
XII siècles, dins Revue Hispanique
1908; El més antig text literari escrit
en català, Barcelona 1906; Bernat
Alart (1824– 1880), Inventari de la llen-
gua catalana (el títol d’aquest gran
aplec de cèdules manuscrites amb tex-
tos procedents de documents rossello-
nesos arcaics conservat a Perpinyà, se’l
va inventar Coromines); Josep Balari,
Orígenes históricos de Cataluña, Bar-
celona 1899. Homilies d’Organyà (s.
XIII), edició de Coromines; Pere Pujol,
Documents en vulgar dels ss. XI, XII i
XIII procedents del bisbat de la Seu
d’Urgell, Barcelona 1913; Col·lecció
Moreau, diplomatari compost per
documents provinents dels principals
monestirs de França conservat manus-
crit a la Biblioteca Nacional de París;
Heinrich Finke, Acta Aragonensia, 3
vol. de documents de la cancelleria
reial, Berlín 1908s.; Ramon d’Abadal,
Catalunya carolíngia, Barcelona 1955;
B. Oliver, Código de las costumbres de
Tortosa, Madrid 1881; Consolat de
Mar, codi marítim dels segles XIII, XIV
i XV, editat per F. Valls i Taberner, Bar-
celona 1930-1933; Usatges de Barce-
lona, editats per J. Rovira, Barcelona
1933; Joan Serra i Vilaró, Les baronies
de Pinós i Mataplana, Barcelona
1930–1950; Cartulario de San Cugat
del Vallés, editat per Rius i Serra, Bar-
celona 1945-1947; Cartulari de
Poblet, Barcelona 1938.

Del període dels inicis literaris i l’è-
poca d’esplendor de la literatura me -
dieval, Coromines tingué en compte
els autors següents, «despullats» a
partir d’un criteri personal. A mesura
que anava llegint els textos, Coromi-
nes marcava amb llapis els mots que
li cridaven l’atenció i posteriorment
els traslladava d’aquests textos a

cèdules manuscrites o mecanoscrites
que es van anar incorporant dins la
gran calaixera.

Els autors que Coromines llegí són:
Ramon Vidal de Besalú, Cerverí de
Girona / Guillem de Cervera, Ramon
Llull, Cròniques (Jaume I, Bernat Des-
clot, Ramon Muntaner i Pere el Ceri-
moniós), Reixac (un autor mallorquí
que traduí la Queste del Saint Graal en
un manuscrit de 1380 editat per V.
Crescini i V. Todesco l’any 1917) Jaume
Roig, Curial e Güelfa, Tirant lo Blanc,
Francesc Eiximenis, Bernat Metge,
Ausiàs Marc, Vides de sants rossellone-
ses, Antoni Canals, Jordi de Sant Jordi,
Bernat Oliver, Llegendes rimades de la

Bíblia de Sevilla, Isabel de Villena, Joan
Roís de Corella (1433/43–1497).

La nòmina d’autors dels segles
XVI–XVIII és la següent: C. Despuig
(1557), el Dietari de Jeroni Pujades
(1568–1635), les Rúbriques de Bruni-
quer (1614) i el Pseudo-Boades (Joan
Gaspar Roig i Jalpí, 1568–1635), a
més dels textos recollits per Milà i
Fontanals en el Romancerillo.

Des de la la Renaixença fins a l’è-
poca de redacció del DECat, Coromi-
nes tria principalment els autors
següents: Verdaguer (l’escalaborn de
L’Atlàntida, els Escrits juvenils, la
correspondència, Canigó ), Marian
Vayreda, Joaquim Ruyra, l’Onque
Canyís (Amanci Martínez Ruiz), Narcís
Oller, Joan Maragall, Mn. Joaquim
Martí Gadea, Pere Coromines, Jordi
des Racó (Mn. Alcover), Pons i Mas-
saveu, Pitarra (Frederic Soler), Massó
i Torrents, Feliu i Codina, Emili Vila-
nova, G. Vidal i Valenciano, Josep
Pous i Pagès, Bosch de la Trinxeria, el
Baró de Maldà, el Dr. Francesc Camps
i Mercadal, Pere d’A. Penya, Joan
Lluís Pallarès, etc.

Cal observar que Coromines fa
una tria que no és pas a l’atzar. Ell
considera que hi ha autors que pos-
seeixen una deu de llengua genuïna.
Són principalment: Verdaguer, Vay-
reda, Coromines i Ruyra. Hi ha una
colla d’autors costumistes, de valor
literarari escàs, però que aporten una
veritable pedrera de materials lingüís-
tics genuïns: el menorquí Camps i
Mercadal, el barceloní Pons i Massa-
veu, els valencians Amanci Martínez o
Mn. Martí Gadea, el mallorquí P. d’A.
Penya i, en alguns casos, el mateix
canonge Alcover, o bé personatges
com el pallarès Joan Lluís, que havia
estat pastor en la seva infantesa. En
canvi, Coromines es malfia d’autors
de llengua artificiosa com ara Víctor
Català. Em sembla que en la immen-
sitat del DECat, J.V. Foix sols és es -
mentat com a autoritat una sola
vegada, a propòsit de la paraula
‘cloïssa’ i que escriptors genials com
Josep Carner –l’estima pel qual Coro-
mines m’havia manifestat en moltes
ocasions: en moments d’inspiració en
recitava poemes de memòria o bé
m’explicava la història de la seva visita
a Brussel·les, quan va ser proposat per
al premi Nobel de literatura– poques
vegades són citats com a autoritats
dins el DECat.

2.2. Eixos sincrònics

2.2.1. Enquestes
Coromines va recórrer a peu tot el

país, cercant informació directa sobre
la toponímia i sobre la llengua. Coro-
mines ha estat el lingüísta que ha tin-
gut un coneixement més extens de
tots els parlars que componen la llen-
gua, tret de l’alguerès, en el territori
del qual no realitzà mai enquestes. Els
materials que Coromines anava reco-
llint en les «llibretes de camp» eren
posteriorment transcrits en cèdules i
posats per ordre alfabètic en el lloc
corresponent del gran cedulari. Les
enquestes van aportar moltíssima
informació de gran interès sobre l’es-
tat real de la llengua. A propòsit de
menys diu: 

En els anys 1961–63, recorrent les
terres valencianes de cap a cap, ho vaig
sentir a gent pagesa i de parlar integral-
ment espontani, però quasi només al sud
del Xúquer, bastant sovint sobretot del
Benicadell enllà («méz o ménys» tinc ano-
tat d’un muntanyenc de Tibi, i ho recordo
d’altres pobles entre Alcoi i Alacant); més al
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Nord manco o menos (aquest darrer fins en
les dites castellonenques recollides en
excel·lent català per Borràs i Jarque: «en
eixe món tot té remei menos la mort».
(DECat V, 593,b7-17)

2.2.2. Records personals
Un home com Coromines, que va

néixer a Barcelona l’any 1905 i que va
viure, des d’una posició privilegiada,
uns moments decisius en la història de
la llengua al llarg del segle XX, i que
posseïa una memòria prodigiosa, era
capaç de documentar, per records per-
sonals, la vida de molts mots de la llen-
gua. En el DECat n’hi trobem un bon
recull que són, ni més ni menys, el tes-
timoni del mateix Coromines:

[Estudi] Aplicat a la institució d’estudis,
amb caràcter concret, ha restat usual fins
recentment (entre molts, l’Estudi de Corde-
lles, Barcelona, segle XVIII; l’Estudi General
Lul·lià, Mallorca, segle XX, etc.), i acabà per
descendir particularment a l’escola de pri-
meres lletres: «era jo molt nin, quan amb
altres xicots del veïnat, ens ajuntàvem - - -
per arribar en collada, i sempre tardans,
malgrat els renys del mestre, a l’estudi d’Al-
banyà», MVayreda (Puny. II, 51); no sols era
l’únic terme usual en temps del meu pare
en el barri de Raval, sinó que encara ho
era, almenys en les cases modestes, en els
meus anys 1910-1915 (si bé la major part
ja dèiem el kulègit, i els mestres, l’escola ).
(DECat III, 811,b17-28)

2.2.3. Informants
La nota al final del «Prefaci» del

primer volum del DECat dóna les grà-
cies a tota una nòmina de personat-
ges; alguns són ben coneguts, com
els Moll, pare i filla, i altres gairebé
desconeguts, que van fornir a Coro-
mines nombroses informacions sobre
els diversos parlars de la llengua. Mol-
tes d’aquestes informacions responien
a consultes directes de Coromines,
que normalment eren respostes per
carta pels informants. Coromines solia
guardar les mateixes cartes dels seus
informants en el lloc corresponent del
cedulari. En altres casos, especialment
en el de Josep Giner, les informacions
sobre fets lingüístics diversos eren
enviades espontàniament per l’infor-
mant a Coromines. És interessant el
testimoni del DECat a propòsit de les
informacions aportades per Mn. Isidor
Macabich, el gran erudit eivissenc:

A Eivissa, PzCabr. recollia «fendi: falla».
El Dr. Is. Macabich m’escrivia 1964: «fa
molt de temps que no he sentit dir aquest

mot, i pens que no s’usa al camp. A Vila
s’usava antigament (e tònica i oberta).
Record que a casa ho havia sentit dir mol-
tes vegades. Es parlava d’algú que tenia un
negoci i no li anava endavant, o esperava
un empleo (en aquell temps de política, en
què molts d’això vivien) i a la fi no l’hi
daven: I deien –Ho tenia tot ben escandaiat
- - - o ho dava ja per segur, i li ha fet fendi».
(DECat III, 950,a20-29)

3. Macroestructura del DECat
Coromines en els seus diccionaris

castellans ja havia aplicat el mètode
d’organitzar el cabal lèxic de la llen-
gua per famílies emparentades lin -
güísticament. Aquest sistema és eco -
nòmic i intel·ligent, atès que evita
haver de repetir una gran quantitat
d’informació que sol ser comuna a
tots els mots d’una família. Així, sota
l’entrada estar hi trobem: estable,
establar, establir, establiment, resta-
blir, estació, estada, estadant, estadal,
estadi, estantís, estança, estontolar,
estintolar, estant, estaria, estatge,
etc., fins a arribar a 226 mots tractats
dins l’entrada estar. En els diccionaris
castellans l’obra de què partí Coromi-
nes per a organitzar tots els seus
materials lingüístics va ser el Diccio-
nario de la Lengua Castellana de la
Real Academia Española; en el DECat
les obres de referència van ser, en pri-
mer lloc, el Diccionari general de la
llengua catalana de Fabra i el Diccio-
nari català-valencià-balear d’Alcover i
Moll. El sistema d’ordenació dels mots
per famílies a vegades és tan subtil
que arriba a marejar fins i tot el filò-
leg més pacient. Així, la paraula mai-
nada cal anar-la a cercar dins l’entrada
romandre.

El DECat anuncia en el títol que
és complementari. Complementari
de què? No es diu enlloc, però cal
que tothom entengui que el DECat
vol complementar el Fabra i el Moll.
Les aportacions en aquest sentit no
són pas molt extenses, però sí que
són molt interessants. Així, a propò-
sit de tarumba, Coromines diu:

Fabra va oblidar-se’n en el Dic. Ortogrà-
fic, però ho deia sovint, com reporto en la
meva necrologia, a propòsit de la vil denún-
cia de Griera, en pujar la dictadura, com a
«separatista»: «aquest atac li hauria pogut
costar la llibertat i la seva petita fortuna, i
en tot cas estigué molt a prop de costar-li
la seva posició a les Oficines Lexicogràfi-
ques - - - Doncs, ¿sabeu com la seva bon-
dat explicava, i gairebé excusava, una tal
traïció? –D’ençà –deia Fabra– que va estar

malalt del tifus, va quedar tarumba–.»
(DECat VIII, 303,b44-53).

Sobre la paraula pràcrit, nom d’al-
gunes llengües de l’Índia, diu:

Pràcrit definició deficient en el DFa. i
AlcM; cal afegir-hi: «de la Índia medieval»,
veg. la introducció de la traducció de Kali-
dassa, Vicramórvaçi, per P. i J. Coromines,
Palma, Moll, 1971. (DECat VI, 771,b16-19)

Com es desemmascara un fan-
tasma?

Giraldenc, giraldet, inexistents, cíniques
invencions de l’infeliç a qui Salvat, merca-
der editorial, pagava una misèria per afegir
augments que fessin comprar les seves
detestables reedicions del Labèrnia (giral-
dete és un mot castellà). D’ara endavant
prescindirem tàcitament de tals addicions
posterior a l’ed. de 1888. (DECat IV, 504,
b58 - 505,a4)

*Mitjaleta d’alguns dicc. dolents i
recents és confusió d’aficionats entre els
sinònims mitgera i mitgerola. (DECat V,
670,a12-14)

Cal notar que en alguns casos
Coromines es limita a fer una remissió
a una altra obra seva. És el cas de gala-
vars, ‘planta herbàcia de la família de
les papilionàcies’, en què el DECat es
limita a remetre al DCEC, galavardo. En
altres casos despatxa alguns mots dient
que pertanyen a la gramàtica:

[MOLT] Mot que pertany per enter a
l’estudi de la gramàtica. En el nostre dicc.
a penes cal que se’n digui res. Ens limitem
a uns pocs detalls de forma i d’ús, menys
coneguts, i a algun que pot sorprendre.
Inútil dir que el trobem des dels primers
textos catalans, ja abans de les Hom. d’Or-
ganyà. (DECat V, 764,a9-14)

4. Microestructura del DECat
És constant l’esquema següent en

tots els articles del DECat:
1.MOT. Definició sumària i etimolo-

gia resumida. 1.ª doc. (primera docu-
mentació).

2. Autoritats: 2.1.Medievals. 2.2.
Renaixença i principis del segle XX.

3. Paral·lels romànics.
4. Discussió etimològica.
5. Derivats.
6. Compostos.
Són modèliques per la claredat

amb què són redactades les entrades
enlleir-se (III, 368,a20 ss.) i entrar (III,
395,a29 ss.), aquesta redactada per
Gulsoy.u
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mitjans de comunicació

A finals de l’any passat i gràcies a
la pel·lícula sobre Harry Potter es va
parlar mot de cinema en català. Amb
la inestimable ajuda d’Internet, vam
aconseguir d’arribar fins a les multina-
cionals del cinema, però per a molts
va ser pitjor el remei (subtitular en
català una pel·lícula com Harry Potter
adre çada als infants) que no pas la
malaltia, perquè alguns mitjans de
comunicació van aprofitar la poca
afluència de públic a les versions sub-
titulades en català (com no podia ser
d’altra manera, perquè no es pot pre-
tendre que els nens catalans hagin de
llegir mentre els espanyols poden
escoltar) per a fer-ne propaganda en
contra. Les actituds resistencialistes,
pròpies d’altres èpoques, no es poden
ni es deuen demanar a ningú i menys
encara als infants.

Poc temps després de Harry Potter
es va estrenar als cinemes catalans El
senyor dels anells. No sé quants exem-
plars s’han venut en català de la mítica
trilogia de Tolkein, però als nostres
cinemes en van arribar solament set
versions, doblades en català, per repar-
tir entre Catalunya, el País Valencià i les
Illes. La realitat és que la majoria d’en-
questes fetes als joves, d’entre divuit i
trenta anys, que són els que van més
al cinema, diuen que aquests trien la
pel·lícula per l’argument, pels actors o
per la ubicació de la sala, però no per
la llengua. Per tant, no podrem tenir
xifres fiables pel que fa a l’assistència
de públic al cinema en català ni per les
preferències d’una o altra llengua fins
que l’ús del català en el cinema no
sigui comparable al del castellà, o fins
que no fem totes les còpies d’una
mateixa pel·lícula en català. 

De fet, l’estrena de Harry Potter va
servir per a assabentar-nos que el De -
partament de Cultura no havia nego-
ciat el doblatge al català amb les
empreses del cinema i que aquestes ni
s’havien adonat que existíem. Ara ja
saben que hi som; però, si volem tenir
alguna pel·lícula doblada en català,
que és el màxim a què podem aspirar
en la situació actual, haurem de conti-

nuar pagant el doblatge en castellà a
les distribuïdores espanyoles i el do -
blatge en català a la Generalitat. 

Com és sabut, hi ha països (Dina-
marca, Holanda i Finlàndia) que, per
decisió pròpia, no doblen les pel·lícu-
les: totes són en versió original i subti-
tulades en la llengua del país, menys
les que van adreçades als infants fins a
tretze anys, que són doblades. Al Que-
bec van aconseguir, no fa gaires anys,
doblar les pel·lícules en quebequès
(una variant del francès), perquè tenen

un estat plurilíngüe que defensa els
drets lingüístics de tots els seus ciuta-
dans. L’Estat espanyol, en canvi, dóna
suport a les distribuïdores espanyoles
de les majors americanes, que són, des
de sempre, les que s’oposen més afer -
rissadament al doblatge en català, tal
com es va demostrar a l’hora de nego-
ciar el doblatge de l’última part de la
trilogia de La guerra de las galaxias. La
Generalitat no va aconseguir doblar
cap còpia d’aquesta pel·lícula en
català, malgrat haver-ho sol·licitat i
estar disposada a pagar-les, perquè la
distribuïdora espanyola s’hi va oposar.

Les empreses de distribució no
volen cedir per no crear precedents
perillosos, que podrien augmentar les
demandes de doblatge d’altres països
en la mateixa situació que Catalunya,
i perquè tenen prou poder per a
imposar les seves condicions als paï-
sos on s’estableixen, sobretot si són
països en una situació precària, com
el nostre. La realitat és que el Parla-
ment de Catalunya va aprovar una
Llei de Política Lingüística que no té
autoritat per a fer complir –ni prote-
gir– els drets lingüístics dels ciuta-
dans, com ho demostra el fet que són
les distribuïdores les que decideixen

en quines llengües s’han de doblar les
pel·lícules.

Evidentment, aquestes empreses
no tenen cap dret per a imposar la llen-
gua de doblatge a un país, i ningú no
els ha atorgat l’autoritat per a passar
per sobre del Parlament, i segurament
és denunciable la falta de respecte que
demostren pels drets lingüístics de les
persones i dels pobles; però la realitat
és que, sense empreses de distribució
pròpies i amb l’Estat espanyol donant
suport a les actuals distribuïdores, les
multinacionals continuaran decidint
per nosaltres. És impossible normalit-
zar una llengua quan no s’està en
igualtat de condicions i quan no es dis-
posa de les institucions adequades. 

En vista de tot això, potser caldria
plantejar una nova estratègia; potser
hauríem de renunciar al doblatge en
català si no es fa en les mateixes con-
dicions que el doblatge en espanyol,
perquè aquestes quotes anecdòtiques
s’estan convertint en una vergonya
col·lectiva, a més de ser contrapro-
duents. Potser és hora de començar a
subtitular les pel·lícules, com fan a la
majoria de països d’Europa i com de -
manen els professionals del sector, i
dedicar els diners i els esforços a crear
una indústria local de cinema fet des
de Catalunya. Serà un canvi difícil i
que tindrà molts sectors en contra;
però, sens dubte, és el que passarà en
un futur més o menys llunyà i, en una
època de tanta propaganda globalit-
zadora i de tanta internacionalització,
caldria començar a dir que aquesta és
també una manera de treballar per
afavorir el coneixement de totes les
llengües. 

Continuar amb la mateixa política
de doblatge que ha dut fins ara el
Departament de Cultura no ajudarà
gens a tenir cinema en català, perquè
és incapaç de competir en igualtat de
condicions amb el doblatge en espa -
nyol. En canvi, l’experiència d’altres
països amb condicions similars a les
nostres demostra que se n’han sortit
prou bé sense doblatge i invertint en
indústries culturals pròpies.u

La situació del cinema en català 

Carme Forcadell Lluís
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Aquell mes de juny de 1902 fou
una data dolorosa per a Catalunya, ja
que veia com a l’edat de cinquanta-set
anys se li moria el poeta més gran del
terrer, aquell que, per mitjà dels seus
versos, havia enlairat a nivell universal
la nostra parla.

Després d’una tragèdia prou cone-
guda per tots, el 17 de maig d’aquell
1902, diada del seu aniversari, Verda-
guer se’n pujava a Vallvidrera, per hos-
tatjar-se a la finca Vil·la Joana, propie-
tat de l’alcalde de Sarrià, el qual la cedí
gentilment per veure si allí s’aconse-
guia de posar un pedaç a aquella mal-
mesa salut del poeta.

Bones intencions, moltes; totes
d’agrair, però massa tardanes. Verda-
guer ja estava ferit de mort. El mar-
quès de Comillas paga la llet; la reina
envia mil pessetes; el rei, la Creu d’Al-
fons XII; els metges el visiten de franc;
tots es retraten al seu entorn; els
parents es barallen pel que es creuen
que deixarà. Els diaris parlen constant-
ment d’ell; una gernació puja diària-
ment a Vallvidrera i deixa constància
d’aquella visita, signant en uns fulls
que passaran a la posteritat.

Verdaguer és aquells dies, de maig
a juny, l’home més important del país.
Llegint les biografies dels seus amics i
fullejant els diaris de l’època, fa pena

de constatar el contrast. Sembla men-
tida que, uns quants mesos abans, el
sacerdot-poeta –el mateix que ara tot-
hom honorava– s’hagués de veure en
la necessitat d’anar pels carrers, plo-
vent o en ple sol, alacaigut, seguint
enterraments al costat d’altres sacer-
dots, per guanyar unes pessetes que li
mancaven per a arribar a fi de mes, ja
que amb el que li donaven del benifet
de Betlem gairebé no en tenia prou ni
per a pagar el pis del carrer d’Aragó.

Quan el 10 de juny d’aquell 1902
Verdaguer aclucà els ulls per sempre,
Cambó (llavors regidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona) i altres personali-

tats anaren a cercar les seves despulles
per exposar-les dos o tres dies al Saló
de Cent, per on passà tot Catalunya.
A les primeres cent mil persones se’ls
donà, com a recordatori, una Oda a
Barcelona, edició costejada per l’Ajun-
tament.

El 13 de juny, diada de Sant Antoni
de Pàdua, es procedí al seu enterra-
ment. Un enterrament apoteòsic, com
Barcelona no n’ha vist mai més cap. El
presidia el cardenal Casañas; el rei hi
era representat pel comte de Romano-
nes, el qual, pensant-se que seria un
enterrament de tres deu cèntims, vin-
gué sense jaqué, de manera que n’hi
hagueren de deixar un per a sintonit-

zar, no solament amb la importància
d’aquell a qui enterraven, sinó també
amb aquells que acompanyaven l’il·lus-
tre difunt.

En passar la comitiva per la Ram-
bla, i precisament davant per davant
del palau dels marquesos de Comillas,
algú xiulà en to de protesta. Però,
segons em contà l’amic Antoni Torres,
que hi assistí, la multitud condolguda
els féu callar. Més avall, les flo ristes
formaren una catifa de flors en honor
del poeta.

Al final de la Rambla, vora el
monument a Colom –perso natge de
les seves obres immortals L’Atlàntida i
Colom–, es donà comiat al dol,
seguint després les carrosses fins al
cementiri nou de Montjuïc, on, d’una
manera provisional, se li donà se -
pultura en un nínxol comú. Després
seria traslladat a una roca, foradada
expressament, perquè a dins hi fos
servat a través dels anys el seu cos i hi
fos venerada cada any per aques tes
dates la seva memòria pels seus amics
i admiradors.

Jo, que cada 10 de juny pujo a Vall-
vidrera, ja em resulta fa miliar la cam-
bra on morí el poeta, el llit on exhalà
el darrer sospir, els objectes que d’ell
es guarden, i, precisament per aquesta
familiaritat, ja no m’impressionen com
el primer dia que vaig pujar-hi, ara fa
molts anys; però continua impressio-
nant- me la bona fe d’aquells que amb
la punta dels seus dits toquen el
cobrellit i es persignen. I m’impressio-
nen els qui reciten els seus versos i els
qui canten l’Emigrant o el Virolai. Però
també em commou adonar-me que,
d’un any a l’altre, molts s’han anat
perdent en el camí del temps.

Mes estic convençut  –l’obra de
Verdaguer és tan gran!– que, quan
nosaltres ja no pujarem a Vallvidrera,
altres genera cions sorgiran que, qui
sap si amb més coneixements, avalua-
ran mossèn Cinto; i els seus poemes
més senzills i sincers serviran com a
sedatiu d’aquelles angoixes poètiques
que durant molt anys han imperat a
casa nostra.u

amics i  mestres

Cent anys de la mort de 
Verdaguer

Antoni Boada

Enterrament de Jacint Verdaguer (13 de juny de 1902)
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Sovint hi ha gent que qüestiona la
lletra de Els segadors, el nostre himne
nacional, i massa sovint en aquest
país, mancat d’autoestima, apareixen
veus que qüestionen el dret i l’obli-
gació de fer-lo conèixer als escolars.
Ja que enguany és l’any Verdaguer,
crec que val la pena que traguem el
tema a col·lació i recordem què hi
deia mossèn Cinto.

Com tothom sap, la lletra de Els
Segadors és un romanço que té els
seus orígens en el segle XVII i narra
la famosa revolta que va esclatar el
dia de Corpus de l’any 1640 (Cor-
pus de sang). 

La primera versió de la cançó de
Els Segadors de la qual tenim docu-
mentació és la versió del mestre Fran-
cesc Alió, que es troba dins el recull
Cançons populars catalanes (1892).
D’on la va treure? Alió, en realitat, va
fondre dues cançons en una. Va aga-
far el text de «La guerra de los sega-
dores» del Romacillero catalán
(1882) de Milà i Fontanals (una de les
moltes cançons que Verdaguer havia
passat a Milà quan era estudiant) i la
melodia d’una altra cançó popular,
un xic barroera, que també tractava
de segadors, que, segons Lluís B.
Nadal, en una excursió a Sant Miquel
del Fai l’any 1885, en què participa-
ren, entre altres, Verdaguer, Collell,
Guimerà, Matheu i el poeta valencià
Querol –que aquell any presidí els
Jocs Florals–, Alió, «armat del llapis i
del paper de solfa, féu cantar a tots
les cançons que sabien. Així sentí dels
llavis de mossèn Verdaguer la deliciosa
tonada del Mestre i així conegué per
primera vegada les notes solemnes i
robustes amb què avui canten Els sega-
dors». En la tasca, doncs, de recupera-
ció, tant en la música com en la lletra,
hi trobem la mà i la veu de Verdaguer.
És Verdaguer qui la fa renéixer. 

A poc a poc i espontàniament Els
segadors es va anar obrint pas com a
himne nacional de Catalunya. L’Orfeó
Català, dirigit per Lluís Millet, i el Cor
Catalunya Nova, dirigit per Enric
Morera, de seguida la incorporaren al

seu repertori. Tenia, però, un inconve-
nient: com a himne, el text era exces-
siu (tenia més de 60 versos). Va ser per
això que el 10 de juny de 1899 el set-
manari barceloní La Nació Catalana,
en nom de l’Associació Popular Regio-
nalista, va convocar un concurs
adreçat Als poetes catalans per a can-

viar-ne la lletra. La convocatòria, en la
tercera base, tan sols precisava que
s’havia de mantenir la tornada que
Alió ja hi havia incorporat, i que era
original del poeta i historiador del mas
Ben Viure, de Veciana (Alta Segarra),
Ernest Moliner i Brasés (1868-1940):
«La tornada haurà de començar
dihent "Bon cop de fals». Lo demés
será lliure, pero el Jurat es reserva el
dret de substituirla per l’actual que diu
Bon cop de fals, defensors de la terra.
"Bon cop de fals”», i ometia tota
referència a la lletra de Els segadors,
amb la qual cosa deixava lliure l’elec-

ció del tema. La convocatòria aixecà
nombroses protestes, entre altres la de
l’Agrupació Folklòrica, que, per argu-
mentar la seva posició, va demanar el
parer a alguns prohoms catalans com
el bisbe Torras i Bages, Francesc Mat-
heu, Cels Gomis, Verdaguer...

D’aquí ve la resposta que tenim de
Jacint Verdaguer sobre el tema en
una carta datada el 6 de setembre de
1899 i dirigida a General Ginestà i
Punset, que aleshores era el president
de la junta de l’Agrupació Folklòrica
de Barcelona, i que diu així: 

«Els segadors», una cançó que
Verdaguer va fer renéixer

Joan Vilamala

Ja que vostè demana mon
parer respecte a escriure una
nova cançó dels Segadors, vaig
a donar-l’hi breu, clar i català.

Suposo que es buscarà
una lletra mellor, puix altra-
ment no caldria canviar-la;
doncs no crec que hi hage a
Catalunya qui la puga fer de
mèrit igual ni de bon tros, I
quan aquest poeta hi fos, i
quan sortís amb una cançó
més bella e inspirada. Quin
català no la deixaria per l’an-
tiga? Quin fill canviaria les
joies de la mare per unes
altres, baldament fossen les
mellors del món? 

L’antiga veritable cançó
dels Segadors és tot en una
peça una pàgina de nostra
història, una flor de les boni-
ques de nostre romancer, una
queixa noble i sentida de nos-
tre poble atribolat, una pro-
fessió de fe de nostres avis i
un gemec de nostra benvol-
guda pàtria Catalunya.

Qui li vol pendre això no
diga pas que l’estima.

Fem-ho nosaltres amb tot
lo cor i Déu beneesca nostre
afecte donant-li sort i ven-
tura.

Queda de vostè affm. a.
Jacinto Verdaguer, pvre. 

(Epistolari, XI, 1390)
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Els convocants del concurs, davant
de reaccions com la de Verdaguer,
van rectificar a temps i van optar per
una solució que harmonitzés «el nou
i el vell». El guanyador del concurs
fou Emili Guanyabens, i l’adaptació
de la cançó és la que coneixem i la
que ha perdurat com a himne nacio-
nal fins avui. 

La postura de Verdaguer sobre Els
segadors és clara i comprensible. En
coneixia el fil de la història com
ningú, ja que ell era qui, cap a 1863-
64, l’havia feta conèixer a Milà i Fon-
tanals i a Marià Aguiló; i és molt pro-
bable –com apunta Josep Massot i
Muntaner en l’Anuari Verdaguer
1995-96, basant-se en Busquets i
Punset– que Verdaguer l’hagués
apresa de la seva mare. I més encara:
per aquells anys, el jove Cinto, l’estu-
diant de can Tona, ja l’havia glossada
en 1866, quan encara no era cone-
guda, en un romanço, «Nit de sang»,
que comença amb els contundents
versos que podeu llegir ací a la dreta.

No és estrany, doncs, que la redac-
ció de la revista La Creu del Mont-
seny, que dirigia Verdaguer i que
havia seguit la polèmica, el 24 de
setembre (el mateix mes i any que
escrivís la carta a Ginestà i Punset)
digués: «S’han donat certes explica-
cions de qui calien, respecte a la
qüestió dels Segadors, y’s parla de
una bona fe que no s’havia traspuat.
Podria ser que efectivament tingués
la cosa un honrós arreglo. Sols en
aqueix cas donarem per acabat l’as-
sumpte.» Precisament aquest any de
1899, a partir del núm. 28, des del
dia 1 d’octubre fins a la seva desapa-
rició, La Creu del Montseny va incor-

porar, sota el títol de la revista, els
versos de Els segadors que fan: «–On
és vostre capità / a on és vostra ban-
dera? / Varen treure el bon Jesús / tot
cobert amb un vel negre. / –Aquí és
nostre capità /, aquí és nostra ban-
dera.» Els versos que són més clara-
ment «una professió de fe de nostres
avis». A Verdaguer, la polèmica no
l’havia pas deixat indiferent.u

Catalunya, Catalunya,
lo teu dia s’és fet nit,
i si ton present és negre 
be n’és més l’esdevenir.
Lo blat de tos plans i rostos
i els arbres de tos camins
un dia per altre es reguen 
amb sang de tos amats fills,
puix pertot arreu ne maten
los soldats del rei Felip
com si el ser de ta nissaga
fos lo més negre dels crims.
De tants fills com alletares
un sol n’hi ha de ben vist,
només un qui aidar-te puga
i és ton més dolent botxí.
Comte de Santa Coloma,
malviatge qui et parí!,
que tants llamps caiguen en terra
i que, de tants, cap te fir!
Lo dia que vares nàixer
fou un dia maleït,
més li valdria a ta pàtria
que hagués nat un escorpí.
A la pobra de ta dida
devies rosegar el pit,
perquè llet, malaguanyada!,
te donà en lloc de verí...

MARCS - QUADRES - MIRALLS - GRAVATS - PASPARTUS DECORATS A MÀ
Alt de Gironella, 3-5 / 08017 Barcelona  /  Tel. 93 280 31 80
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«Verdaguer aportà, imposà el nos-
tre català bàsic.» Aquesta afirmació
de Josep Carner sintetitza, potser
millor que cap altra, la contribució
decisiva de la llengua verdagueriana
al català literari modern. Quan el
poeta de Folgueroles va iniciar la seva
carrera d’escriptor, el català literari era
una llengua empobrida, plena d’inter-
ferències i sense sistematitzar. L’apor-
tació de Verdaguer a l’establiment de
la llengua literària que la Renaixença
necessitava va ser fonamental. I això
no sols per la riquesa del seu vocabu-
lari i per la seva fecunditat imagina-
tiva, sinó també per la influència que
va tenir en la literatura coetània i en
la posterior.

Ricard Torrents, en la seva edició
critica de Dos màrtirs de ma pàtria, o
siga Llucià i Marcià (Vic, Eumo Edito-
rial /Societat Verdaguer, 1995), la pri-
mera obra èpica del poeta, comenta
que aleshores a la llengua literària
catalana «encara no hi havia entrat la
preocupació per la genuïtat ni la
recerca d’una tradició anterior a la del
Barroc», a més de coexistir-hi «tota
mena de materials en espera de la
nova codificació que es derivaria del
programa depurador de la Renai-
xença». Verdaguer, a desgrat de tro-
bar-se condicionat per aquest context,
ja es va destacar per la seva llengua en
els primers premis que va obtenir en
els Jocs Florals de Barcelona. Així, el
secretari del certamen de 1866 deia
del romanç «Nit de sang» que era «ple
d’energia i expressions pintoresques».
Aquest «pintoresquisme» existia, so -
bretot, per a les oïdes barcelonines,
poc avesades al doll lingüístic que
aportava Verdaguer. 

L’escriptor folguerolenc partia,
òbviament, de la llengua de la Plana
de Vic. Però, ja des de la seva estada
al seminari vigatà –on hi havia estu-
diants de diverses comarques, dels
quals ens consta que aplegava mots i
expressions–, es va interessar per la
llengua viva, recollint literatura oral
–en part copiada per a Manuel Milà i
Fontanals i Marià Aguiló– i prenent

notes lexicogràfiques, uns
hàbits que va mantenir
posteriorment en les seves
excursions i viatges arreu
de Catalunya. A més, va
llegir i rellegir els autors
clàs sics catalans –algunes
obres, que no eren edita-
des, les va conèixer direc-
tament en els manuscrits,
gràcies a les facilitats que li
donava el seu amic Marià
Aguiló, que dirigia la Bi -
blioteca de la Universitat– i
va consultar els filòlegs pro -
 fessionals més reputats,
com el mateix Aguiló, Milà
i Fontanals i Josep Balari i
Jovany. També consultava
repertoris lexicogràfics, com
ara el Labèrnia (el diccio-
nari més notable de l’è-
poca), o obres de teoria i
pràctica de la composició,
com Elements de poètica
catalana i diccionari de sa
rima, de Pau Estorch i
Siqués. A tot això, que
ajuda a explicar el bagatge
lingüístic verdaguerià, cal afegir-hi
encara la gran consciència d’escriptor
que posseïa i que li va fer sotmetre
tota la seva obra a un procés constant
de revisió, del qual són testimoni tant
les múltiples variants que presenten
les reedicions dels llibres i de les com-
posicions soltes com els milers d’es-
borranys autògrafs que ens han per-
vingut. 

Com és sabut, la llengua que va
trobar Verdaguer era plena d’inter-
ferències lèxiques, morfosintàctiques,
prosòdiques..., una situació que va
poder superar en part gràcies a la seva
pregona consciència lingüística. Tan-
mateix, home del seu temps, no va
restar-ne completament al marge i la
seva producció presenta també caste-
llanismes. D’aquests, alguns ja s’ha-
vien introduït d’antic en la llengua
rural; d’altres formaven part del llen-
guatge parlat urbà –convé recordar,
potser, que va viure mitja vida a Bar-

celona– o de la tradició poètica bar -
roca; i, en fi, d’altres eren cultismes o
tecnicismes que no havien estat adap-
tats al català i sí al castellà. El fet cert
és que, al capdavall, Verdaguer se’n va
servir en menor proporció que els seus
contemporanis i que, a desgrat d’al-
guns de molt reiteratius i presents ja
en la producció juvenil (her mós, her-
mosa, hermosura, ditxós, ditxosa, tro -
no, ausència, porxe, real [per «reial»]
o rosar [per «fregar»], esmeralda,
estrago, supremo ), resulten gairebé
irrellevants al costat de la riquesa
lèxica i fraseològica que emergeix tot-
hora en l’opus verdaguerià. En aquest
sentit, però, s’ha de lamentar que
encara no estiguem en condicions de
conèixer tot l’abast de l’aportació
lèxica de Verdaguer al català literari.
Així, no disposem de cap estudi d’am-
bició globalizadora, a l’estil, poso per
cas, del que Loreto Busquets va dedi-
car al lèxic de Josep Carner. És ben

Sobre la llengua de Verdaguer

Ramon Pinyol i Torrents (Universitat de Vic)

Retrat de Verdaguer, tal com anava vestit l’any 1868 quan es va pre-
sentar al Saló de Cent de la Casa de la Ciutat, de Barcelona, a recollir

el premi que havia guanyat als Jocs Florals.



cert, de tota manera, que els lexicò-
grafs han pouat abundantment en l’o-
bra de Verdaguer, i els diccionaris de
Marià Aguiló, el d’Alcover i Moll o el
de Joan Coromines en fan argument
d’autoritat. Tanmateix, el lector cer-
carà en va en els diccionaris moderns
algunes paraules i expressions verda-
guerianes. Podrà recórrer, això sí, a les
edicions crítiques existents, l’escasse-

dat de les quals, sigui dit de passada,
deu ser una de les raons que expliquen
que els estudiosos no hagin entrat a
fons en l’estudi del lèxic de l’escriptor
de Folgueroles.

De tota manera, una part impor-
tant del vocabulari verdaguerià de base
col·loquial o dialectal és fàcilment iden-
tificable (posem per cas: pomareda,
‘pomerar’, cirer, ‘cirerer’, taup, ‘talp’,
àliga, ‘àguila’, ressombra, ‘penombra’,
horríssona, ‘horrible’...), com ho són
molts arcaismes, d’altra banda molt
abundosos en la llengua literària vuit-
centista (com ara: aprés, ‘després’,
apar, ‘sembla’, quiscú, ‘cadascú’,
jamai, ‘mai’, catiu/cativa, ‘captiu/cap-
tiva’, fel, ‘fidel’, sus, ‘sobre’...), i també
formes errònies del tipus anc (per
‘encara’), cadavre (per ‘cadàver’) o
cèrebre (per ‘cervell’). Tampoc no ofe-
reixen cap dificultat formes noves que
segueixen solucions ben naturals com
els adjectius obtinguts per derivació
(pinassa, bonicoi, altívol, arenívol, ba -
nyegaire, tramuntanal ) o els verbs for-

mats per la verbalització de substantius
(botxinejar, emplataiar, melrosar, niuar,
fletxar ). De fet, Verdaguer se servia
amb tota naturalitat de les possibilitats
idiomàtiques del català, i els resultats
són, per exemple, ben visibles en la
composició i la derivació.

La manca de codificació de la llen-
gua va ser un dels problemes lingüístics
més greus del segle XIX i, com és prou

sabut, va originar dures
controvèrsies, especialment
virulentes en el terreny de
la regularització ortogrà-
fica. Verdaguer, que va pro-
curar passar-hi sense parti-
cipar en polèmiques, es va
adherir des dels inicis a la
tendència del català acadè-
mic de tradició me dieval,
que encapçalava el seu
amic Marià Aguiló. Però, de
fet, ni es va mostrar mai
bel·ligerant en les polèmi-
ques ortogràfiques ni va
tenir un sistema ortogràfic
rígid. Seguia els consells
dels seus amics de més
confiança (Aguiló, Collell,
Matheu), es feia corregir les
obres per filòlegs professio-
nals (Milà i, sobretot,
Balari) o bé ac ceptava les
normes –o les manies– de
l’editor de torn. El que el
preocupava era la gramà-

tica, el lèxic i la prosòdia, i ben poc l’ar-
bitrarietat de les grafies, que, com a
tothom aleshores, no deixaven de
complicar-li la tasca d’escriure. 

Els problemes prosòdics, llavors no

ben resolts normativament, tenien per
al poeta Verdaguer un especial interès,
com la qüestió següent, que planteja
en una carta de 1895 a Balari i Jovany:
«Los mots en io, oració, passió; los en

encia, prudencia, paciencia; los en
ancia, constancia, los considera curts,
com en castellá pasion, que te dues
sílabes, o com se pronuncia encara á la
montanya passió, en tres? Me sembla
haverne parlat á D. Mariano [Aguiló], y
no m resolgué la questió, que per la
poesia es grave.» Tampoc no la hi va
resoldre Balari, que va respondre, sense
fer-s´hi fort, que formaven diftong.
Verdaguer, que tenia l’oïda més fina,
percebia que la tendència en el món
rural era la més genuïna i que a ciutat
hi circulava la diftongació. La pràctica
poètica verdagueriana, però, és
vacil·lant en aquests casos, per bé que
diria que hi predomina la pronúncia
diftongada. El tema, si no m’erro, no
va restar definitivament fixat des del
punt de vista normatiu fins a la Gra-
mática de Fabra de 1912. No podem,
doncs, fer cap retret a Verdaguer quan,
a l’hora de comptar els seus versos, hi
trobem discrepàncies –no goso pas dir-
ne «incorreccions»– amb els usos pre-
ceptius actuals. Fruit de la seva època,
Verdaguer no era ni impermeable ni
podia esborrar ell tot sol la mala tradi-
ció precedent. I, malgrat tot, va contri-
buir decisivament a canviar el pano-
rama, amb una síntesi equilibrada
entre la llengua clàssica medieval i la
popular rural, que va esdevenir un
model i que va retornar la confiança en
la capacitat expressiva del català com a
llengua literària.u
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Verdaguer, que va procurar passar pel
terreny de la regularització ortogràfica
sense participar en polèmiques, es va

adherir des dels inicis a la tendència del
català acadèmic de tradició medieval,

que encapçalava el seu amic 
Marià Aguiló

Jacint Verdaguer en plena joventut, a l’època en què va escriure
L’Atlàntida, el primer dels seus grans poemes èpics.
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Fou un poeta èpic, líric i místic. I
també el millor prosista del segle XIX.
Per això avui –juntament amb Ramon
Llull– podem considerar Verdaguer un
dels forjadors de la llengua, un clàssic
de la literatura i un català universal.

En el seu temps, la llengua catalana
era com un diamant en brut. I amb els
seus coneixements de lite-
ratura clàssica, dots d’ob-
servació –i una intuïció ge -
nial–, va transformar aquell
idioma aspre i empobrit, en
la llengua rica, dúctil i ele-
gant que Pompeu Fabra
pogué ordenar orto grà -
ficament. No fou pas sol, en
aquesta tasca ingent; però
n’és el principal exponent.

Fou també el TROBA-
DOR de la PÀTRIA catalana;
un excursionista que va
conèixer el país a fons: res-
seguí pam a pam la Plana
de Vic i la ciutat de Barce-
lona, la Marina i la Terra
Ferma. Per això pogué con-
vertir en matèria poètica les tres mun-
tanyes simbòliques de Catalunya: el
Pirineu, el Montseny i el Montserrat.

Els seus escrits representen una sín-
tesi de memòria històrica, crònica
actual i article d’opinió. El to és planer
i l’ús de recursos retòrics, constant.
Sap combinar la dada històrica amb
l’observació antropològica, i la des-
cripció geogràfica amb la puntual
informació periodística.

Tal vegada per això, perquè ha
estat un dels homes més representa-
tius de la segona meitat del segle XIX,
tingué un profund sentit de la història;
i com que arribà al cor del poble,
també va ser agafat com a bandera en
aquella Catalunya en expansió.

Una Catalunya a la recerca de la
seva pròpia identitat –lingüística, cul-
tural i política– emmarcada en lluites
polítiques i sotsobrada per serioses
agitacions socials que, en Verdaguer,
uní indissolublement els conceptes de
Fe i Pàtria.

Mogut per una forta hipersensibili-
tat religiosa –fruit del seu viatge a
Terra Santa (1886)–, mossèn Cinto es
dedicà en cos i ànima a la caritat. El
cos foren les almoines, l’ànima els
exorcismes. No ens hi podem entrete-
nir; diguem només que el text que l’e-
xorcista feia servir, no era de cap

pel·lícula de Holywood, sinó signat pel
mateix Lleó XIII, el Papa de Roma.

Després de l’Exposició Universal de
1888, la Barcelona de La Febre d’Or
es convertí en la Ciutat de les Bom-
bes. Aleshores, fent equilibris amb el
limitat pressupost que treia de Can
Comillas, Verdaguer arribà a mantenir
mensualment més de tres-centes
famílies.

Se’l convidà a reposar a la Gleva
(1893-95). I quan l’ocell engabiat en
fugí, per tornar a Barcelona, li foren
preses les llicències de celebrar missa,
que volia dir també l’estipendi. I es
manifestà –a través dels escrits «En
defensa pròpia»–, el polemista lúcid i
mordaç (1895-1897). Després tot s’ar -
reglà, gràcies a la seva vocació sacer-
dotal i a la capacitat diplomàtica de la
Santa Seu; primer li foren retornades
les llicències (gener de 1898) i, pocs
mesos després, el bisbe i el poeta es
reconciliaren a Sant Hilari Sacalm (31-
VIII-1898).

Esperonat pels joves del Centre
Català i La Nova Catalunya, entre
1896 i 1901 Verdaguer dirigí tres revis-
tes i conreà el periodisme literari.
Remarquem, en l’artística portada de
l’Atlàntida aquest expressiu pensa-
ment del Dant:

Convertit en mite vivent, es dedicà
a presidir certàmens poètics: Lleida (15
de maig de 1901), Berga (24 de juny
de 1901), la Bisbal (15 d’agost de
1901), i Sarrià (4 d’octubre de 1901).

A principis de 1902 Verdaguer féu
el seu darrer viatge per assistir a Per-
pinyà a l’enterrament de Justí Perpratx
i el 12 de gener pronuncià a la capital
de Catalunya un memorable parla-
ment: el «Discurs necrològic a la
memòria de Joaquim Rubió i Ors». A
més de ser una peça oratòria, el Dis-
curs té una gran transcendència his -
tòrica: fou la primera vegada en l’è-
poca moderna que l’idioma català
ressonà en el Paraninf de la Universi-
tat de Barcelona.

Què és, per a nosaltres, Verda-
guer? Per als catalans Verdaguer és el
que Cervantes és per als espanyols,
Dant Alighieri per als italians, Sha-
kespeare per als anglesos, Dos-
toiewski per als russos o Goethe per
als alemanys.u
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Verdaguer, ara i sempre

Joan Carreres i Péra

Vergonya
eterna

a aquells que 
despreciant
son idioma

alaban lo dels
altres.

Santuari de la Mare de Déu del Mont, a la Garrotxa, des d’on es té una vista esplèndida per la
silueta de la muntanya del Canigó. Jacint Verdaguer hi va sojornar durant l’estiu de 1884, men-
tre esnllestia el seu gran poema pirinenc. Encara es pot visitar la cambra on dormia el poeta.
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Nota inicial
Abans d’intentar descriure l’ac-

tual associacionisme lingüístico-cul-
tural a favor de la llengua i la cultura
catalanes a la Franja d’Aragó, convé
de recordar que la Renaixença –el
moviment sòcio-cultural i polític que
a partir de la segona meitat del segle
XIX revitalitzà l’ús social i literari de
la llengua catalana en gairebé totes
les regions del domini lingüístic– no
tingué cap mena de repercussió
directa en el conjunt de les pobla-
cions aragoneses de llengua cata-
lana. No fou, doncs, fins a les dues
darreres dècades del segle XX, amb
l’adveniment i la consolidació de la
democràcia formal a l’Estat espanyol
i, després, amb la generalització del
procés autonòmic, que es pogué
parlar amb propietat de la presència
activa en la societat d’aquestes
comarques d’un moviment associa-
tiu de caràcter lingüístico-cultural
que defensa la difusió social i la dig-
nificació de la llengua catalana. 

Els anys de la transició
Les febles mostres d’interès des

de l’interior de la Franja per la llen-
gua i la cultura catalanes a l’Aragó
quedaven molt lluny quan a la mei-
tat de la dècada dels anys setanta
del segle passat alguns jóvens
socialment inquiets començaren a

moure’s. Eren uns anys –els de l’a-
nomenda transició política de la
dictadura franquista a la democrà-
cia formal– caracteritzats per una
forta agitació social i política arreu
de l’Estat. A les nostres comarques
hi havia un debat permanent sobre
el futur i la identitat sòcio-cultural
del territori. Aquests jóvens, doncs,
feren de la defensa i la dignificació
de la llengua, i de la potenciació o
recuperació de la cultura local,
dues de les motivacions més relle-
vants dels seus afanys per transfor-
mar l’entorn polític i social més
immediat. 

Si bé aquestes persones ocupa-
des i preocupades pel redescobri-
ment i la difusió dels trets identitaris
del territori es van mostrar actives al
llarg de gairebé totes les comarques
catalanes d’Aragó, fou només a la
Llitera on arribaren a organitzar-se,
ni que fos d’una manera precària, i
on les seues accions públiques trans-
cendiren clarament l’àmbit local.
Però, tot i que a la Llitera les activi-
tats en favor de la dignificació de la
llengua i la cultura locals foren mol-
tes i diverses –de les quals es van fer
ressò diversos mitjans de comunica-
ció, tant de Catalunya com de l’A-
ragó–, la repercussió que tingueren
en el conjunt de la societat lliterana
–malgrat que sovint aquests jóvens
enèrgics i inquiets s’enfrontaven
amb els poders polítics de l’època–
fou, en un primer moment, més
aviat escassa. 

Així a l’inici dels anys vuitanta,
amb l’estabilització de la «reforma»
política, l’efervescència social que
havia caracteritzat una part del
jovent lliterà en els primers anys del
postfranquisme es refredà considera-
blement, de tal manera que optà
majoritàriament per abandonar, com
a col·lectiu –ni que fos incipient i
inestable–, gran part de llurs reivin-
dicacions identitàries, o bé per cercar
solucions individuals per a les seues
inquietuds socials i polítiques.

Tanmateix, l’aparent fracàs de les

de pertot

Panorama de l’activisme lingüís-
tico-cultural a la Franja de Ponent
Hèctor Moret

En el darrer quart del segle

passat el jovent de la Franja

de Ponent va començar de

moure’s per defensar la catala-

nitat lingüística i cultural d’a-

quest territori. Amb alts i bai-

xos, encerts i desencerts, el

panorama del moviment asso-

ciatiu a favor de la llengua és,

vint-i-cinc anys més tard, prou

esperançador.

Mapa de la Franja de Ponent
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expectatives transformadores i iden-
titàries d’aquests jóvens conscients dels
temps canviants que els havien tocat
de viure, no fou tan gran com en un
primer moment podia semblar. Si més
no, amb llurs accions havien estat
capaços de crear prou caliu social –les
condicions necessàries– perquè entre
els anys 1985 i 1990 pogués aparèixer-
hi un nou tipus de grups socials moti-

vats també en la defensa de la llengua
i la cultura catalanes de l’Aragó.
Aquests nous col·lectius eren molt més
organitzats i tenien més repercussió en
la societat d’aquelles comarques. Això
sí, no eren tan radicals, o apassionats,
sinó més comprensius pel que fa a la
pertinença político-administrativa de la
Llitera, i del conjunt de la Franja, a l’A-
ragó, fet que en molts moments havia
estat qüestionat, amb força, pels
col·lectius de jóvens socialment actius
a la Llitera, i en molta menor mesura a
la resta del territori català de l’Aragó,
en els anys de la transició1.

Les tres associacions
Segurament el fet més important

–o si més no un dels més significatius–
ocorregut en els últims cinc segles de
la història social de la llengua catalana
a l’Aragó fou l’aparició –la irrupció,
podríem dir-ne– en les darreres dues
dècades de tres associacions culturals,
a hores d’ara prou consolidades i arre-
lades en la societat de la Franja. Aques-
tes entitats han estat, d’una banda,
capaces de reflectir, ni que siga tan sols
amb la seua existència, un trencador
canvi social en favor de la llengua cata-
lana a l’Aragó i, d’una altra banda,
amb llur activisme lingüístico-cultural,
han estat les impulsores d’aquest
canvi; un canvi segurament encara
massa tímid i lent, però sens dubte

constant i progressiu.
Si l’administració autonòmica ara-

gonesa, i en alguna mesura també la
societat aragonesa en general, ha
començat a plantejar-se, ni que siga a
batzegades fatigoses, la possibilitat
d’un coneixement i un reconeixement
més exactes i justos de la realitat –de la
diversitat– lingüística i cultural arago-
nesa, ha estat, per la banda del català,
en bona part gràcies a l’existència i a
les activitats de tres entitats culturals
que, pertanyent a uns àmbits comar-
cals ben concrets, saben col·laborar per
mirar de defensar el futur de la llengua
i la cultura catalanes en el conjunt de
l’Aragó d’expressió catalana. Aquestes
entitats són l’Associació de Consells
Locals de la Franja, l’Institut d’Estudis
del Baix Cinca i l’Associació Cultural
del Matarranya. Amb diversa intensi-
tat, totes tres han estat capaces d’arti-
cular destacats sectors de la societat
civil de l’Aragó de llengua catalana
–sens dubte la part d’aqueixa societat
culturalment més dinàmica i transfor-
madora–, sempre amb la idea que la
defensa i la difusió de la llengua s’ha
de fer a partir de l’assumpció que

aqueix territori és un fragment –algú
potser encara dirà que marginal o
perifèric– de la comunitat lingüística
que s’estén de Salses a Guardamar i,
ara amb més raó que mai, de Fraga a
Maó; i encara a l’Alguer. 

L’Associació de Consells
Locals de la Franja2

La primera entitat d’abast supralo-
cal activa en defensa de la llengua i la
cultura catalanes sorgida a l’interior de

l’Aragó catalanòfon és l’Associació de
Consells Locals de la Franja (ACLF).
Comença a formar-se, d’una manera
més o menys informal i espontània,
cap a l’any 1982. Fou llavors que dife-
rents grups locals –que ja s’havien
mostrat actius en la dècada anterior en
la defensa i dignificació de la llengua
catalana–, especialment de les comar-
ques de la Llitera i la Baixa Ribagorça,

van veure la necessitat de crear una
associació que fos capaç d’aplegar
esforços en aquesta línia. La fundació
un xic més estructurada dels Consells
Locals de la Franja es fa en una reunió
al despoblat lliterà de Rocafort la pri-
mavera de 1984. Amb tot, la legalitza-
ció com a associació cultural no fou
fins a 1986, any en què aquesta enti-
tat cultural va rebre l’impuls definitiu
gràcies, en part, a la gran activitat
social promoguda al llarg de la Franja
durant la celebració del II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana. 

Una de les primeres activitats públi-
ques d’aquesta entitat en l’àmbit
estrictament comarcal fou la publica-
ció, a finals de 1986, del número 0 de
la revista Desperta Ferro!, una publi-
cació en català d’informació general
que nasqué amb el propòsit de ser la
revista de les comarques catalanopar-
lants d’Aragó. De primer era de perio-
dicitat trimestral, però a poc a poc l’a-
parició de Desperta Ferro! es va anar
espaiant i el darrer número es publicà
l’hivern de 1991. Cada número conté
un breu dossier d’informació social,
econòmica i cultural sobre una pobla-
ció o una comarca de la Franja, a més
de nombrosos articles breus d’anàlisi
econòmica i política, d’erudició local i
comarcal i, especialment, de reivindi-
cació lingüístico-cultural. Sovint també
s’hi inclouen textos de creació literària
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El naixement de les
tres associacions és

un dels fets més
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darrers cinc-cents
anys a la Franja

La revista i els pre-
mis infantils Des-

perta Ferro! signifi-
quen un revulsiu a la

Llitera i a la Baixa
Ribagorça

1 Per a més detalls sobre la història i les activitats d'aquests incipients grups de jóvens lliterans socialment inquiets, vegeu: Josep Espluga i Hèctor Moret,
"Sobre la 'transició' a la Llitera (1976-1979). El tímid despertar de la identitat sociocultural d'una comarca perifèrica", dins El contemporani, 21-22
(Barcelona, maig-desembre 2000), pp. 55-63.

2 Per a descriure la història i les activitats d'aquesta entitat, i de les dues subsegüents, he tingut presents, a més de publicacions i circulars internes de
les tres associacions i diverses entrevistes, els capítols que els dedica l'obra col·lectiva Terra i Llibertat. 100 entitats dels Països Catalans (Edicions 62,
Barcelona 2000), pp. 54-55, 103-105 i 131-133.



d’escriptors nascuts, com la
major part de la resta de
col·laboradors de la revista, a
les comarques catalanòfones
d’Aragó.

Si bé Desperta Ferro! va desa-
parèixer, els premis de literatura
infantil i juvenil Desperta Ferro! s’han
mantingut. Són convocats anualment,
des de 1988, per l’ACLF i tenen per
destinataris els xiquets i xiquetes que
estudien català, com a assignatura
optativa, en els centres educatius de la
Franja d’Aragó des del curs 1984-1985.

La posterior aparició pública de
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i de
l’Associació Cultural del Matarranya
contribuí a frustrar la pretensió inicial
de l’ACLF d’establir un àmbit unitari
d’actuació a les comarques catalanes
d’Aragó. Com que aquestes entitats
actuen en dues comarques ben defini-
des (Baix Cinca i Matarranya), l’ACLF
ha tendit a circumscriure’s a les comar-
ques de la Baixa Ribagorça i, sobretot,
a la Llitera, per bé que, amb els pas
dels anys, lamentablement, les activi-
tats públiques l’ACLF han esdevingut
gairebé testimonials. 

L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca

D’una manera semblant al
naixement de l’ACLF sorgeix
una associació cultural per tal
d’afavorir la cultura i la llen-
gua de Fraga. En foren pro-
motores algunes persones
vin culades a la capital del
Baix Cinca que ja a les acaba-
lles del franquisme s’havien
mostrat preocupades per la
precària situació social del
català a Fraga. Aquest grup,
format, d’una manera més o
menys informal i espontània,
en 1979, es legalitza en 1983
amb el nom d’Institut d’Estu-
dis Fragatins-AFRAGA. Als
inicis de 1990 aquesta entitat
esdevingué Institut d’Estudis
del Baix Cinca, amb el propò-
sit d’ampliar els interessos
culturals de l’associació i d’o-
brir-la a la resta de poblacions
de la comarca. 

Paral·lelament a la publi-
cació de Desperta Ferro! de
l’ACLF, des de Fraga s’edità
a partir de final de 1988 la
revista Batecs, una publica-
ció de caire miscel·lani que

conté tota mena d’articles breus
(informació general, textos de creació
literària, d’erudició local, de reivindi-
cació lin güístico-cultural, d’anàlisi
econòmica i política, etc.), però sem-
pre relacionats d’una manera directa
amb Fraga; només ocasionalment hi
trobarem ar ticles centrats en altres
poblacions del Baix Cinca i, ja en els
últims números, en el conjunt de l’A-
ragó catalanòfon. El març de 1997 es
dóna per finalitzada la història de la
revista Batecs –de la qual es publica-
ren 16 números, el darrer el maig de
1995– amb l’edició del primer
número de Batecs Informatiu, butlletí
intern de l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca destinat als seus associats (en
l’actualitat poc més de dos-cents) i el
primer número de Cinga, l’anuari
d’investigació d’aquesta mateixa enti-
tat. 

A més de les publicacions periòdi-
ques, l’IEBC ha editat diverses mono-
grafies en català relacionades amb el

Baix Cinca en general i amb la
ciutat de Fraga en particular (his-
toriografia, llengua, economia,
biologia, arqueologia, etc.), tex-
tos que sovint s’han agrupat en
dues col·leccions de llibres: «La
Sitja» (amb divuit volums editats

fins ara) i «Gallia Flavia» (amb cinc
volums).

A més d’una activitat editora quasi
frenètica, l’IEBC s’ha ocupat de l’or-
ganització de nombrosos actes de rei-
vindicació lingüística i de dinamització
cultural, com ara la celebració de
seminaris de cultura popular, cursos
de català per a adults, xerrades cultu-
rals, organització de congressos, jor-
nades culturals i sopars literaris, con-
vocatòria de beques d’investigació,
concessió dels premis 6 de Novembre
de la Franja a la normalització lingüís-
tica, i un llarg etcètera.

L’Associació Cultural del 
Matar ranya

L’any 1989 és el de la fundació de
l’Associació Cultural del Matarranya
(ASCUMA), amb seu a Calaceit. Com
en les dues entitats descrites fins ara,
també l’ASCUMA és resultat d’inten-
tar aplegar esforços de persones i re -
duïts grups, en aquest cas dispersos al

llarg del Matarranya, que des
de feia gairebé una dese na
d’anys s’havien sentit moti-
vats en la defensa i la digni-
ficació de la llengua catalana
a l’extrem sud de l’Aragó
catalanòfon. 

Abans de la fundació for-
mal de l’ASCUMA, algunes
de les persones compromeses
en el foment de la llengua i la
cultura catalanes al Matar -
ranya ja s’havien agrupat a
l’entorn de la revista Sorolla’t,
una publicació pe riòdica amb
redacció a Calaceit interes-
sada prioritàriament en la
descripció d’a          questa co mar -
ca. El primer número de
Sorolla’t s’edita pel se tembre
de 1986 gràcies a la voluntat
d’un grup de jóvens inquiets
del Matarranya i de la veïna
comarca de la Terra Alta, ja
dins la Comunitat Autònoma
de Catalunya. Si bé molts
dels articles dels primers
números de Sorolla’t tenien
un clar tarannà ecologista i
alternatiu, des del número 5
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(març de 1988) la publicació pren un
caràcter més clarament cultural que no
pas de reivindicació ecologista. A par-
tir d’aquest número desapareixen gai-
rebé del tot les col·laboracions fetes
des de la Terra Alta, i els set darrers
números se centren en aspectes cultu-
rals i de reivindicació lingüístico-cultu-
ral (toponímia, etnologia, llengua,
història local, etc.) del Matarranya. El
darrer número de Sorolla’t, l’11, es va
publicar pel desembre del 2000.

Pel març de 1995, l’Associació
Cultural del Matarranya inicia la
publicació del butlletí intern Sorolla’t
informatiu, dirigit als associats
(actualment gairebé tres-cents) però
amb una àmplia difusió per tota la
comarca. Aquesta publicació, a més
d’informació interna de l’associació,
també conté, en quatre pàgines,
diverses reflexions i breus articles
d’actualitat cultural i social del Matar -
ranya. Fins ara s’han publicat 12
números de Sorolla’t informatiu, l’úl-
tim l’abril del 2000.

A més de la revista Sorolla’t i del
butlletí Sorolla’t informatiu, l’AS-
CUMA és també l’entitat editora de
dues col·leccions de llibres: «Lo Trill»,
que aplega obres d’investigació cen-
trades en la comarca del Matar ranya,
amb set treballs publicats fins ara; i
«Lo Trull», que acull obres de creació
literària en català d’autors matarra -
nyencs, amb sis volums publicats. 

Entre les nombroses activitats de
promoció social de la llengua i la cul-
tura catalanes dutes a terme per l’AS-
CUMA (xerrades, organització de cur-
sos de català per a adults, jornades
d’estudis, conferències, exposicions
d’artistes matarranyencs, etc.) es des-
taquen les dinàmiques trobades cul-
turals del Matarranya que cada estiu,
des de 1988, se celebren en diferents
localitats de la comarca. Aquests
encontres tenen una bona incidèn-
cia en la vida cultural i social del
Matarranya. 

La coordinació associativa
Si bé pot semblar, amb raó, que tres

associacions amb uns mateixos objec-
tius sòcio-culturals són massa per a un
territori tan petit i, sobretot, tan poc
poblat com la Franja de Ponent (cone-
guda, des de l’Aragó interior, per
Franja Oriental de Aragón), cal dir que
les tres entitats dinamitzadores de la
llengua i la cultura catalanes (ACLF,
IEBC I ASCUMA) s’han coordinat des
d’un primer moment. Ha estat i és una
coordinació tan estreta que, vista des
de fora –i especialment des de dins del
territori–, pot fer la sensació que es
tracta d’una mateixa entitat que pren
noms diferents segons en quin àmbit
comarcal s’actua: ACLF a la Llitera i,
secundàriament, la Ribagorça, IEBC a
la comarca del Baix Cinca i ASCUMA al
Matarranya.

I aquesta imatge unitària pren més
força perquè moltes activitats són
fetes d’una manera conjunta. Per
exemple, les tres associacions fan
conlloga per editar els llibres de les
col·leccions «La Gavella» (centrada
en l’assaig i els treballs de recerca que
s’ocupen del conjunt de l’Aragó cata-
lanòfon, amb set volums editats fins
ara) i «Quaderns de la Glera» (col·lec-
ció dedicada a recollir textos de crea-
ció literària d’autors aragonesos, amb
dotze números editats entre 1991 i
1993). També es coordinen per fer
públiques les convocatòries dels pre-
mis Amanda Llebot per a treballs lite-
raris o estudis relacionats amb la
Fran  ja, o per organitzar nombroses
campanyes generals de sensibilització
i dinamització lingüístico-cultural: «A
l’Estatut d’Aragó, català també»,
«Ca  talà a l’escola», «Manifest per la
cooficialitat del català a Aragó», etc.

Les tres entitats es presenten com
si fossen una de sola quan és reque-
rida llur col·laboració o opinió des de
les intitucions autonòmiques arago-
neses (Govern d’Aragó, Corts Arago-
neses o el Justícia d’Aragó), o quan
han de presentar alguna demanda o
petició, cosa que passa sovint, da -
vant aquestes mateixes institucions
auto nòmiques. L’exemple més recent
de les actuacions conjuntes de les
tres associacions prop de l’adminis-
tració autonòmica aragonesa és llur
participació des de 1997 amb una
veu única, però matisada –formant
part de la Plataforma de Llengües
Minoritàries d’Aragó, és a dir, al cos-
tat d’entitats motivades en la

defensa i la dignificació de l’ara-
gonès–, en la comissió de les Corts
Aragoneses encarregada de l’estudi i
l’elaboració de l’avantprojecte de la
llei de llengües d’Aragó, una llei
encara pendent d’aprovació però
que ha de contenir, si tot va com ha
d’anar, la cooficialitat, juntament
amb el castellà, del català i l’ara-
gonès en els territoris en què aques-
tes dues últimes llengües romàniques
són parlades.

En aquest punt cal assenyalar
que, mentre l’IEBC, des de finals de
1989, i l’ASCUMA, des dels inicis de
1998, estan adscrites, com a entitats
culturals autònomes, a l’Instituto de
Estudios Altoaragoneses i a l’Insti-
tuto de Estudios Turolenses, respecti-
vament, l’ACLF s’ha estimat més de
mantenir-se desvinculada del tot de
les institucions culturals que depenen
orgànicament i econòmicament de
les di     putacions provincials aragone-
ses (tal com dèiem, la veu és única,
però matisada). 

Potser l’activitat conjunta que
darrerament ha tingut més repercussió
social a l’Aragó catalanòfon, i a la resta
del domini lingüístic, ha estat l’edició,
el novembre del 2000, del primer
número de la revista mensual Temps de
Franja. Les característiques d’aquesta
revista (monolingüisme català, actuali-
tat informativa, breus articles d’opinió,
visió unitària de la Franja d’Aragó, gran
nombre de col·laboradors, etc.) coinci-
deixen gairebé plenament amb les que
tenia, ja fa deu anys, la revista Des-
perta Ferro!

Els Casals Jaume I
Per a completar el panorama de

l’activisme lingüístico-cultural a la
Franja, cal fer esment, ni que siga breu-
ment, de l’aparició en el territori, fa un
parell d’anys, dels Casals Jaume I, xarxa
d’entitats político-culturals impulsada
des del sud dels Països Catalans per
Acció Cultural del País Valencià. En tot
moment, els Casals han comptat
també amb l’empara i l’estímul de
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l’IEBC. Actualment a la Franja hi ha
oberts un Casal Jaume I a Mequinensa
(1999) i un altre a Fraga (2001), i es
gestiona l’obertura de nous casals a
Calaceit i a Benavarri.

Els Casals Jaume I de
Mequinensa i Fraga edi-
ten en paper un butlletí
intern bimestral des de
finals de 1999 per tal
d’in formar els seus asso-
ciats de les activitats
que es volen dur a ter -
me. Tanmateix, crec que
convé deixar apuntat
que els Casals fan un ús
dinàmic d’Internet, on
mantenen una pàgina
web operativa i bastant
visitada –també l’IEBC i
l’ASCUMA des de fa tres o quatre
anys tenen pàgines web obertes a
Internet–. Aquest mitjà serveix per a
establir contactes i bescanviar expe-
riències amb les persones inquietes
per la presència de la llengua i la cul-
tura catalanes a l’Aragó, i amb les
persones i les entitats sòcio-culturals
que a tots els Països Catalans s’ocu-
pen de la defensa, la dignificació i la

difusió de la cultura i la llengua cata-
lanes.

Els Casals Jaume I fan moltes activi-
tats, molt sovint amb la inequívoca

voluntat de fomentar la llengua i la cul-
tura catalanes, i gairebé sempre en el
marc, en la idea política, dels Països
Catalans com a nació unitària dels cata-
lans. Unes activitats que, més que tenir
un clar to cultural, si més no en el sen-
tit que tradicionalment s’ha donat al
terme cultura, presenten un tarannà
més aviat lúdico-recreatiu propi de la
cultura jove, alternativa i ecologista d’a-

quest tombant de mil·lenni. Aquestes
activitats són de constant recerca i rei-
vindicació identitàries i de permanent
compromís polític i social, molt sem-

blants a les que tenien
moltes de les accions
que fa ara vint-i-cinc
anys van dur a terme els
incipients grups de jo -
vent lliterà que a l’inici
d’aquesta descripció he
intentat d’apuntar.

Finalment as se nya -
lem que tot sem bla in -
dicar que els Casals
Jau me I han sabut con   -
nectar ben ràpidament
amb les inquietuds so -
cials i polítiques (i tam -
bé amb les lúdico-recre-

atives) d’u    na bona part de les noves
generacions d’habitants d’arreu de la
Franja, una connexió que, per moltes
raons, no acabaven d’aconseguir del
tot cap de les tres associacions cultu-
rals «tradicionals» que encara avui
malden, per una altra banda prou
reeixidament, per la promoció, la dig-
nificació i la difusió de la llengua i la
cultura catalanes a l’Aragó.u
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Rutes culturals al Vendrell durant tot l’any
El Vendrell compta amb una àmplia oferta cultural. Per aquest motiu s’han dissenyat diverses rutes que permeten

conèixer la vida de personatges il·lustres com Pau Casals i Àngel Guimerà o assistir a audicions d’orgue a l’església i
concerts a l’Auditori Pau Casals. 

Pau Casals ha estat un dels violoncel·listes més grans de tots els temps. Més enllà de la música, va esdevenir un
defensor incansable de la pau i de la llibertat dels pobles en una època trasbalsada per les guerres i l’opressió. Va resi-
dir a Catalunya, a Espanya, als Estats Units, a França i a Puerto Rico, països on es va relacionar amb les personalitats
més destacades del moment.

La Vil·la Casals, situada al barri marítim de Sant Salvador, és un museu que recupera l’atmosfera familiar i la bellesa
que tenia la casa en els seus millors temps. S’hi explica la història i la personalitat del músic a través d’un extens patri-
moni artístic i documental.

Davant la Vil·la Casals hi ha l’Auditori Pau Casals, que compta amb una programació estable de música durant tot l’any,
de la qual cal destacar el Festival Internacional de Música Pau Casals, que té lloc durant els mesos de juliol i agost. 

Al centre del Vendrell, l’últim dissabte de cada mes, a les 10 del matí, es pot assistir a l’audició de l’orgue barroc
(1777), situat al centre del cor de l’església parroquial. Pau Casals sentia un gran afecte per aquest orgue, ja que el seu
pare n’havia estat l’organista. També podem visitar la casa nadiua de Pau Casals, on es pot fer un recorregut per la
infantesa i els seus inicis en el món musical. 

Al mateix carrer, la Casa Museu Àngel Guimerà conserva l’ambient d’una casa pairal del segle XIX. Entre els records
que s’hi guarden es poden trobar l’àlbum de signatures que la vila del Vendrell va oferir-li el 1909 amb motiu del seu
homenatge, el diploma de Mestre en Gai Saber, obtingut l’any 1877 en els Jocs Florals de Barcelona, i fotografies d’ac-
tors i actrius que interpretaren algunes de les seves obres. 

Per acabar, una altra visita obligada és la del Museu Deu, que conté una de les col·leccions d’art més importants del
país, amb peces que van des del segle XII fins als nostres dies: talles, catifes, bacines, escultures i obres de pintura, orfe-
breria, vidre i ivori.

Els tiquets d’aquestes rutes tenen una durada de 6 mesos i es poden adquirir en qualsevol dels museus o a l’Auditori
Pau Casals. Per a més informació, cal adreçar-se al tel. 977 66 56 84 (Cal Guimerà) o al tel. 977 68 34 68 (Auditori).
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Una de les obligacions dels
professors universitaris és inci-
tar els seus col·legues a refle-
xionar sobre temes concrets,
especialment si els temes tenen
implicacions en la societat. Eixa
activitat és encara més impor-
tant en el cas que el treball fet
es plasme finalment en una
publicació, ja que aleshores
l’activitat realitzada pot arribar
als altres professors i, en gene-
ral, al públic interessat per la
qüestió tractada. A la vista de
les obligacions i les convenièn-
cies exposades, haurem de
donar l’enhorabona a un pro-
fessor valencià jove de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (de Tar -
ragona), Miquel Àngel Pradilla,
ja que no solament ha organit-
zat en la seua universitat tres
cicles de conferències, sinó que
ha aconseguit que tots tres
cicles arriben a la impremta.
Per a això, ha tingut el suport
de l’editorial valenciana Alam-
bor (Benicarló, Baix Maestrat),
la qual mira tant cap als inte-
ressos de tota la llengua com
cap a les necessitats de la seua
àrea específica (la regió que es
vertebra al voltant de Beni-
carló, Vinaròs, Amposta i Tor-
tosa), la qual pateix cada

vegada més una divisió artifi-
ciosa com a conseqüència de la
frontera administrativa entre el
País Valencià i Catalunya. De
fet, d’ací a poc Alambor edi-
tarà una gramàtica que es mira
el conjunt de la llengua des del
parlar d’eixa regió.

El tercer llibre col·lectiu que
ha publicat Pradilla és sobre un
tema que interessa a moltes
persones: la normativa lingüís-
tica. Un total de deu lingüistes
(cinc de Barcelona, dos de
València, dos de Mallorca i un
de Tarragona) contemplen
diversos aspectes de la nostra
normativa lingüística. Així, els
lectors trobaran que Mila
Segar ra descriu les característi-
ques ideològiques i lingüísti-
ques dels tres corrents que hi
havia durant el segle XIX: els
qui focalitzaven l’idioma del
carrer, els qui es centraven en
la llengua culta dels segles XVI i
XVII i, finalment, els qui inten-
taven arribar a un equilibri
entre la llengua culta medieval
(que havíem de recuperar) i els
parlars actuals. Encara que
cada corrent tenia coses positi-
ves, Segarra mostra que el
sector més ben encaminat era
el que volia sintetitzar els par-
lars actuals i la llengua medie-
val, no debades hi havia per-
sonatges tan importants com
el mallorquí Marià Aguiló (que
va ser l’ideòleg més profund
del moviment) i el vigatà
Jacint Verdaguer, que va pro-
duir una llengua tan genuïna
com viva. Per la classe de llen-
gua que va elaborar, també
podríem incloure en el corrent
més important el valencià Teo-
dor Llorente.

Vet ací una descripció suc-
cinta dels altres treballs:

• Daniel Casals descriu la
polèmica que es va gestar
quan la llengua va entrar
en els mitjans de comuni-
cació al principi de la
democràcia actual, ja que
la llengua dels llibres no
era adequada per al regis-
tre culte dels mitjans de
comunicació orals. 

• Sebastià Bonet caracte-
ritza les principals obres
que han determinat la
nostra normativa actual
(sobretot la sintàctica),
operació que també fa
Joan Veny des del punt de
vista de la variació dialec-
tal. 

• Joan Costa busca quines

serien les característiques
més generals de la pro-
posta normativa de Fabra. 

• Miquel Àngel Pradilla
reflexiona sobre com s’ha
establit la normativa
fonètica, amb inclusió de
les propostes que han fet
els mitjans de comunica-
ció i l’Institut d’Estudis
Catalans. 

• Joan Melià exposa quins
són els autors balears que
han treballat en la norma-
tiva, sobretot durant els
segles XIX i XX. 

• Qui fa aquesta ressenya
descriu quines són les
deficiències lingüístiques
més importants que la
llengua comuna actual té
per als valencians. 

• Joan Argenter mostra com
tractarà la variació interna
la futura gramàtica de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans. 

• Finalment, Maria Josep
Cuenca exposa al principi
del llibre què és el con-
cepte norma.

No tots els articles del llibre
que comentem arriben a l’e-
quilibri que més convé als lec-
tors: articular idees generals
sobre la llengua i, alhora, apli-
car les idees exposades a cons-
tituents lingüístics concrets. En
efecte, quan un treball de llen-
gua conté moltes dades lin -
güístiques però poques idees
generals, els lectors s’avorrei-
xen i es perden entre dades
empíriques soltes, eixutes i,
sobretot, ininterpretables. Em
pense que no caldrà recordar
ací que no podem ordenar o
classificar dades empíriques
sense uns criteris explícits i
clars, cosa que ja és exposar
idees. Inversament, quan tro-
bem que un treball de llengua
consta d’una successió d’idees
sense que l’autor exemplifique
cada idea que exposa, és molt
factible que ens trobem davant
d’especulacions inaplicables a
la llengua i, per tant, gens
explicatives de la realitat lin -
güística, que és una necessitat
de la ciència: en primer lloc,
tenir dades empíriques davant;
i, en segon lloc, explicar-les.
Una bona mostra d’equilibri
entre l’exposició d’idees i l’e-
xemplificació de cada idea amb
constituents lingüístics és l’ar-
ticle que primer he descrit, el
de Mila Segarra.

Ben mirat, l’anomalia me -
to dològica de parlar i parlar

sobre una llengua sense apli-
car, d’una manera ordenada i
sistemàtica, les idees exposa-
des a constituents de la llengua
va ser no poc freqüent en el
procés que estudia Daniel
Casals: el debat dels anys vui-
tanta entre els hipotètics puris-
tes (o heavies) i els suposats
populistes (o lights). Sobre eixa
polèmica, m’agradaria opinar
que molts dels enfrontaments
personals i de les escissions
socials que es varen produir
aleshores no s’hagueren pro-
duït si, a més d’intentar aplicar
ordenadament i sistemàtica-
ment les idees als constituents
de la llengua, també hi hagués
hagut les dues condicions
següents: 

• En primer lloc, que la
immensa major part dels
escriptors del segle XX
hagués tingut en compte
la necessitat vital que és
per a tota llengua culta
que siga responsable no
separar-se inútilment de
la llengua viva del carrer.

• En segon lloc, que la Sec-
ció Filològica de l’Institut
d’Es    tudis Catalans s’ha-
gués encarat als dubtes i
vacil·lacions sintàctiques
que tenen els parlants cul-
tes i, amb investigacions i
argumentacions, n’hagués
solucionat una part signi-
ficativa (com ara la posició
dels adjectius qualifica-
tius, o l’ús de major i
menor, o la construcció
«de + adjectiu qualifica-
tiu», o el recurs a l’ano-
menat «article neutre», o
l’ús dels pronoms tònics
ell i si, o la distribució del
trio uns altres / d’altres /
altres, o el recurs a la pre-
posició com a, o la posició
de les paraules ningú, res,
cap, gens, mai, tampoc, o
les oracions impersonals,
o la presència d’arcaismes,
com ara ésser o valer –per
ser i valdre–, llur –per
d’ells o seu–, escriví –per
escrigué–, etc.). 

El menysteniment de la
llengua viva al llarg del segle XX
(probablement des del Nou-
centisme) ha portat, progressi-
vament, a una llengua culta
que sovint es separa d’una
manera innecessària de la llen-
gua col·loquial i que, en con-
seqüència, resulta que és,
d’una manera predominant,
poc apta per als mitjans de
comunicació. Per una altra

Les normatives
lingüístiques
inútilment

separades de
la llengua del

carrer

Miquel Àngel Pradilla, 
Societat, llengua i norma.
A l’entorn de la normativit-
zació de la llengua cata-
lana,
Alambor (Benicarló, Baix Maes-
trat).
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banda, l’absència d’exercir
durant la segona meitat del
segle XX l’autoritat normativa
en les qüestions sintàctiques
ha anat a parar a on era pre-
visible: al trist resultat que els
correctors dels mitjans de
comunicació han hagut de
decidir, precipitadament i en
general sense estudis con-
crets, com havia de ser la llen-
gua comuna, cosa que ha fet
ballar la llengua culta entre
solucions arcaiques inadequa-
des, localismes disgregadors,
ultracorreccions (com ara en
el recurs a la construcció «de
+ adjectiu qualificatiu», o la
construcció servir una per-
sona per servir a una persona)
i castellanismes que la gent
del carrer no diu en general
(com ara l’ús comparatiu de
major i menor, o el recurs al
pronom si fora de la fraseolo-
gia –cf. tornar en si–, o la
posició de les paraules impli-
cades per la negació, o l’ús i
distribució de les construc-
cions impersonals).u

Abelard Saragossà
(Universitat de València)

Tòpics lingüístics

Jesús Tusón,
Una imatge no val més que mil parau-
les,
Editorial Empúries, 
Barcelona 2001.
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Entre l’arrelament social i l’èxit
en els estudis hi ha una relació.
Aquesta és la hipòtesi que
defensa Bernat Joan i Marí dins
Integració sociocultural a Eivissa i
progrés acadèmic (Ed. Mediterrà-
nia, Eivissa 2000), un dels seus
darrers estudis.

L’eivissenc Bernat Joan és
ensenyant, polític d’esquerres i un
tot-terreny de la sociolingüística,
camp des del qual ha fet interes-
santíssimes reflexions. Estimar la
terra que t’ha vist créixer i usar els
mots que fan servir els autòctons
contribueix a la vertebració social.
Això tan senzill, que qualsevol
humà acostuma a fer amb l’an -
glès si fa anys que viu a Nova
York, o amb l’italià si és fill d’una
primera generació d’immigrants a
Roma, no sempre passa als Països
Catalans i en altres nacions sense
estat. Fa uns quants anys, la
model Samantha Torres no va
voler parlar en català en el pro-
grama Bon dia Catalunya de TV3,
tot i reconèixer que el sabia parlar
perfectament (és filla de pare
eivissenc i natural de l’illa).

En l’Eivissa del segle XXI, la
meitat o més de la població és
vinguda de fora de les Pitiüses. El
contingent de castellanoparlants
és tan copiós que els illencs de
tota la vida han quedat immergits
en un procés de minorització lin -
güística. I una de les conseqüèn-
cies d’aquest fenomen és la
pseudo-integració dels nouvin-
guts peninsulars, fet que consti-
tueix un element de risc entre la
seva mainada en edat escolar:

«No ens ha de sorprendre en
absolut si hi ha estudis que
demostren que els fills dels immi-
grants tenen més del doble de
fracassos escolars que els fills dels
naturals del país», manifesta Lluís
Garcia Sevilla, coneixedor del xoc
cultural que es produeix quan es
troben persones d’unes caracte-
rístiques culturals determinades
en un context que els és aliè.

A partir de les dades obtingu-
des d’un qüestionari distribuït a
instituts de les Pitiüses i Mallorca,
durant el curs 1999-2000, Bernat
Joan ha constatat que prescindir
de la llengua de la societat que
t’acull deixa en inferioritat de con-
dicions: «Es tracta d’un cas ben
curiós i interessant de xenofòbia,
però és obvi que, objectivament,
l’Estat espanyol, promovent l’en-
fortiment dels trets d’identitat
nacional espanyols entre els
immigrants espanyols als Països
Catalans, contribueix a deixar
aquest grup de població en
situació desavantatjosa». La inte-
gració, en canvi, ajuda a assolir la
tran quil·litat psicològica, l’equili-
bri personal... Bernat Joan pensa
que, sense el coneixement del
català, no podem considerar que
una persona que vingui a viure
entre nosaltres s’hi pugui sentir
plenament integrada: «La fron-
tera entre els forasters i els de
casa s’estableix no a partir del
lloc de naixement ni dels llinat-
ges, sinó a partir de l’adopció o
no de la llengua catalana com
una llengua pròpia, usada real-
ment per a la intercomunicació
amb els altres.»

Bernat Joan i Marí atribueix la
mala integració feta per l’emigra-
ció peninsular al fet que l’Estat
espanyol fa «papanatisme». És a
dir, juga fort en l’estratègia d’a-
conseguir que els immigrants
visquin en una falsa bombolla
protectora (manteniment del
mo no lingüisme espanyol, poca
identificació amb el país d’aco-
llença, participació exclusiva en
celebracions pròpies del país d’o-
rigen...): «uns Països Catalans
socialment cohesionats podrien
ser molt més reivindicatius davant
l’Estat espanyol, i no esdevindrien
tan febles davant dels abusos d’a-
quest. L’Estat, doncs, ha utilitzat
la immigració com a element de
confrontació». I, mentrestant, els
cavallets de Troia renillen aliens a
la flaire balsàmica de les herbes
eivissenques.u

Quim Gibert (psicòleg)

Què és un motarrot? Així s’anomenen els àlies, segon
nom o renom a l’Alt Urgell. Mot que neix «amb la finali-
tat de diferenciar persones que tenen un mateix nom i evi-
tar ambigüitats en referir-s’hi, per bé que de vegades
també s’aplicava, per extensió, a tota una família i esde-
venia nom de casa, amb successió de pares a fills». Ens ho
aclareix Josep Espunyes en la introducció d’aquest llibre
excel·lent que avui comentem. Espunyes (Peramola, Alt
Urgell, 1942), «homenot de Peramola» al dir del prolo-
guista Isidor Cònsul, és un dels bons autors vivents de la
nostra literatura. Excel·lent poeta, un dels punts culmi-
nants de la seva obra són els sonets de Notes mínimes
d’un paisatge (El Mall, 1987), en els quals destil·la, suco-
sos i concentrats, els escenaris per on transita la seva vida.
I ara, aquest trànsit, l’aprofundeix encara més: va a l’ori-
gen, a les fonts, a aquelles expressions que només són en
boca de persones –ai las, que no som immortals!– que les
van rebre oralment. I, contumaç i persistent, ho ressenya
l’autor puntualment co mençant, a les primeres pàgines,
amb uns agraïments amb nom i cognoms (seixanta-dos, si
no ens descomptem!) que demostren la intensitat i apro-
fundiment de la feina feta. És la història de les terres de
l’Alt Urgell, que travessa i ha determinat el Segre, dels
pobles que ha regat i d’aquells on no ha arribat, de les
segrades (les recurrents avingudes del riu, desastroses o
no). Recull de motarrots col·lectius ordenats per municipis,
amb corrandes i llegendes, amb una preocupació acurada
per reproduir fidelment un parlar viu, el xipella, que els
poderosos mass media estan extingint.

Premi Valeri Serra i Boldú 2000, és aquesta una obra
que, malgrat tot el que ha estat dit, no es fa gens feixuga,
sinó que és de lectura fàcil i fins i tot divertida. Perquè, a
qui no provoca un somriure que als d’Alàs els diguin ceba-
llots? O que els asverats de Sant Pere de Lavansa facin:

Marit, marit
anem-mo’n al llit
i farem lo de cada nit:
pèl sobre pèl
i lo belluguet al mig.

«Farem lo de cada nit», dormirem. «Pèl sobre pèl», les
parpelles closes. «Lo belluguet al mig», les ninetes dels ulls.
No fóssim malpensats, que potser no ho són tant, d’esve-
rats.u

Víctor Pallàs

Els cavallets
(troians) 
d’Eivissa

Bernat Joan,
Integració sociocultural a
Eivissa i progrés acadèmic,
Ed. Mediterrània, Eivissa 2000.

Mota-
rrots i 
llegen-

des

Josep Espunyes,
Segrada. Motarrots
i llegendes de l’Alt Urgell, 
Publicacions de l’Abadia de Montser rat, 
Biblioteca de cultura popular Valeri Serra, núm. 12, 
Barcelona 2001.
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Pere Martí és professor de llengua i
literatura. Col·labora en diversos mitjans
de comunicació en temes relacionats amb
la docència i com a crític de literatura
infantil i juvenil. És també assessor literari
d’una coneguda editorial. Ha fet diverses
traduccions. Com a escriptor, es va donar
a conèixer amb la novel·la En Griset.

Escrit amb un llenguatge ric i àgil, Les
tortugues de l’àvia és una bona combina-
ció d’aventura, d’intriga, de joc i d’humor.
Seguint la línia de les seves obres ante-
riors, En Griset, La nena que va pintar els
cargols i En Griset aventurer, els animals
hi tenen un paper considerable. 

El llibre va acompanyat d’unes enri-
quidores il·lustracions del reconegut il·lus-
trador Francesc Salvà. 

En Les tortugues de l’àvia l’argument
gira al voltant d’un grup de quatre amics
companys d’escola, que es constitueix en
colla, la colla de l’Arca, per tal d’estudiar,
protegir i defensar els animals. 

Com en el conte L’arca de Noè, de
Pere Calders (i Rossinyol, ens recorda un
dels nens protagonistes, en Ramon, que
ho sap perquè li ho ha explicat el seu
pare...), només poden ser de la colla de
l’Arca aquells qui tenen el nom o el cog-
nom d’animal. Cal remarcar aquí la volun-
tat literària de l’autor de fer de Les tortu-
gues de l’àvia una novel·la de colla: els
membres de l’Arca s’il·lusionen en imagi-
nar que són com els protagonistes de la
Patrulla dels Castors o dels Cinc d’Enid
Blyton...

Les tortugues, com els cargols i els
gats, són animals propers a la realitat que
viuen els nens. Pere Martí vol acostar el
jove lector a l’entorn més immediat, en
aquest cas, a l’àmbit natural mediterrani,
que el nen pot conèixer més directament.
De manera que els protagonistes, verita-
bles aprenents d’ecologistes, bandejaran
determinats projectes més o menys exò-
tics per centrar-se en la protecció d’una
espècie autòctona en perill d’extinció, la
tortuga mediterrània. El llibre ofereix
dades, informacions, sobre l’esmentada
espècie, que els protagonistes s’han afa -
nyat a buscar i a consultar per tal de com-
plir amb les normes de la colla que ells
mateixos han creat. 

Les tortugues de l’àvia es pot incloure
en el corrent realista de la literatura infanti
i juvenil, en què tot allò que hi passa
forma o podria formar part de la vida de
cada dia de molts nens i nenes. Però no es
tracta de cap manera del realisme crític,
que presenta la realitat fins i tot en els
aspectes més durs i que considera la lec-
tura, entre altres coses, com una forma
d’ajudar a superar les situacions difícils
que la vida de cada dia pot suscitar.

No. La intenció de l’autor és precisa-
ment de presentar i valorar la vida quoti-
diana, l’aventura innocent i plena de bona
fe d’una colla de nens que s’il·lusionen
per les coses, per conèixer, explorar i jugar

a fer de grans. Això no vol dir que no se’ls
pugui plantejar alguna dificultat de tipus
més personal. 

Es tracta, en paraules de l’autor, d’un
realisme humanitzat: els nens d’aquestes
edats (el llibre es recomana per a lectors a
partir de nou anys) tenen dret a viure
moments de felicitat i a veure que aquesta
felicitat és possible sense necessitat ni de
grans aventures ni de grans perills o fan-
tasies... 

A través de la narració de les peripè-
cies que viu la colla de l’Arca per tal de
tirar endavant el seu projecte de defensar
i respectar els animals, l’autor perfila un
món de valors tradicionals que no s’ha pas
de trobar en contradicció amb el que con-
siderem habitualment com a món
modern. En una paraula, l’autor afirma un
model de vida que és també vigent, que
existeix, i que reclama, per dir-ho d’alguna
manera, com les tortugues, el seu dret a
l’existència plena i normal; un món en què
prevalen les relacions familiars estables, la
presència activa i afectiva, valorada i res-
pectada, dels avis, la referència i la vivèn-
cia de la religió, el valor de l’amistat, l’a-
mor i la protecció de la naturalesa, el plaer
del joc, el gust per aprendre per part dels
infants, la riquesa de la llengua com a tre-
sor a viure i a transmetre... 

Com les obres anteriors, Les tortugues
de l’àvia inclou un seguit de valors litera-
ris i lingüístics que es volen transmetre al

lector. Pere Martí ha escrit un text amb un
treball de llenguatge molt acurat, ple de
vocabulari sobre la vida rural, de locucions
i de frases fetes, algunes pròpies de la
llengua oral, perfectament integrades en
la narració. La novel·la mostra la voluntat
de fer viva la gran riquesa lingüística que
tenim, però que cada vegada queda més
lluny del repertori verbal de bona part dels
nois i noies d’avui. El lector hi pot endevi-
nar la passió de l’autor per la llengua, per
la literatura.

En fi, una novel·la ben escrita i ben
pensada que contrasta amb als darrers
grans èxits editorials protagonitzats per
herois extraordinaris. En aquest cas, els
protagonistes són uns nens i nenes ben
propers als joves lectors.u

M. Carme Salvadó

Un llenguatge 
ric i àgil

Pere Martí i Bertran,
Les tortugues de l’àvia,
Editorial Cruïlla,
col·lecció «El vaixell de vapor»,
sèrie taronja,
Barcelona 2001.
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Després de l’extraordinari
èxit aconseguit amb el llibre Jo
no sóc espanyol, Víctor Alexan-
dre tornava a la càrrega, l’abril
de l’any passat, amb Despullant
Espanya, un llibre que és com
una continuació lògica de l’an-
terior i que neix amb l’ambi-
ciosa pretensió «d’enfortir l’au-
toestima dels catalans». I a fe
que ho aconsegueix! 

El text, estructurat en tres
parts («La identitat», «L’auto-
estima», «La independència»),
es constitueix en una mena de
teràpia de xoc en què totes i
cadascuna de les «patologies»
que patim els catalans (auto-
odi, complex d’inferioritat, sub -
missió, etc.) són objecte d’una
reflexió serena, pausada, però
també valenta i, sobretot, desa -
complexada, amb què Alexan-
dre pretén alliberar-nos de
totes les «velles i infantívoles
fal·làcies segons les quals es
pot ser català i espanyol alhora,
perquè, segons diuen, els cata-
lans tenim dues identitats,
dues llengües, dues banderes,
dos himnes, dos governs... i
qui sap si també dos pares i
dues mares». Velles fal·làcies
que fa més de tres-cents anys
que ens acompanyen i ens con -
dicionen i que cal foragitar del
nostre imaginari si és que volem
retornar a la normalitat a què,
com a poble, tenim dret i que
mai no hauríem d’haver perdut.

D’aquesta faiçó, l’autor ens
convida a repensar amb ell un
seguit de conceptes, com ara
«identitat», «nació», «nacio-

nalisme» o «bilingüisme», el
veritable significat dels quals
sovint se’ns escapa per culpa
dels prejudicis que existeixen al
voltant d’aquestes qüestions i
que són sistemàticament atiats
per part dels nostres pitjors
enemics: «els catalans provin-
cians que necessiten escriure
llibres contra Catalunya en es -
panyol». Alhora, al llarg de tot
el llibre es reflecteixen un seguit
de situacions amb què topem
sovint els catalans i que no fan
més que mantenir-nos en la
«rentada de cervell» que es
dóna, diu Alexandre, «quan el
colonitzat abraça les convic-
cions del colonitzador, quan
coincideix plenament amb els
seus arguments i assumeix la
seva inferioritat». 

Despullant Espanya és un
llibre imprescindible, que posa
al descobert el veritable rostre
de l’Espanya que ens oprimeix
i que, segons alguns, tant ens
estima! Despullant Espanya,
cosa encara més important,
ens ajuda a ser conscients de la
nostra pròpia responsabilitat
en la delicada situació en què
ens trobem com a poble. I
aquesta és, sens dubte, la gran
virtut del llibre: saber mantenir
en tot moment un extraordi-
nari equilibri a l’hora d’atribuir
responsabilitats als mals que
ens afecten. Així, per exemple,
pel que fa a la situació del
català, i després de palesar tots
els impediments que les estruc-
tures més ràncies de l’espanyo-
lisme imposen a la seva plena
normalització, Alexandre no
s’està de recordar-nos que «no
és el nombre de persones que
la parlen el que atorga univer-
salitat a una llengua, sinó la
voluntat de fer-la rendible per
part dels qui la tenen com a
pròpia». I és que, malgrat que
la situació de la llengua sigui,
ara per ara, desoladora «no hi
ha res que ens impedeixi cap-
girar-la. N’hi ha prou amb auto -
estima, convicció i fermesa».
Tres coses que, sens dubte, la
lectura d’aquest esplèndid i
incisiu llibre poden ajudar a
recuperar. Si més no, haurien
de servir perquè els catalans
entenguéssim d’una vegada
que: «ser català no significa ni
ser nacionalista ni ser anties-
panyol, és tan sols la constata-
ció d’un fet indiscutible».u

Xavier Ballester

Autoestimem-
nos!, desacom-
plexem-nos!

Víctor Alexandre, 
Despullant Espanya, 
Edicions Proa, Barcelona 2001.
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E s p e c i a l i s t e s  e n  v i a t g e s
l a  l ’ A l g u e r  ( i l l a  d e  C e r d e n y a )

l a  l ’ i l l a  d e  S i c í l i a

Proper viatge organitzat

a  l ’ i l l a  d e  S a r d e n y a
•  Vols  d i rectes des de Barce lona (una hora de vo l )

•  Del  13 a l  20 de ju l io l  (7  n i ts )

•  I t inerar is :

A g l ’A lguer  i  rodal ies

B g El  t r iangle  Sard ( l ’A lguer  -  Cagl iar i  -  Olb ia)

•  Preu,  to t  inc lòs:  des de 850,00 €  (segons hote l )

v a c a n c e s  a  l ’ i l l a  d e  S a r d e n y a
•  Vols  d i rectes des de Barce lona (una hora de vo l )

•  Des de l  27 de ju l io l  a l  24 d ’agost

•  Estades a l ’A lguer,  Cagl iar i ,  Olb ia ,  Or is tano,  Sassar i . . .

•  Des de 554,00 €

•  Poss ib i l i ta t  de l loguer  de cotxes
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