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ED ITOR IAL

Accents

E
ncara que la nostra sigui una revista de llengua, no volem
pas parlar, en aquest editorial, de cap qüestió referent als
accents estudiats per la gramàtica, sinó que, figuradament,

volem posar alguns accents, és a dir, volem donar relleu bo i
comentant-los, a alguns fets que han tingut lloc al nostre país
dar rerament.

El primer d’aquests fets és la mort de Miquel Martí i Pol, pro-
duïda el dia 11 de novembre, després d’una vida amb un com-
portament cívic exemplar. D’orígens humils i sense estudis mit-
jans o superiors, va llaurar-se ell mateix el camp de la cultura i
es convertí en un destacat poeta, el qual, a més, sabé connec-
tar amb el poble, fent que la seva poesia esdevingués popular i
fent que el poble s’acostés a la poesia. Colpit per una malaltia
progressivament paralitzadora, va saber afrontar-la amb entere-
sa, sense deixar de ser present en l’activitat cívica i literària. Ens
llega una extensa obra, que toca pràcticament tots els aspectes
essencials de l’aventura humana. Inclinant-nos agraïts sobre la
seva figura, ja entrada en la història, recordem una tanka del lli-
bre L’àmbit de tots els àmbits, adient a la temàtica de la nos-
tra revista:

El segon fet que voldríem remarcar en aquesta pàgina és la
concessió de la Creu de Sant Jordi (per decret de 23 de setembre
del 2003) a dos nostres consocis i amics: a Joaquim Arenas i
Sampera i a Jaume Vallcorba i Rocosa. Al primer, «per la seva
sostinguda tasca com a impulsor de la llengua a l’escola i de
la catalanització del nostre sistema educatiu, des del món cul-
tural i cívic i des de l’Administració, i també com a autor de
nombrosos llibres relacionats amb la llengua catalana, les cièn-
cies socials, la sociolingüística i la pedagogia»; al segon, «pel
seu impuls constant a l’ensenyament i l’ús, també en l’àmbit
de l’Administració, de la nostra llengua. Aquesta tasca, exer-
cida si cal amb dificultats des dels anys seixanta, es traduí en
nombroses iniciatives vinculades a Òmnium Cultural i a la seva
Delegació d’Ensenyament de Català, a la històrica Junta As-
sessora per als Estudis de Català o al popular Bloc Maragall,
entre d’altres publicacions». Rebin l’enhorabona aquests il·lus-
tres membres de la nostra associació.

El tercer fet a accentuar, inevitablement, és el canvi de go-
vern de la Generalitat de Catalunya arran de les eleccions au-
tonòmiques del 16 de novembre. Sense entrar aquí a valorar la
manera com s’ha fet aquest canvi ni les primeres crisis, de tot-
hom conegudes, que des de la constitució de tal govern fins al
moment de redactar aquesta nota s’han produït, sí que voldrí-
em fer una crida a tots els qui es troben involucrats en la polí-
tica del Principat, sigui des de les responsabilitats governa-
mentals o des de l’oposició, perquè tinguin altura de mires i
siguin conscients de la situació del país, i concretament de la
nostra situació lingüística, situacions que reclamen visió in-
tel·ligent i generosa, ferma i coordinada, decidida i sagaç, amb
vista a assolir més autogovern, més robustesa nacional i més
avenços en els nostres signes d’identitat, el principal dels quals
és, sense cap mena de dubte, la llengua.¨

Sobre el bilingüisme

Una Catalunya bilingüe és una veritat
a mitges, com un avortament. Té de
veritat que respira, de mentida que és
una aberració.

Una Catalunya bilingüe seria una Ca-
talunya de segona categoria; trilingüe
(per exemple, amb el francès, que par-
len els del cantó de dalt dels Pirineus),
seria aleshores de tercera categoria.
Val la pena aspirar a la primera cate-
goria, el monolingüisme.

Més val un cert desordre que no pas
un fals ordre. El primer cas és inevita-
ble en una democràcia; el segon és tí-
pic de la dictadura. Encara: el primer
cas és inevitable en un poble avesat a
governar-se; el segon és habitual en
pobles subjugats. El primer cas (un cert
desordre) es donarà en forçar el retorn
al monolingüisme; el segon (un fals or-
dre) el tenim garantit si renunciem a
aquest monolingüisme.

L’error de molts radica a no creure en
la veritat; l’error de molts altres, a te-
nir-li por. D’ací que hi hagi tantes ve-
ritats a mitges. Tant els uns com els al-
tres són incapaços de prefigurar una
Catalunya monolingüe. És clar, la ve-
ritat és més costeruda que la mentida;
demana fins i tot un cert heroisme.

La mentida no és mai només menti-
da: sempre utilitza  –impúdicament–
mitges veritats. D’ací la seva força
aparentment convictiva, en realitat
dispersiva. Per això, la veritat ha d’és-
ser total, nítida; sempre ha de vigilar
de no caure en els paranys de la men-
tida. Dos casos de mentida són, per
exemple: Espanya, l’un; Catalunya bi-
lingüe, l’altre. Un exemple de veritat
seria: Catalunya purament i simple-
ment; és a dir, Països Catalans. Una
Catalunya bilingüitzada és una Cata-
lunya reocupada i falsa.¨

La flama 
de la llengua

Terra –no somnis–
i també mar immensa:
coses tangibles.
I una llengua comuna;
i la gent que la parla.

Víctor Castells, dins Ressorgiment
(Buenos Aires), agost de 1964
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A tot arreu del món, quan en un do-

mini lingüístic s’ha produït una li  te  ra -

 tu ra, veiem for  mar-s’hi, i reg   nar per

damunt de la llengua parlada multifor -

me, una llen  gua lite rària filla d’un

llarg i acurat tre   ball de se lecció i fi-

xació; i això s’es  devingué en les terres

de llengua catalana i els catalans tin-

guérem 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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L
’actual situació de l’idioma català, realment delicada,
porta a fer estudis i sostenir polèmiques sovint d’una
agror accentuada. I, és clar, tenint en compte la im-

portància medul·lar del català en el cos col·lectiu, això es fa
incorporant-hi consideracions sobre l’estat de salut nacional.
Les denúncies són cada vegada més persistents; no manquen
els diagnòstics que assenyalen decadència, ni tampoc les
apel·lacions al que anomenem autoestima per tal de posar
fre a aquesta situació i reprendre camins de salvació. Davant
aquest fet, hi ha els qui deixen que el món vagi fent voltes,
com si això no els afectés, i hi ha els qui, des d’un pragma-
tisme amb massa ingredients equívocs, perden l’oremus i
acusen els denunciants de catastrofistes que caldria eliminar.
Són els qui diuen que no s’ha d’aspirar a fites massa altes,
perquè això porta a frustracions perilloses, i ens volen aman-
sits, bons nois, amb discreció provada.

Aquests darrers –sense haver-s’ho proposat, suposem–
van de bracet amb aquells grans corrosius de la voluntat
nacional que començaren desacreditant i condemnant la
burgesia. «La burgesia catalana ha estat la pitjor d’Euro-
pa», va determinar des dels altars de les veritats absolutes
un dels seus mentors forans. I s’escau de preguntar: què
hauria estat de la industrialització que ens ha fet ser algu-
na cosa modernament, i dels Gaudí, i dels Pompeu Fabra
–emblemes de la catalanitat–, sense aquella burgesia? Cal
corregir moltes maneres de veure les coses. Ens posaven
les bases d’una grandesa col·lectiva per a la qual –això sí,
i és greu– no disposaríem d’una demografia suficient ni
tampoc del poder necessari per a encaminar, amb seny i
eficàcia, les contradiccions inherents al procés. Així és com
el poder aliè i les immigracions successives han anat po-
sant a prova –i posen a prova!– la solidesa de la identitat
nacional, definida, si més no com a punt de partença, amb
la força i l’autenticitat de l’idioma.

No duu enlloc menysprear del tot allò que diuen els qui
tremolen i s’exalten quan se’ls fan evidents les greus man-
cances que patim. Quan reclamen reflexions constructives,
més que no pas crítiques globals, en part tenen raó, per-
què només amb la queixa i la protesta, per molt raonades
que siguin aquestes, o amb els crits d’alarma no s’aporten
millores. Calen idees i capteniments ben mesurats de recu-
peració. Però endavant les denúncies i totes les queixes que
vinguin a tomb per a dissenyar afirmacions diàfanes de l’or-
gull i la dignitat nacionals!, o d’autoestima, com es diu.
Ara bé, sense partir mai de zero. 

És signe de maduresa necessària el fet de retrobar els
mestres i alhora afegir el que correspongui a la nostra rea-
litat específica. Sense haver d’anar gaire lluny en el passat,
recordem, per exemple, els grans esforços de Josep M. Ba-
tista i Roca, devot cultivador de pràctiques per al reforça-
ment del caràcter català. Vegeu algunes paraules del seu fa-
mós debat (1928, en plena dictadura del general Primo de

Rivera) en relació a «la importància preponderant de l’e-
ducació del caràcter sobre el conreu de la intel·ligència en
la formació espiritual del nostre poble», i tinguem també pre-
sent (any 1930) la seva gran creació de Palestra. Igualment,
de quan ens volia anorrear la subsegüent dictadura, la de
l’altre general, Franco, tenim a mà els centenars de pàgines
escrites per Carles Muñoz i Espinalt, insigne successor de Ba-
tista i Roca en autenticitat i educació nacional.

Als denunciants que ens volen fer veure que hem entrat

o estem en perill d’entrar en una greu decadència, potser
se’ls ha de remarcar que no n’hi ha cap, ara, d’inici de de-
cadència de la nostra Nació, del conjunt de la nostra gent,
perquè aquest inici ja fa molts segles que és on cal situar-
lo. Per ser precisos, podríem dir, en síntesi, que la decadència
de Catalunya es va iniciar el dia en què el primer espanyol
amb tres unces de poder es va instal·lar al nostre país. El
miracle és que encara existim! I això, certament, és impu-
table a la solidesa de la nostra meravellosa i irrevocable
identitat nacional, sempre en actiu. És veritat que hi ha ha-
gut èpoques de reaccions positives molt notables; moments,
no cal dir-ho, que presentaven prou elements per a possi-
bilitar tota mena d’esperances o, si més no, per a poder afir-
mar que érem en bon camí ascendent. Mai, però, no hi ha
hagut cap situació prou ben assentada per a poder parlar
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de recuperació real o de mínims de
plenitud, a partir dels quals s’iniciés
una decadència; s’ha tractat sempre
de consecucions precàries i estats de
consciència agafats amb fils. Els cori-
feus dels divisionismes no han deixat
mai que ens afeblissin, ni que s’afe-
blissin els cels i els camps de la catala-
nitat.

Cal denunciar –i això no és cosa
d’ara, sempre ho han fet desinteres-
sadament les ments lúcides– els atacs
que ens arriben de fora i les febleses
i malastrugues desviacions que ens fan
malbé per dins. Cal assenyalar amb
detalls i sense eufemismes els com-
ponents més perillosos de la situació,
però des de la visió clara i valenta del
desgraciat fet històric que ens defi-
neix i ens condiciona: fa segles que
estem en crisi, en reincident de-
cadència, i alhora maldant per obrir
vies de reconstrucció nacional. No és
tampoc cert, com es diu ara, que Ca-
talunya hagués confiat en Europa i
que ara Europa ens defraudi, sinó que
Catalunya –amb catalans lúcids i cre-
atius com, per exemple, Maspons i
Anglasell, Batista i Roca, i també Jor-
di Pujol– volia construir una Europa
nova, autèntica, a la catalana; però
altres, més poderosos, prepotents,
excloents, reaccionaris i suplantadors,
s’han avançat a construir una nega-
ció inacceptable, retrògrada, davant
la qual s’imposa alçar la veu de la
dignitat catalana per tal de dir no,
un no rotund i persistent. I en això,
com en tot, hem d’anar endavant,
amb el català a l’avantguarda com a
pràctica quotidiana de reforçament
nacional.

Denunciem, doncs, sense ambigüi-
tats, les desgraciades realitats que ens
estan fent malbé; remarquem avenços
i positivitats on n’hi hagi i, si s’escau,
esmenem actituds de pessimisme o
des esperació, que no són mai bones
conselleres. Fem-ho, però, entre no-
saltres, sense bel·ligerància, a la ma-
nera del bon català, que vol dir amb
seny i fermesa, sense actituds parti-
distes ni personals. Com deia Francesc
Macià, «ens han retardat, però no ens
han aturat». El nostre problema és el
de sempre; potser més greu que en al-
tres èpoques, però el de sempre, no
pas l’inici de la baixada de cap cim on
no ens trobàvem ni en les darreres dè-
cades ni en els darrers segles.¨
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U
n dels reptes més grans que
haurà de superar el nou govern
de Catalunya en aquesta legis-

latura és el de la llengua. Especial-
ment Esquer ra Republicana. El 7 de
gener del 2003 va acabar el perío-
de de cinc anys establert per la Llei
de Política Lingüística de 1998 per-
què les empreses s’adaptessin a
la norma segons la qual la senya-
lització i els cartells d’informació
general de caràcter fix, així com
les ofertes de serveis dels establi-
ments oberts al públic, han d’es-
tar redactats, almenys, en català.
Tot i això, cap empresa contra-
ventora no va ser sancionada l’any
2003. I és que els autors de l’es-
mentada llei ja van dir públicament
que no tenien la més mínima inten-
ció de fer-la complir. Va ser un greu
error, certament. Un error que els ha
costat la pèrdua de la Generalitat i que
ha afavorit el desacomplexament de
tots aquells que s’oposen a la norma-
lització de la llengua catalana. Fixem-
nos que cada cop són més nombroses
les situacions de conflicte lingüístic i les
agressions (de moment, verbals) a ca-
talans que exigeixen ser atesos en la
llengua pròpia del país. I és que fins ara
la pau lingüística a Catalunya només
ha estat possible mentre una de les
parts, la catalana, ha acceptat que te-
nia menys drets (pel sol fet de ser ca-
talana) que l’espanyola. A partir del
moment en què això ha començat a
can viar, la pau ha mostrat la fragilitat
dels elements que la bastien. Cosa que
ens diu el que ja sabíem: que tota pre-
sa de consciència, ja sigui individual o
col·lectiva, aboca, inevitablement, a la
confrontació entre la reivindicació d’uns
drets i la resistència d’uns privilegis.

La decisió de Josep-Lluís Carod-Ro-
vira de fer que la Direcció General de
Política Lingüística passés a dependre
de la conselleria en cap, és a dir, sota
les seves ordres directes (circumstan-

cialment en poder de la conselleria
d’Ensenyament arran de les converses
de pau de Carod amb ETA), ja va indi-
car la voluntat de fer complir la llei en
aquesta matèria. De fet, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya ja ha anun-
ciat que sancionarà amb multes d’en-
tre 12.000 i 300.000 euros els mitjans
que no emetin un 25 % de música can-
tada en català. Si tenim en compte que
França, amb tots els atributs d’un Estat,
imposa un percentatge d’un 40 % en
francès, no ens serà difícil copsar la im-
portància que té per al català l’aplica-
ció de la llei. 

Haurem d’estar amatents perquè,
tot i que és innegable que n’ha aug-
mentat el coneixement, de què serveix
a la llengua ser coneguda pel 97 % dels
habitants del país si, com informa el
Grup Català de Sociolingüística, només
un 6 % l’usa amb desacomplexada nor-

malitat i només un 9 % no acostuma a
subordinar-se a la llengua dominant?
Aquestes xifres tan baixes són el resul-
tat d’una política que ha estat incapaç
de fer del català una llengua insubsti-
tuïble a Catalunya, que és el rang, com
sabem, que ha de tenir tota llengua
en el seu territori natural. Com indi-
ca Carme Vila en un estudi per a la
Universitat Oberta de Catalunya,
«en tots els territoris on el català és
llengua pròpia una persona pot viu-
re prou còmodament sense ni tan
sols entendre el català»1.

El balanç, per tant, no pot ser
més preocupant: ultrapassat el llin-
dar del segle XXI, la llengua catala-
na s’ha convertit en una llengua
incòmoda, innecessària i, a vegades,
irritant. Cosa comprensible, tenint en
compte que la llengua catalana no és

imprescindible per a viure a Catalunya;
i una llengua que no és imprescindible
desapareix, com han desaparegut o s’-
han atrofiat atributs humans que en una
altra època eren vitals. N’hi ha prou de
fer un paral·lelisme de caràcter etològic
amb la conservació de les espècies per
a comprendre que una llengua d’ús ru-
dimentari és una llengua abocada a la
mort. En terminologia biològica, rudi-
mentari significa en pro cés de degra-
dació amb pèrdua de la funció primiti-
va. Per en tendre’ns, un òrgan
rudimentari és una romanalla que la se-
lecció natural ja no ajuda a mantenir.
Rudimentari és, per exemple, l’apèndix
dels humans. Doncs bé, l’ús rudimentari
de la llengua catalana hauria d’amoï-
nar-nos seriosament, perquè, només
gaudint de la condició d’espècie prote-
gida, aconseguirem que sobrevisqui a
la voracitat dels seus enemics.

El llenguatge i l’escriptura són dues
creacions sense les quals es fa difícil
imaginar la nostra evolució cultural. El
primer ens ha permès d’explicar fets,
argumentar idees o donar ordres sen-
se necessitat d’haver de recórrer a la
demostració, com fan els animals. La
segona ha modificat la nostra manera

LLENGUA NACIONAL - núm. 46 - I trimestre del 2004 7

SOC IOL INGÜÍST ICA

Llengua catalana: la fi de la resignació
com a programa de futur

VÍCTOR ALEXANDRE

1. Carme Vila, Llengua catalana I. Situació actual del català, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Víctor Alexandre, per la presència del català a Europa.



de transmetre, dipositant en arxius i bi-
blioteques tot el saber i l’experiència
aconseguits. Res d’això no hauria estat
possible sense la nostra capacitat d’a-
daptació a l’adversitat. Malauradament,
no sembla que aquest sigui el cas de la
llengua catalana. El seu hàbitat natural,
els Països Catalans, és avui un territori
hostil dominat per una altra llengua,
l’espanyola, els atributs polítics, socials
i militars de la qual amenacen oberta-
ment, no ja la seva normalitat,
sinó la seva supervivència. Les
agressions que feliçment ha su-
perat en altres contextos histò-
rics són un joc d’infants com-
parades amb els reptes que ara
l’assetgen. El progrés tecnolò-
gic avan ça molt més ràpidament
que la intel·ligència, i, dins d’a-
quest avenç, l’espai per a la di-
versitat serà cada cop més pe-
tit. Tendim al pensament únic, a
una consciència única, a un
món interconnectat que sentirà,
pensarà i s’expressarà en xarxa.
Tendim, en definitiva, a l’extin-
ció de les diferències. És un fu-
tur inquietant, no hi ha dubte, però en-
cara pot ser-ho més el procés per a
arribar-hi. Em refereixo a la possibilitat
que es desfermi entre els poderosos una
lluita sagnant per imposar el seu model
de sentiment, de pensament, de cons-
ciència i de llengua. N’hi ha prou de do-
nar un cop d’ull a la història per a veu-
re que tots els canvis socials importants
del nostre planeta han tingut un cost
elevat en vides humanes. 

En aquest sentit, la història d’Es-
panya resulta altament preocupant,
perquè, a diferència de la nostra, la
seva no és una història basada en el
pacte i en el respecte a la diferència,
sinó en la terra cremada i en els fets
consumats. Una història feta de victò-
ries armades, no pas d’aliances ente-
nimentades. Espanya només ha ven -
çut, mai no ha convençut. Talment
com si es tractés d’un comportament
instintiu predeterminat, és a dir, un
factor innat de la seva conducta, con-
tinua reafirmant-se per mitjà de l’ani-
quilació de la diferència. El seu com-
plex d’inferioritat és tan elevat –si és
que la inferioritat pot ser elevada–,
que la diferència l’ofèn. «Ens tenen
por», deia Màrius Sampere en un mag-
nífic article a l’Avui, «una por patolò-

gica, potser ancestral»2. I tenia raó.
Sembla una por filogenètica, irrefre-
nable, davant la més mínima manifes-
tació de catalanitat.

Mani qui mani a Madrid –caldria
que els catalans ho interioritzéssim–,
el conflicte entre Catalunya i Espanya
persistirà, perquè la segona no pot ad-
metre l’existència diferenciada de la
primera. D’aquí la virulència del seu
comportament, d’aquí l’agressivitat

amb què reacciona contra tot allò que
interpreta com un qüestionament de la
seva autoritat. I aquest és el problema,
que no té més autoritat que la que ella
mateixa s’atribueix. Per això reacciona
amb malignitat quan veu amenaçada
aquesta falsa autoritat, ja sigui com a
resultat d’unes eleccions o d’un hi-
potètic referèndum en un dels territo-
ris que vol eternament subordinats. No
cal dir que això complica molt la via del
diàleg, perquè Espanya no considera
cap agressió els seus atacs legislatius
a Catalunya sinó una reacció merament
defensiva. N’hi ha prou de posar-se en
la seva pell per a entendre-ho. No po-
den admetre l’existència de la nació
catalana, perquè això suposaria ad-
metre, indefectiblement, la inexistèn-
cia de l’Espanya que els seus llibres
d’història s’esmercen a consagrar. És
ben senzill: el reconeixement d’una re-
alitat impossibilita l’existència de l’al-
tra. Això explica per què Espanya viu
com una amenaça tota demanda ca-
talana d’autorepresentació, ni que si-
gui simbòlica –veu pròpia i oficialitat
de la llengua a la Unió Europea, se-
leccions nacionals, relacions interna-
cionals...–, ja que els símbols tenen un
gran poder de cohesió, i una Cata lunya

coneguda arreu del món pel seu nom
autèntic esdevindria una Catalunya al-
tament cohesionada i pràcticament im-
batible.

És trist que un poble negui a un al-
tre el dret a representar-se a si mateix,
però així és Espanya: un país acom-
plexat que respon fil per randa als dic-
tats més primaris de la naturalesa; sub-
mís amb els poderosos i despòtic amb
els febles. La guerra de l’Iraq i l’afer de

l’illot Perejil ens han ofert un
exemple ben il·lustratiu de l’ac-
titud espanyola en ambdós
sentits. 

«I què podem fer, si nosal-
tres també som febles?», pen-
sarà algú. «Doncs no, no som
febles. Catalunya no és feble,
Catalunya creu que és feble.
Són dues coses molt diferents.
És la falta de confiança en les
nostres possibilitats el que ens
fa febles. I això val igual tant
per a les persones com per als
pobles. Catalunya ha tingut la
mala sort de tenir com a veïns
dos pobles que han rivalitzat

en el seu intent d’esborrar-la del mapa;
però, tot i això, encara existeix. Exis-
teix Catalunya i existeix la seva llen-
gua. N’hauríem d’estar orgullosos. Si
ho tinguéssim present més sovint, l’ac-
titud submisa que hem mantingut
aquests darrers anys davant la pre-
potència espanyola es transformaria
en una fermesa tan irreductible com
seductora.   

La victòria de la societat civil
Ho va dir no fa gaire José Blanco en

qualitat de secretari d’organització del
PSOE: «El Partit Socialista no pensa reco -
nèixer Catalunya com a nació en cap
cas.» No el podem pas acusar d’am-
bigu. El que el senyor Blanco no sap
–i molts catalans tampoc– és que el
PSOE no és ningú per a reconèixer Ca-
talunya com a nació, perquè Catalu nya
ja era una nació molts segles abans que
el PSOE fos un partit i Espanya una na-
ció. Si la majoria de catalans en tin-
guessin plena consciència i l’anterior
govern català, a través de l’escola, s’ha -
gués preocupat de transmetre-ho als
més joves, les paraules del senyor Blan-
co no passarien de ser l’estirabot d’un
ignorant. El problema és que, com va
denunciar l’any passat l’Assemblea de
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Escut de la vila de Moià esculpit en una pedra 
cantonera de l’església parroquial moianesa.
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Professors de Geografia i Història de
Secundària, de 54 centres públics i 90
de privats analitzats, només 16 dels pri-
mers i 15 dels segons imparteixen Histò-
ria de Catalunya. És a dir, que, d’un to-
tal de 144 centres, només 31 ensenyen
als alumnes la història del seu país. Cer-
tament vergonyós. Vergonyós però
també il·lustratiu, perquè serveix per a
mostrar-nos els fonaments del desar-
mament moral i de la somnolència que
patim. «Fa segles que estem
en crisi, en reincident de-
cadència», diu encertada-
ment Víctor Castells3. Sí, i,
com comentàvem abans, ens
n’hem sortit, però una cosa
és el passat i una altra el fu-
tur. I el futur ja és aquí. Si la
nostra presa de consciència
continua avançant a un ritme
més lent que la tecnologia,
no serem a temps de defen-
sar aquesta única i insubsti-
tuïble manera de ser, de sen-
tir, de pensar, d’enraonar i,
en definitiva, d’entendre el
món que anomenem identitat catalana.

Queda clar que no estem parlant
d’una consciència merament folklòrica
o sentimental, sinó d’una consciència
veritablement nacional, convençuda
dels seus drets i disposada a lluitar per
ells fins al límit que permet el seny dels
pobles civilitzats. S’imposa, per tant, la
desobediència cívica. Una desobedièn-
cia cívica que compti amb l’empara del
govern de Catalunya, una desobedièn-
cia cívica que posi el dit al lloc més do-
lorós de la nafra: la caixa. El doblatge
al català de Harry Potter és una victò-
ria de la societat civil i un fracàs de la
gestió política, i la derrota espectacular
que hem infringit a Leche Pascual ens
hauria de fer reflexionar sobre la im-
mensa força que tenim. «Quan convé,
seguem cadenes», diu l’himne del Prin-
cipat. Doncs bé, les cadenes d’avui són
les empreses. Les empreses que menys-
preen les nostres lleis i la nostra llengua,
les empreses que ens volen consumi-
dors obedients i muts, les empreses que
es neguen a acceptar l’existència de la
nació catalana. Contra elles, el govern
no pot deixar sols els catalans. El ciu-
tadà del carrer està disposat a contribuir
a la normalització del país, però neces-
sita veure els seus governants a la pri-
mera línia de combat, necessita veure

que no el deixaran sol quan vagin mal
dades. Els catalans no volem un presi-
dent assegut en una llotja, com si ja
fóssim una nació independent; el volem
al carrer, defensant els drets nacionals
del seu poble.

Responsabilitat governamental
La campanya «Tu ets mestre» no

ha estat gaire afortunada. Sense ne-
gar que hi pogués haver una certa

bona fe en la idea inicial, és evident
que constituïa un parany. Un govern
no pot demanar als ciutadans que fa-
cin allò que ell no és capaç de fer, un
govern no pot traspassar a la ciutada-
nia les responsabilitats que ell no es
veu amb cor d’assumir. Entre altres co-
ses, perquè tot govern democràtic és
un gestor contractat per la ciutadania
perquè resolgui els seus problemes, i un
gestor que no es veu amb cor de re-
soldre’ls no és un bon gestor. Per això,
aquest gestor ha perdut deu escons en
les últimes eleccions, perquè mentre
ens demanava que parléssim en català,
ens deixava legislativament desempa-
rats. Mentre ens deia «Tu ets mestre»,
persones com la mestra Helena Bosch,
l’actor Joel Joan i les senyores Carme
Bassas i Maria Vila eren expulsades de
l’Acadèmia Centre Català Comercial,
del restaurant Il Corsaro i del restaurant
Bilbao-Berria de Barcelona, respectiva-
ment, per parlar en català. Quatre per-
sones expulsades per parlar la seva llen-
gua al seu país! El fet és gravíssim, però
encara ho és més la indefensió que van
sentir quan van descobrir que la Llei
de política lingüística era purament or-
namental. És a dir, que les sancions es-
tipulades per la llei no s’aplicaven, per-
què, ja ho sabem, «la llengua catalana

no es pot exigir a Catalunya; això la fa-
ria antipàtica i odiosa». La pregunta és:
si la llengua catalana no es pot exigir a
Catalunya, a quin lloc s’ha d’exigir? La
llei és la llei, i, si té sancions, s’han d’a-
plicar; altrament, no és una llei. Ves
per on, aquesta por de les institucions
a exigir el compliment de les seves prò-
pies lleis, aquesta disfunció òptica fruit
de la basarda que les porta a confon-
dre la nació catalana amb una llar d’in-

fants, ha deixat la llengua a mercè de
la bona voluntat de la gent. I per això
som on som: en un país en el qual l’e-
xercici de la llengua pròpia no és un fet
natural sinó un feixuc, des esperant i
pertorbador acte d’afirmació nacional.

«I aleshores què?», es demanarà el
lector amb ganes d’invertir aquest pro-
cés autodestructiu. Per començar, hem
de prendre consciència que som vícti-
mes d’una llarga, obstinada i meticulo-
sa estratègia per a fer-nos desaparèixer.
Les desacomplexades mesures per a es-
quarterar la llengua al País Valencià en
són una mostra fefaent. Però també te-
nen el mateix objectiu les que porta a
terme el govern de les Illes, denunciades
pel Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la Universitat de
les Illes Balears, en el sentit que hi ha
«una clara voluntat de presentar el pro-
cés de normalització lingüística com
un factor negatiu». No sols ha estat
clausurada Som Ràdio, l’única emis-
sora que hi emetia en català, i s’ha
rebai xat l’exigència de coneixements
de llengua catalana per a ocupar pla-
ces a l’Administració, sinó que també
s’està utilitzant l’argument fal·laç del
bilin güisme per a recuperar els espais
que el català, en qualitat de llengua
pròpia, havia reconquerit. Per acabar-
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ho d’adobar, Andorra, l’alter ego na-
cional de molts catalans, ha signat un
conveni educatiu amb Espanya en vir-
tut del qual la llengua catalana serà re-
legada a assignatura optativa en els
centres educatius del petit Estat inde-
pendent. I pensar que encara hi ha ca-
talans que esperen una ajuda lingüís-
tica d’Andorra!

Català: llengua oficial única
Hi ha, repeteixo, un pla per a fer-nos

desaparèixer. Un pla que s’està consu-
mant a la Catalunya del Nord i als mu-
nicipis de l’àrea metropolitana de Bar-
celona i que, a passos de gegant, es va
estenent als llocs fins ara més imper-
meables dels Països Catalans. N’hi ha
prou d’entrar en una botiga de mobles,
de roba, de cotxes o d’electrodomèstics,
o remenar els prestatges d’un adroguer,
d’una farmàcia, d’una perfumeria o
d’una ferreteria, per veure que la si-
tuació de la llengua catalana és exac-
tament la mateixa que la que hi havia
durant el franquisme. Exactament la
mateixa! D’això, alguns en diuen polí-
tica lingüística. 

Doncs bé, malgrat el valuós temps
perdut, malgrat el tremolor de certes
cames, encara som a temps de capgi-
rar la situació. Cal exigir a la Genera-
litat que assumeixi les responsabilitats

que li han estat conferides com a go-
vern nacional de Catalunya i que ac-
tuï en conseqüència. La llengua cata-
lana no pot ser una llengua optativa,
la salvaguarda de la qual depengui de
les actituds individuals. La llengua ca-
talana, com a llengua pròpia del país,
ha de tenir a Catalunya el mateix rang
que té a Espanya la llengua espanyo-
la, o a França la francesa. L’acceptació
d’un rol diferent d’aquest suposa l’ac-
ceptació d’una inferioritat que no s’a-
diu gens amb el títol de nació que tan
lleugerament ens atorguem en la inti-
mitat. Llevat, és clar, que siguem una
nació a les palpentes, una nació que
no s’estima, que se sent més de gust
instal·lada en l’autoplany que en l’a-
mor propi. 

L’augment espectacular que ha ex-
perimentat el vot independentista en
les darreres eleccions al Principat ens in-
dica que estem erradicant el fantasma
de la por, que el jovent està desactivant
el mecanisme que mantenia paralitza-
des les generacions precedents i ne-
gant-se a acceptar la resignació com a
programa de futur. En un món domi-
nat per les noves tecnologies i abocat
a la globalització, és important que in-
terioritzem com a veritat sociolin -
güística que la llengua catalana només
sobreviurà en el seu domini en quali-

tat de llengua oficial única. Tota via
allunyada d’aquest objectiu està con-
demnada al fracàs. ¿No ens hem pre-
guntat mai per què l’anglès, tot i el
seu rang de llengua internacional d’o-
bligat coneixement, no és cooficial a
Espa nya o a França? Si la cooficialitat
no suposa la mort de la llengua feble,
per què no la veiem institucionalitzada
en els països del nostre entorn euro-
peu? De què tenen por? ¿De la mort,
potser? Sembla que sí. Sembla que tot
i ser llengües amb Estat, és a dir, blin-
dades per dotzenes de disposicions, se
senten prou insegures davant la força
de l’anglès per a no caure en el parany
d’una cooficialitat que seria letal per
als seus interessos. 

Nosaltres, en canvi, tot i estar man-
cats dels atributs d’un Estat i de lleis
protectores, ens mostrem indiferents
davant la cooficialitat de l’espanyol a
casa nostra. Com si l’espa nyol no
constituís cap amenaça per a la su-
pervivència del català. Doncs, la cons-
titueix!, i, si no volem esdevenir còm-
plices de la nostra pròpia mort,
hauríem de començar a sentar les ba-
ses del procés que ha de dur Cata-
lunya a l’exercici de la plena sobirania.
No hi ha al món cap altre estatus que
garanteixi el dret a la vida dels pobles
i de les llengües.¨
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U
n dels trastorns mentals caracte-
rístics d’una nació colonitzada,
anomenat per Frantz Fanon en

el seu clàssic llibre Els condemnats de
la terra1, és la necessitat de preguntar-
se contínuament «Qui sóc jo?», sens
dubte per a contrarestar la negació sis-
temàtica de l’altre i la voluntat de pri-
var-lo de qualsevol atribut d’humani-
tat, a fi d’aniquilar-lo, cosa característica
del colonialisme. I qui som nosaltres,
de fet? On ens ho expliquen? A casa?
Si ha de ser així, cal prèviament que els
nostres pares ho sàpiguen. A l’escola?
Sembla que no. Ho podem llegir en lli-
bres? Depèn de les èpoques: ara mateix
n’hi ha una bona florida, de llibres que
ens parlen de què som, què hem estat
i què podríem ser. Un bon senyal. Tan-
mateix, aquests llibres cal anar a buscar-
los, i això ja implica una predisposició
que no té pas tothom. Quina mena de
respostes rep la majoria de la població?
Les que pot llegir en els diaris o sentir
per la ràdio i per la televisió. 

I què ens diuen els personatges que
tenen el privilegi de fer sentir la seva veu
més que altres i, per tant, la capacitat
d’influir en la percepció de la realitat
per part de la majoria? Els ministres es-
panyols que surten, l’un darrere l’altre,
per la televisió, generalment diuen bar-
baritats enormes, i les van repetint, per-
què és la seva feina. Menteixen, ali-
menten odis i promouen desastres
ecològics que els són rendibles electo-
ralment, il·legalitzen partits quan el ve-
redicte de les urnes no els afavoreix,
destrueixen la divisió de poders que és
un dels puntals d’un estat de dret i res-
tableixen la figura del pres polític, men-
tre aquí continua havent-hi polítics tan
ingenus, o porucs, que els continuen
reconeixent «legitimitat democràtica». 

Però vejam quines opinions trobem
a Catalunya: els col·laboracionistes més

mancats d’escrúpols ens diuen que
aquesta mena de debats identitaris són
estèrils, ridículs, anacrònics, que no
duen enlloc, etcètera, i que cal mirar en-
davant (si miréssim enrere, si la gent
conegués la nostra història dels últims
tres o quatre segles, es llançaria al car -
rer, plena de sana indignació). Els fei-
xistes, els corruptes i els colonitzadors
sempre parlen de «reconciliació», «gi-
rar full», «mirar cap al futur», etc. Amb
això de «mirar cap al futur» transme-
ten un missatge pretesament progres-
sista, però el que volen és fer oblidar la
història: l’oculten perquè hi tenen mol-
tes coses a amagar, des de draps bruts
a crims contra la humanitat. 

El colonialisme, ens recorda Fanon,
no sols imposa la seva llei al present i
al futur del país dominat, sinó que tam-
bé distorsiona, desfigura i aniquila el
seu passat. Recordeu el famós discurs
del rei espanyol dient que la seva llen-
gua no va ser mai imposada? El record
pot ser un vehicle d’alliberament, i l’o-
blit ho és de submissió. Com va escriu-
re Herbert Marcuse, «oblidar el sofri-
ment passat és perdonar les forces que
l’han provocat, sense derrotar-les». 

Som un fet diferencial, fins i tot una
nació sense Estat, ens diuen els nostres
dirigents. Però la condició de nació sen-
se Estat és una conjuntura transitòria
que condueix necessàriament a la de-
saparició o a la recuperació de la sobi-
rania, mitjançant l’exercici del dret de-
mocràtic a l’autodeterminació.
Mantenir indefinidament aquesta si-
tuació és convertir-nos en una nació vir-
tual, fins i tot invisible, en una entelè-
quia; i aquesta confusa estratègia, que
fins ara han utilitzat els partits que s’a-
nomenen nacionalistes, obvia el fet
que, si som una nació, és perquè ante-
riorment érem un Estat i que, si volem
continuar essent una nació, l’única sor-

tida realista que tenim és tornar a ser
un Estat. Per molt que uns quants s’hi
entestin, no forma part de la nostra na-
turalesa intrínseca ser una nació sense
Estat. Aquest tipus de política no va
més enllà d’un regionalisme que es con-
forma a conservar unes quantes de les
nostres «particularitats», a obtenir un
«millor finançament» (una simple re-
ducció de l’espoli colonial, que co-
mença a ser del domini públic) i no per-
segueix una veritable sobirania política,
sinó que manté un estat de de-
pendència en què els ocupants del nos-
tre país decideixen per nosaltres, i de-
pendència i colonialisme van
estretament lligats. 

Davant la manca de resposta a les
preguntes a) quina és la nació? i b)
quins són els seus objectius polítics?,
Josep Guia parla del «dret a la indeter-
minació»2 o, com va expressar-ho una
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Per un estat d’efervescència cultural

RAMON MONTON

1. N’hi ha una edició a Txalaparta, 1999.

«No s’ha de témer la confrontació per a obtenir
allò a què Catalunya té dret.»

(Jordi Pujol, 1997)

Rafael de Casanova (Museu de Moià)            FOTO: R.S.



vegada Quim Auladell, «si anem tirant
aigua al vi, no en traurem l’aigua cla-
ra». Quina diferència amb el País Basc,
en què Xabier Arzalluz va dir, clarament:
«El nostre objectiu és unir i alliberar
Euskal Herria, ser amos de nosaltres ma-
teixos, i no autonomies i altres coses.
Ser un país a Europa»3. En la seva no-
vel·la Howards End, E.M. Forster ja va
escriure, parlant de les dones, que n’hi
ha que «prefereixen la influència abans
que els drets», de la mateixa manera
que hi ha partits polítics que s’estimen
més «influir a Madrid» que no pas de-
cidir. Catalunya, podríem dir, es troba
entre un passat mític i un futur utòpic,
i el nostre present no hauria de ser pos-
sibilista, perquè, si treballen prenent no-
més en consideració el que és possible,
ens encaminem inexorablement cap al
més probable: la nostra extinció. 

Parlem de la realitat
Per tal d’aconseguir una visió al mà-

xim d’objectiva sobre la nostra realitat,
hem d’evitar que la xerrameca dels co-
lonitzadors sobre la «realitat» no subs-
titueixi en el nostre imaginari aquesta
realitat. Cada dia hem de sentir com
s’omplen la boca amb expressions
com ara «això no interessa a la gent»
i, tot seguit, proclamen el que, segons
ells, ha d’interessar-nos: casualment
els objectius més lligats a la pura su-
pervivència individual (no pas col·lec-
tiva), que no posen en perill l’statu
quo, juntament amb crides a l’«esta-
bilitat», al «sentit comú», a la «prudèn-
cia» i, quan s’enfaden, la clàssica ame-
naça de convertir-nos en bosnians o
albanokosovars, és a dir, el recurs a la
por. Per aquesta mateixa regla de tres,
caldria que ens expliquessin també a
qui interessa la defensa de la bandera
espanyola o el «bilingüisme». A qui in-
teressa convertir les escoles de les Illes
en un caos per defensar el «dret dels
pares a triar la llengua» en què aprenen
els seus fills? Després de l’èxit de l’ex-
periència del País Valencià, que amb la
perspectiva del temps s’ha revelat com
un veritable laboratori de pràctiques fei-
xistes per a extrapolar-les posteriorment
a altres territoris, ara el PP vol valencia-
nitzar les Illes, és a dir, seguir-hi les ma-
teixes estratègies genocides, que con-
sisteixen a residualitzar progressivament
el català, restringint-ne l’ús en tots els

àmbits, amb la presumpta defensa del
famós «bilingüisme», per una banda, i
en l’èmfasi en les varietats dialectals,
per l’altra. Com saben molt bé els po-
lítics que practiquen aquestes manio-
bres, una llengua, entre moltes altres
coses, és un mercat; i promoure l’edi-
ció de llibres en les diverses «varietats»
d’aquesta llengua, en detriment de
l’estàndard, és enfonsar el mercat edi-
torial d’aquesta llengua i, de retruc, la
llengua, que és el que desitgen. Davant
aquestes actuacions, no n’hi ha prou
de «lamentar-se» o manifestar «preo-
cupació» i reconèixer, endemés, la «le-
gitimitat democràtica» dels genocides
per a dur a terme els seus plans d’ex-
termini, com fan els nostres polítics,

sinó preparar accions, iniciatives, com
demanar massivament l’exempció d’es-
panyol a les escoles, perquè no tenim
previst que els nostres fills continuïn vi-
vint a Espanya gaire temps i, fins i tot
en el cas que hi visquin, no volem to-
lerar que siguin ciutadans de segona a
qui s’imposa una llengua estrangera
mentre els nostres veïns i ocupants no-
més han d’aprendre la seva. Afortuna-
dament, a les Illes ja hi ha una respos-
ta decidida, en forma de mobilitzacions,
boicots, campanyes de protesta, de-
núncies legals, etcètera, per part de tota
mena d’institucions i col·lectius gens
disposats a empassar-se els disbarats
que pretenen imposar, seguint direc-
trius de Madrid, els dirigents locals del
PP. 

Les «dues llengües, dues funcions»
podrien ser perfectament el català i
l’anglès. Els lituans i els txecs no fan
pas servir el rus, per a comunicar-se
amb el món. Si algú addueix que és
una proposta extremista, li hauré de
respondre que ja hi ha «progressistes»
que l’han posada en marxa amb l’obli-
gatorietat de l’assignatura de religió, i
que la realitat és prou greu per a co-

mençar a plantejar-se una confronta-
ció oberta a tots nivells. Jo em pregun-
to, per exemple, què cal fer davant de
situacions d’indefensió com les que ja
comença a generar el «Pla Hidrològic»
si, mentre el conseller del ram vol ne-
gociar, en un to conciliador, el govern
del PP, que hi veu una mina de vots, ja
n’ha iniciat les obres.

Catalunya és una colònia?
Fanon estableix una distinció entre

colònies d’explotació i colònies de po-
blació. Em sembla molt clar que Cata-
lunya ha patit i pateix tots dos processos,
perquè és explotada econòmicament i,
si ens hem de basar en certes actituds,
que exigeixen el dret a viure com a es-
panyols a Catalunya, menyspreant la
llengua i la cultura del país, ha estat co -
 lonitzada amb població procedent de
l’Estat invasor.

La colònia d’explotació té dos ves-
sants: 

La famosa història «común» co-
mença quan l’exèrcit castellà entra, a
sang i foc, a Catalunya, i destrueix la
democràcia més antiga d’Europa. Des
d’aleshores, les nostres institucions són
les antigues, i les seves, les modernes.
Mentre dura la colonització, remarca
Fanon, la història que s’escriu és la de
la nació colonitzadora, no pas la de la
nació colonitzada, que comença de nou
quan s’allibera, tot i que ja existeix des
del moment en què es prepara per a
aquest alliberament.

En situacions colonials dissimulades
com la nostra, cal explorar els punts fe-
bles, les esquerdes del colonitzador i
provocar-lo, perquè mostri el seu rostre
veritable. Així, la població s’anirà ado-
nant de quina és la veritable situació del
seu país. Però què fan ara mateix els
nostres polítics? Com destacava en un
article molt ben argumentat el profes-
sor de dret constitucional Hèctor López
Bofill4, la pràctica habitual continua es-
sent la d’evitar la confrontació, per pà-
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2. Josep GUIA, Des de la Catalunya del sud, Ed. Lluita, 1987.
3. Citat per Víctor ALEXANDRE, Senyor President (Carta oberta), Proa, 2003.

1) els colonitzats són explotats directa-
ment (a Catalunya, les millors «matè-
ries primeres» som els catalans);

2) els colonitzats són explotats com a
mercat (hi ha molts autors que ja par-
len de «mercat captiu»: som preso-
ners d’Iberia, Correos, Telefónica, Tras-
mediterránea, etcètera).



nic al conflicte, allò que Salvador Car-
dús va anomenar la «política del bon
rotllo», la qual cosa implica no sola-
ment anar cap enrere, sinó continuar
dissimulant que hi ha un conflicte en-
tre nacions, que l’enfrontament és ine-
vitable i que la nostra prioritat no hau-
ria de ser «donar una última oportunitat
a Espanya», ni «salvar Espanya de la
seva follia», ni «governar Espanya», ni
«ser els millors i els més simpàtics»
(Pasqual Maragall), ni defensar l’es-
tat plurinacional, el federalisme
asimètric, l’«encaix potent» i altres
projectes tan poc engrescadors com
impractibles que propugnen els
components del tripartit que ara
mateix governa a la Generalitat
(perquè no hi ha cap interlocutor
disposat a parlar-ne civilitzadament),
sinó defensar els nostres interessos
amb decisió i d’una manera unila-
teral, com ens demostra l’exemple
del País Basc, ja que és evident que
no hi haurà una Catalunya lliure
sense conflicte polític. No cal dir que
hi ha una discrepància preocupant
entre els anhels dels ciutadans, que
la nit de les eleccions van cridar «in-
dependència!», tant a la seu de
Convergència com a la d’Esquerra
Republicana, i l’actuació dels qua-
dres polítics. 

Fa molts anys que es parla de
l’independentisme sociològic, una
realitat creixent i potser majoritària
que no s’acaba de traduir a nivell
polític, perquè no hi ha partits que la
representin d’una manera satisfactòria.
On són els polítics que ens fan somiar?
Durant quants anys més haurem de pi-
dolar el que ens roben per a «tenir més
guarderies»? Durant quants anys més
haurem de finançar les ampliacions dels
museus i els aeroports de Madrid, els
espies i les armes de l’Estat espanyol?
Si Carod-Rovira, per exemple, en comp-
tes de fer tant la gara-gara als castella-
noparlants i de viatjar a Madrid per
tranquil·litzar el poder de la metròpoli,
parlés més de l’objectiu de la inde-
pendència i de com aconseguir-lo, no
ens hi acostaria?5 Per tal que una cosa
sigui possible, primer cal imaginar-la, i
per a poder imaginar-la, se n’ha de par-

lar; perquè pugui convertir-se en reali-
tat, primer cal que sigui un objectiu, ja
que «el que no existeix no pot actuar
sobre la realitat» (Fanon). El segon pas
és tenir la voluntat d’aconseguir aquest
objectiu. La política, a més d’una tèc-
nica d’adormiment i de mistificació,
també pot ser un mitjà únic d’intensi-
ficar la lluita i de preparar el poble per
a la consecució de la sobirania. Cal ex-
plicar-se, perquè el poble sàpiga cap on

va i com arribar-hi, deixar clar que les
concessions del colonitzador són això,
concessions (sovint gestos o, també, di-
ners) que no han de distreure de l’ob-
jectiu final. De fet, és el colonitzat qui
fa les concessions, i aquestes conces-
sions comporten gairebé sempre noves
cadenes. Segons Pasqual Maragall, en
la gran ensarronada de la «transició»
espanyola, els catalans vam renunciar a
la independència. I cada cop que pac-
tem un nou estatut, hi tornarem a re-
nunciar.

Per un estat d’efervescència cul-
tural (o una nova Renaixença)

Al començament de la Renaixença,
al català també li cantaven les absoltes

i, amb el pretext de fer-li un homenat-
ge que li permetés tenir una mort dig-
na, va resultar que tant la llengua com
la vida cultural i política del país van ex-
perimentar una embranzida tan im-
portant que en bona part encara en vi-
vim dels fruits d’aquella època. Un
nou estat d’efervescència o d’activis-
me cultural seria, doncs, el context
més adequat per a la nostra recupe-
ració nacional i, aquest estat, el podria

generar un horitzó d’expectatives
il·lusionador per a la majoria, com
la perspectiva no gaire llunyana d’a-
conseguir un estat propi i indepen-
dent, anunciada per una activitat
política, legislativa i ideològica de-
cidida en aquest sentit. Segons Fa-
non, el fet de tenir un fi desperta la
sensibilitat, aixeca el bloqueig de la
cultura impugnada per la situació
colonial (per l’amenaça permanent
de destrucció que persegueix, d’u-
na manera sistemàtica, la metrò-
poli, en què l’opressió nacional i la
inhibició de la cultura són la ma-
teixa cosa), obre les portes de la
creació. Les actituds contemplatives
o la sensació de fracàs s’acaben,
com també el «caràcter maleït» del
món i l’existència. Tenir un objec-
tiu, una il·lusió, provoca una gran
efervescència cultural. Els laments
esdevenen acusacions, i les acusa-
cions, consignes, actes d’afirmació
de la consciència d’un mateix. I la
consciència d’un mateix no implica

pas un tancament a la comunicació,
sinó, tot al contrari, una garantia d’a-
questa comunicació: la construcció na-
cional va acompanyada del descobri-
ment i la promoció de valors universals,
perquè «l’alliberament nacional és el
que fa present la nació en l’escenari de
la història» (Fanon). Ser ciutadà del món
no comporta renunciar a ser el que un
és, sinó tenir la capacitat i la llibertat per
a fer sentir la pròpia veu en el concert
de la pluralitat cultural. O com va dir
Abraham Maslow: «La meva identifi-
cació amb el nacionalisme, el patriotis-
me o amb la meva cultura, no contra-
diu la meva identificació més àmplia i
elevada amb l’espècie humana.»¨
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4. Hèctor López Bofill, «Carod-Rovira i el pànic al conflicte. O tenim moderació i aigualiment o tenim poder i confrontació», Avui, 19-12-2003.
5. Recentment hi ha hagut l’escàndol per la reunió de Carod amb dirigents d’ETA, filtrada pels serveis d’espionatge espanyols. Tot i això, ERC no sembla

acabar-se de decidir a utilitzar electoralment la seva opció a favor del diàleg com a estratègia per a aconseguir una sortida política per al conflicte
basc i, en canvi, vol defensar el tripartit, que serveix perquè el PSOE vagi omplint de comissaris polítics i personatges del Foro Babel els despatxos que
controlaran la cultura, la ràdio i la televisió del país. Si llegiu els esgarrifosos manifestos del Foro Babel, podreu comprovar com les seves propostes
coincideixen plenament amb la política cultural que aplica la delegació regional del PSOE. 

Salvador Cardús (esquerra) en defensa de l’ús del català.



E
l recent canvi de govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, en què s’ha
passat d’un govern de CiU a una

aliança tripartida PSC (PSOE) – ERC – IC,
pot comportar alguns canvis en la po-
lítica lingüística del Principat.

Com que la política que s’aplica en
aquesta zona nostra té una gran im-
portància per al conjunt de l’àrea lin-
güística de la llengua catalana, ens
veiem obligats a fer algunes considera-
cions, malgrat no poder
passar d’aproximacions
molt generals, a causa
de la poca perspectiva
que tenim per a jutjar les
orientacions del nou go-
vern. Les sacsejades de
finals de gener, amb la
dimissió del conseller en
cap com a fet més sig-
nificatiu, no ajuden tam-
poc a donar solidesa a
cap hipòtesi de futur.

A més, d’una mane-
ra general, advertim que
en el terreny de la polí-
tica lingüística ens centrarem en la pràc-
tica real de la llengua, sense fer cas de
les etiquetes polítiques (nacionalistes,
catalanistes o independentistes) que
s’autoatribueixen els responsables de
les pràctiques en qüestió.

Les limitacions de l’època 
convergent

En aquest sentit, és important par-
tir d’una valoració crítica de la política
lingüística que hem tingut els darrers
anys, política que, malgrat la proclama
de fer-se des d’una òptica nacional (o
nacionalista), ha tingut un bon nombre
de limitacions.

En un recent article de balanç de
l’època convergent1, partíem d’una va-
loració global que podem resumir així: 

A la sortida del franquisme (a la fi
dels anys setanta del segle passat), te-
níem un panorama que es podria es-
quematitzar en els elements següents:

— Existia un ús generalitzat del català en les
comunicacions interpersonals arreu del
territori (fora d’algunes zones concretes
com la Catalunya Nord i les ciutats de
València i Alacant).

— La presència oficial de la llengua era
nul·la (fora de l’excepció d’Andorra).

Aquella situació contrasta amb la
que n’ha resultat finalment després de
l’època pujolista, en què tenim:
— Una presència oficial constatable en les

diferents zones amb un règim d’auto-
nomia.

— Un estancament evident en l’avanç de
l’ús social. Aquest estancament es mos-
tra en l’ús de la llengua en les comuni-
cacions interpersonals quotidianes (on
no es produeix el pas al català, cosa que
sí que tenia lloc en altres èpoques); i no-
tem també un estancament de la nor-
malització lingüística en àmbits ben sig-
nificatius com ara l’administració de
justícia i les relacions econòmiques en
general (empreses, etiquetatge, etc.).

El panorama actual apunta d’una
manera clara cap a un perill de «llati-
nització», és a dir, vers una situació en
què el català seria una llengua estu-
diada i coneguda, però que podria arri-
bar a fer-se progressivament absent de
les comunicacions interpersonals quo-
tidianes, tal com ja ha estat denunciat
des de fa força anys (cf. el Manifest de
Els Marges, un document publicat l’any

1979, és a dir, a l’inici del període en
qüestió).

Aquesta constatació, de l’estanca-
ment en l’ús social de la llengua, posa
en evidència l’existència de mancances
en la política lingüística.

En aquella anàlisi situàvem la causa
d’aquestes mancances en el que ano-
menàvem limitacions de tipus estratè-
gic dels governs convergents, limita-
cions que poden resumir-se en tres
aspectes importants:

— En els objectius esta-
blerts per al procés de nor-
malització lingüística, pel
fet que no s’havien tingut
mai uns objectius clars de
normalització, ni s’havien
mostrat ni explicat les
apro ximacions que es po-
dien anar fent a uns pos-
sibles objectius.
— En el marc legal que re-
gula el desenvolupament
d’una política lingüística,
que no ha estat mai l’ade-
quat.
— En l’agrupació i dina-
mització convenient de les

forces socials favorables a la normalit-
zació lingüística, que ha estat equivoca-
da, si no és que ha estat més aviat opo-
sada, a l’avanç necessari de
normalització lingüística.

Pel que fa al primer aspecte, re-
cordàvem que la política lingüística de
la Generalitat de Catalunya s’ha mogut
en un marc ideològic que no permetia
de superar la subordinació lin güística
pel fet que s’havia basat en la sacralit-
zació del marc polític espanyol, dels
seus representants, i de la llengua ofi-
cial de l’Estat. L’horitzó d’aquesta ide -
 ologia no ha estat pas el d’aconseguir
la igualtat en l’ús de les llengües en el
si de l’Estat espanyol, sinó que s’ha li-
mitat a desenvolupar l’ús del català
parcialment fins a igualar-lo a l’ús de
l’espanyol en alguns àmbits i dins al-
gunes zones de l’àrea lingüística cata-
lana. És a dir, que tan sols ha arribat a
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Política lingüística d’ahir... 
i de demà?

CARLES CASTELLANOS I LLORENÇ
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1. Revista Catalunya (CGT), núm. 45, setembre 2003, número dedicat a fer un balanç de l’època pujolista. 



formular com a fita l’assoliment d’un
bilingüisme parcial i majoritàriament
unilateral (en què els únics bilingües
reals acaben essent tan sols els catala-
noparlants). En cap moment no s’ha
mostrat d’una manera clara l’objectiu
necessari de convertir el català en la
llengua general de relació social dins el
seu territori.

Aquesta ideologia de caire provincià
ha arribat a assumir com a objectiu im-
plícit la subordinació legal i a abando-
nar la tasca d’estructurar un espai lin-
güístic i cultural propi. El govern
regionalista s’ha oposat als Països Ca-
talans, no sols com a projecte polític
sinó també com a marc comú de revi-
talització cultural i lingüística.

Pel que fa al marc legal, cal precisar
que la doble oficialitat lingüística es-
panyol-català dins els terri-
toris autonòmics és, tal com
s’ha establert, fonamental-
ment desigualitari pel fet
que l’administració de l’Es-
tat es manté rígidament
monolingüe, i el funciona-
ment de les autonomies és
forçosament bilingüe. El
grup lingüístic catalanòfon
resta estructurat en el si de
l’Estat espanyol com una
mena de subconjunt ab-
sorbible i substituïble per
l’es  panyol. Un parlant de la
llengua catalana ha de co -
nèixer i utilitzar obligatòriament la llen-
gua espanyola. Un parlant d’espanyol
no té la necessitat legal d’utilitzar cap
altra llengua.

Des del punt de vista de les lleis hi
ha, per tant, parlants de primera i par-
lants de segona. Acceptar aquest marc
legal desigual i ajudar a promoure’l i
defensar-lo ha estat responsabilitat
tam  bé de la Generalitat de Catalunya.
Des de la Generalitat de Catalunya mai
no s’ha proposat la defensa d’un marc
legal igualitari. La desigualtat consa-
grada per la Constitució espanyola i
reforçada pels Estatuts d’Autonomia
ha estat defensada com a únic marc le-
gal possible.

I finalment, pel que fa a l’agrupació
de les forces socials, ja hem assenyalat
que des del govern de la Generalitat
de Catalunya no s’ha volgut estructu-
rar l’àmbit lingüístic i cultural dels Paï-
sos Catalans i s’ha promogut l’actitud
injustificada i injustificable de «no-in-
tervenció» fora dels límits de la regió

administrativa. L’acceptació i la defen-
sa de la fragmentació del territori ha
contribuït seriosament a limitar la força
del mercat cultural potencial i a reduir
les possibilitats de la normalització.

Encara ha estat més negativa l’ac-
tuació amb relació als moviments so-
cials, pel fet que s’ha contribuït a mar-
ginar el moviment de lluita per la
llengua. El regionalisme exacerbat go-
vernant ha vist com un perill per al seu
domini polític les organitzacions i les
persones que han denunciat la desi-
gualtat lingüística i que han defensat
polítiques de normalització efectiva.
Aquestes organitzacions i persones han
patit una actuació sistemàtica de mar-
ginació (exclusió dels mitjans de comu-
nicació) i de denigració (acusació de
der rotistes, d’apocalíptics, etc.).

És cert que la Generalitat conver-
gent, a més d’aquest seguit d’errors,
ha fet alguna cosa més: TV3, immersió
lingüística, presència oficial del català,
etc. Però, en conjunt, es tracta de me-
sures no sols mínimes sinó clarament in-
suficients, si hem de fer cas dels resul-
tats socials aconseguits.

¿Podrà, la nova Generalitat del Tri-
partit, millorar aquest horitzó? La pri-
mera impressió no és gaire evident,
amb les dades que posseïm en aquests
moments.

Les posicions dels partits 
del govern actual

Pel que fa als partits del govern ac-
tual al Principat de Catalunya, tenim, en
tot cas, diferents indicacions per a po-
der intuir cap on pot anar la seva polí-
tica lingüística.

En primer lloc, a nivell teòric, cal-
dria comentar la resposta a una en-
questa presentada per Òmnium Cultu-
ral abans de les passades eleccions al

parlament autonòmic del Principat de
Catalunya, on s’adreçaven als partits
les qüestions següents: 

1) Què farà el seu grup polític per garantir
que els ciutadans de Catalunya puguin
viure plenament en català?

2) Com pensa promoure l’ús del català en
les relacions interpersonals?

3) Què farà per assegurar la unitat efectiva
de l’espai i del mercat de la llengua ca-
talana?

4) Què farà per aconseguir un plurilingüis-
me igualitari en el conjunt de l’Estat es-
panyol?

5) Què farà per reclamar l’oficialitat del ca-
talà a Europa?

Com era d’esperar de la coneguda
habilitat dels polítics professionals, tant
ERC, com el PSOE, com IC, com CiU, tots

sense excepció van estar
d’acord amb les explica-
cions i demandes extenses i
detallades que se’ls presen-
taven a favor de la llengua
catalana en diferents àm-
bits: en activitats professio-
nals, com a usuaris, en els
mitjans de difusió, en les in-
dústries culturals especial-
ment audiovisuals, en la
convivència intercultural, en
la base jurídica de la unitat
del territori, en l’homologa-
ció de titulacions, en la uni-
tat de la indústria i del mer-

cat a nivell de tota l’àrea lingüística, en
la presència a Europa i en diferents en-
titats internacionals com la UNESCO, en
l’ajut a les ONG catalanes en llur pro-
jecció internacional, etc. 

Fins i tot és estrany que, davant de
tanta unanimitat proclamada, la si-
tuació social de la llengua no hagi
avançat més!

No hem aconseguit, doncs, una
evidència clara del que voldran fer
aquests partits. Deixant de banda CiU,
que ja hem comentat breument del que
ha estat capaç (o incapaç) de fer en tots
aquests cinc apartats, només s’han re-
but precisions mínimament concretes
relacionades amb els programes polí-
tics d’ERC i d’IC. Aquesta darrera força,
per exemple, critica la política lingüísti-
ca de CiU, sobretot per la manca de pla-
nificació i de coordinació (cosa que hau-
ria portat al desànim i a la paràlisi dels
professionals encarregats d’executar els
plans de la Generalitat). Una crítica ex-
cessivament tímida i «tecnicista», que
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no denuncia gaire la poca «bufera» ca-
talanista d’aquell partit. De tota mane-
ra, IC defensa concretament, sobre el
paper, aconseguir la «viabilitat de l’ús
de la llengua en el seu territori».

IC també defensa una modificació
del marc legal espanyol per tal que s’ar -
ribi a una igualtat legal entre les dife-
rents llengües i reclama també per a
l’occità aranès un tracte igualitari (avui
sotmès a l’Aran a una triple oficialitat
de conseqüències fortament minorit-
zadores). I, des del punt de vista orga-
nitzatiu, IC proposa (coincidint amb ERC)
que la política lingüística es dirigeixi
des d’un àmbit coordinador global de
l’activitat de govern, és a dir, des de
Presidència. 

Cal preguntar-se potser, però, des-
prés de la darrera atzagaiada contra la
Conselleria en Cap, si aquest model
no ha estat posat (si més no tempo-
ralment) en entredit, perquè és evi-
dent que, ara encara més que abans,
la política lingüística resultant de-
pendrà en molt bona mesura de com
les tendències espanyolitzants en el si
del govern (de la majoria del PSOE i de
part d’IC) podran ser contrarestades
per ERC.

Perspectives possibles
La dinàmica interna del nou govern,

malgrat que no ha mostrat gaires fets
concrets, sí que ha posat en evidència
aquesta pugna en alguns fets determi-
nats, com el nomenament de la direc-
ció de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i també la tria dels càr recs de
la Direcció General de Política Lingüís-
tica. La pressió del PSOE ha estat decisi-
va en el primer cas; i, per via directa o
indirecta, s’ha fet sentir tam bé en el se-
gon i ha influït, sens dubte, per exem-
ple, en el fet que un home procedent
del culturalisme moderat hagi entrat en
el nou equip de Política Lingüística, di-
rigit per Pueyo, en comptes d’altres per-
sones més preparades des del punt de
vista sociolingüístic que haurien pogut
ajudar a donar més força a les propos-
tes d’aquest sociolingüista.

De tota manera, més enllà de les per-
sones i dels càrrecs, hem de veure so-
bretot què cal esperar en la pràctica quo-
tidiana, en matèria de política lingüística.

Hem apuntat, en una primera part
d’aquest article, que l’objectiu de la po-
lítica lingüística en el moment actual
hauria de ser fer de la llengua catalana
un instrument general de relació social. 

Dins un marc plurilingüe, com és la
situació actual dels Països Catalans,
on la població que hi viu utilitza quo-
tidianament diverses llengües, l’esta-
tus social que correspon al català, per
a garantir-ne la normalització i la per-
vivència, és que esdevingui la llengua
general de relació social dins el seu
territori.

També hem assenyalat que, per a
aconseguir-ho, cal que hi hagi sobretot,

d’una banda, unes lleis favorables a la
promoció de la llengua.

Convé, doncs, avançar cap a un
marc legal igualitari, i, en primer lloc,
promoure la necessitat de superar el
marc desigual actual. Es tracta d’exigir
per al català els mateixos drets que te-
nen l’espanyol o el francès en el seu
ter ritori respectiu. La tasca de cons-
cienciació ha de precedir i impulsar els
canvis polítics. Des de les institucions
de govern s’hauria de fomentar aques-
ta tasca de conscienciació i de promo-
ció d’un marc legal igualitari.

D’altra banda, sabem que cal, d’u-
na manera fonamental, que arreu del
país es mobilitzin totes les forces so-
cials favorables a la defensa de la llen-
gua catalana. 

La política lingüística és un esforç
global que abasta des de l’escola fins
al món laboral, des dels diferents àm-
bits de l’administració fins a les in-

dústries culturals, i, per a dinamitzar
tot aquest conjunt d’activitats, hem
de comptar amb un fort fonament
organitzatiu.

Cal, doncs, que des del govern de
la Generalitat es doni suport explícita-
ment als grups reivindicatius, sense in-
tentar controlar-los o ofegar-los, com
s’havia fet en èpoques precedents. Una
política lingüística adequada hauria d’a-
favorir, per exemple, la creació d’una

federació de totes les organitzacions
que treballen per la defensa i la pro-
moció de la llengua catalana en tot el
territori lingüístic. L’enfortiment de la
xarxa organitzativa és la condició bàsi-
ca per al rellançament d’un sòlid movi-
ment de defensa de la llengua que la
situació actual necessita.

I, des d’un punt de vista més am-
pli, una política lingüística potencia-
dora de la normalització de la nostra
llengua no s’hauria de limitar a la sim-
ple recerca del consens parlamentari,
que és una manera de reduir les pos-
sibilitats a un «mínim comú denomi-
nador» empobridor, resultat d’inten-
tar posar d’acord absurdament els
partits favorables i els que hi són con-
traris. Cal promoure, entre totes les
forces polítiques i socials favorables,
un Gran Pacte Social pel Català, per
mitjà del qual es puguin emprendre
mesures que afectin un ampli espec-
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tre social. Es tracta d’un objectiu difí-
cil; però el grau de maduresa, tant po-
lítica com sociolingüística, en el si de
la nostra societat en el moment actual
fa possible que es pugui impulsar
aquesta ambiciosa proposta col·lectiva.

Organització i consciència 
política

Davant aquestes necessitats, què
podrà fer el nou govern tripartit, sotra-
gat per tantes contradiccions internes?

D’entrada, cal tenir clar que tindrà
moltes dificultats per a formular explíci-
tament l’objectiu a aconseguir, a cau  sa
del marc general bilingüista en el qual
es troba entrampat el PSOE (partit que,

com sabem, s’ha manifestat preocupat
d’una manera especial per a mantenir
l’estatus dominant de la llengua espa -
nyola a Catalunya). La impulsió d’una
tasca conscienciadora resta, doncs, força
compromesa a nivell oficial.

Tampoc no és probable que, ni tan
sols amb una victòria (dubtosa) del PSOE

a nivell d’Estat espanyol, es pugui por-
tar a terme, a curt termini, cap reforma
legislativa important, pel fet que el PSOE

mateix no pot ni vol modificar el marc
legal actual, favorable a la primacia de
la llengua espanyola i a l’espanyolitat.
Caldrà, però, que aquest partit rebi tota
la pressió possible perquè les seves li-
mitacions quedin al descobert.

Sí que tenim possibilitats immedia-
tes, en canvi, per a enfortir l’organitza-
ció i la consciència lingüístiques, que
són la base i el motor del nostre futur.
Així, doncs, la responsabilitat fo   namen -
tal del nou govern, des de les diferents
instàncies més conscienciades, serà la
de fomentar i estimular el desplega-
ment de les forces socials favorables a
la promoció i a la defensa de la llengua
catalana, i en aquesta possibilitat cal
que siguem extremament exigents.

Tot plegat (la superació de les
tendències espanyolistes i el foment de
l’organització) reclama de tota la socie-
tat catalana un avanç i un enfortiment
de la consciència política nacional.¨



C aminem cap al secessionisme lin-
güístic, i, si no hi posem remei, hi

arribarem. Des que el Partit Popular go-
verna al País Valencià, no ha parat de
promulgar decrets i ordres per a acon-
seguir que el català i el valencià es con-
verteixin en dues llengües diferents, i
hem arribat a un punt en què ja no po-
dem continuar. No sols és una qüestió
de noms; va molt més enllà, i ja no po-
dem amagar més el cap sota l’ala; cal
actuar, i de pressa.

Quan es va crear l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, molt poques per-
sones es van manifestar en contra, tot
i que és ben clar que, encara que se-
gueixi la normativa i no sigui secessio-
nista, no es pot estar a favor que hi
hagi dues entitats que regulin la llen-
gua, ja que l’existència de dos organis-
mes diferents (l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua i l’Institut d’Estudis Ca-
talans) significa el primer pas cap a la
consecució de dues llengües distintes. 

Ja aleshores es va demanar que el IEC
es pronunciés en contra d’aquesta deci-
sió, i no ho va fer; ans al contrari, l’A-

cadèmia Valenciana de la Llengua va néi-
xer amb el beneplàcit del govern català
i ens van vendre el producte com una so-
lució del problema de la llengua al País
Valencià, una manera curiosa de veure
les coses, ja que els mateixos que havien
creat aquest problema i que l’atiaven
proposaven la solució mitjançant un nou
organisme: l’AVL. Aquest sol fet ja hau-
ria d’haver encès totes les alarmes del
Govern català i al IEC, però no va ser així.

La situació s’ha anat agreujant i
s’està arribant a uns límits insosteni-
bles. Primer va ser la decisió del Go-
vern valencià de prohibir, en els lli-
bres de text del País Valencià, autors
catalans que no fossin nascuts a la
«Comunitat Valenciana». Aquesta és
una decisió més, encaminada a tren-
car la unitat de la llengua; malgrat
tot, les protestes per part del Govern
català i del IEC van ser això: protestes.

No fa gaire va sortir en la premsa
que el Govern valencià tenia la in-
tenció de crear lectorats de valencià
en diverses universitats estrangeres;
de manera que en una mateixa uni-
versitat ens podem trobar que hi hagi
un lectorat de català i un de valencià;
tothom veu que això és una altra de-
cisió encaminada a consolidar el tren-
cament lingüístic; perquè, evident-
ment, en cap universitat del món no
hi ha un lectorat d’anglès i un d’aus-
tralià, o un d’espanyol i un de me-
xicà, per posar dos exemples. Defini-
tivament, si hi ha dos lectorats

diferents, qualsevol persona aliena a la
situació de disgregació que pateix la
llengua catalana pensarà que són dues
llengües diferents. Tampoc no tinc no-
tícies que el IEC s’hagi pronunciat en
contra d’aquesta decisió.

I l’última que s’han inventat els del
PP de València és que les Escoles Oficials
d’Idiomes de l’Estat espanyol ensenyin
català i valencià com dues llengües di-
ferents; totes les comunitats autòno-
mes, menys Catalunya, hi estan d’a-
cord, i, evidentment, també el Consell
de Ministres d’Aznar; potser és aquest
qui ho ha proposat.

Hem arribat a un punt en què el IEC
s’ha de definir, ha d’exigir i exercir l’au-
toritat científica i lingüística que el
Reial Decret de l’any 1976 li atorga;
perquè, si no ho fa, si no reacciona, si
no demostra i no exerceix la seva au-
toritat en matèria de llengua, el se-
cessionisme lingüístic és servit, el ca-
talà i el valencià es convertiran en dues
llengües diferents, i no hem d’oblidar
que el trencament lingüístic és un dels
primers passos que marquen la desa-
parició d’una llengua.

Només cal que ens fixem en l’exem-
ple dels espanyols: ells sí que ho tenen
clar, de la seva llengua en diuen espa nyol
i castellà, però tenen clar que és la ma-
teixa. Per a ells sí que és una simple qües-
tió de noms; ara bé, proveu de fer una
acadèmia andalusa de la llengua, o una
acadèmia murciana de la llengua, pro-
veu de fer qualsevol acadèmia diferent
de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola i veureu què passa, veureu si el Go-
vern espanyol us ho permet. 

La denominació científica de la llen-
gua que es parla al Principat, al País Va-
lencià, a les Illes, a la Franja de Ponent,
a Andorra, a la Catalunya del Nord i a
l’ Alguer és llengua catalana; ara bé, si
popularment, o en l’àmbit local, o bé els
polítics en volen dir andorrà, o català, o
valencià, o tortosí, o alguerès, etc., tant
se val: que l’anomenin com més els con-
vingui; però, si ens referim a la llengua
des del vessant científic o filològic, o bé
a la denominació coneguda internacio-
nalment, el nom és un i prou: llengua
catalana!, i que no ens vulguin fer com-
bregar amb rodes de molí.

Si és qüestió d’ubicació, es pot plan-
tejar que el IEC es traslladi a València; si
sols és qüestió de noms, podem dir que
parlem valencià en lloc de parlar català,
però científicament i internacionalment
continuarem parlant català, de la ma-
teixa manera que la denominació in-
ternacional de la llengua dels nostres
veïns és l’espanyol, encara que ells en
poden dir castellà, mexicà o xilè.

Sembla mentida que ells ho tinguin
tan clar i que a alguns de nosaltres ens
costi tant de veure.¨
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Antecedents
El proppassat 29 d’octubre es va presentar el Nomenclàtor

oficial de toponímia major de Catalunya a la seu de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. Des del punt de vista històric, hi ha
un antecedent en la tasca d’oficialització de la toponímia ca-
talana, almenys pel que fa a l’àmbit municipal; concreta-
ment es tracta de la llista dels noms de municipis de Cata-
lunya que la Generalitat de Catalunya encarregà per decret
del 20 d’abril de 1931 i que la Secció Filològica encomanà
a una ponència formada per Pompeu Fabra, Josep M. de Ca-
sacuberta, que era el director de l’Oficina de Toponímia i
Onomàstica (creada l’any 1921), i Joan Coromines, que
col·laborà en aquesta oficina.

A partir d’aquesta llista i a mesura que fou legalment pos-
sible, els municipis que presentaven alguna forma en la seva
denominació oficial que divergia de la lingüísticament cor -
recta, per regla general, van resoldre aquestes diferències;
recordem en aquest sentit els canvis de Villanueva y Geltrú
per Vilanova i la Geltrú, San Quirico de Besora per Sant Quir-
ze de Besora o Bañolas per Banyoles. Però alguns municipis
no han consentit d’efectuar-hi cap correcció en aquest sen-
tit, de manera que avui encara presenten en la seva deno-
minació formes incorrectes, com Torrelavit per Terrassola i La-
vit, Barà per Berà, Lladó per Lledó, etc.

El projecte actual
Amb la finalitat d’esmenar oficialment aquestes formes

incorrectes, a proposta de la Comissió de Política Cultural,
el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 563/V, de
7 de maig de 1998, del Parlament de Catalunya per la qual
encarregava al Govern l’elaboració, amb la col·laboració de
l’Institut d’Estudis Catalans, d’un Nomenclàtor oficial de to-
ponímia major de Catalunya, que, a més dels noms de caràc-
ter territorial (comarques, parcs naturals), havia de com-
prendre principalment els nuclis de població (municipis i
veïnats), els elements arquitectònics singulars de caràcter
monumental (per exemple, monestir de Poblet, castell de Re-
quesens), els orònims (el Montsec) i hidrònims (el Segre) més
importants, i també les vies de comunicació bàsiques (túnel
del Cadí, aeroport de Barcelona). 

Al mateix temps demanava que, un cop publicat aquest
nomenclàtor oficial, els ajuntaments dels municipis que tin-
guessin una denominació oficial lingüísticament incorrecta
modifiquessin aquesta denominació.

El compliment estricte d’aquesta resolució hauria comprès
un nombre aproximat de 5.000 topònims, però des de la
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques es va con-
siderar que les necessitats socials modernes requereixen un
reconeixement oficial de la toponímia normativa més enllà de
les denominacions estrictes dels municipis i de les entitats me-
nors reconegudes, com són la cartografia oficial i privada, les
obres de referència, guies de viatges i de navegació, llibres
de text i altres obres similars, i també la retolació.

Objectiu
Per a respondre a aquestes necessitats, la Comissió cre-

ada per a portar a terme aquest obra va decidir d’ampliar-
la de manera que el Nomenclàtor oficial de toponímia ma-
jor de Catalunya inclogués finalment gairebé 40.000
topònims i es va fixar d’antuvi com a termini de realització
el mes de maig de l’any 2000, termini que s’ha anat ampliant
com a conseqüència del major abast de l’obra realitzada fi-
nalment. Aquesta toponímia es considera oficial des del mo-
ment de la seva publicació, per la qual cosa el Govern a par-
tir d’aquest moment ha d’emprendre les mesures necessàries
perquè la toponímia de tota la cartografia, de les obres de
referència, dels llibres de text i de la retolació s’ajusti a la de-
nominació que figura en el nomenclàtor.

Han participat en aquest projecte, dirigit per la Direcció
General de Política Lingüística, l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya (ICC), els departaments de Cultura, de Governació i
Relacions Institucionals, d’Economia i de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Ca-
talunya, a més de l’Institut d’Estudis Catalans per mitjà de
l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica (OdO). 

El nomenclàtor oficial té una presentació d’abast muni-
cipal i de caràcter cartogràfic, és a dir, que consta d’un mapa
per a cada municipi –en el qual s’inclou la toponímia cor -
responent– , així com d’altres dades de tipus geogràfic i es-
tadístic, com ara extensió en quilòmetres quadrats, pobla-
ció, etc. I, a més, al final hi ha una llista general que recull
els topònims inclosos en tots els mapes de l’obra.

L’Institut d’Estudis Catalans 
i el Nomenclàtor oficial

La participació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que ja
apareixia esmentat explícitament en la Resolució del Parlament
de Catalunya que encarregava al Govern de la Generalitat de
Catalunya la realització d’aquest Nomenclàtor oficial, tenia
la finalitat de garantir que els topònims inclosos en el no-
menclàtor oficial presentessin la seva forma ortogràfica cor -
recta segons la normativa lingüística de el IEC, que és, segons
la Llei 8/1991, del 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de
l’Institut d’Estudis Catalans, l’autoritat acadèmica encarre-
gada de fixar la normativa general de la llengua catalana.
Aquesta participació de el IEC s’ha portat a terme per mitjà
de l’OdO, que ha estat l’encarregada de realitzar la tasca de
revisió normativa de la toponímia del nomenclàtor.

D’acord amb aquesta funció normalitzadora, un dels ob-
jectius del projecte era aconseguir solucionar els casos dels
noms de municipis que encara avui presenten una forma ofi-
cial que és lingüísticament incorrecta (com Figaró* en lloc
de el Figueró o Rialp* en lloc de Rialb), que és un aspecte
que resulta difícil de resoldre, atesa la legislació vigent, per-
què des del punt de vista legal, si bé la Llei 1/1998, de 7 de
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gener, de política lingüística, en l’article 18 referent a la to-
ponímia, en el punt 1 diu que «Els topònims de Catalunya
tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la
normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, excep-
te els de la Vall d’Aran, que tenen l’aranesa», el punt 2 es-
tableix que «La determinació de la denominació dels muni-
cipis i les comarques es regeix per la legislació local» (que
determina que els canvis de denominació s’han de fer a
instància de l’ajuntament corresponent), i el 3 que «La de-
nominació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població
de tota mena correspon als ajuntaments». I com que no
s’ha exigit als ajuntaments que presentaven formes incor -
rectes que aquestes fossin esmenades, aquestes continuen
vigents en els casos com Lladó i Barà, en què els ajuntaments
respectius s’han negat a efectuar la correcció, com comen-
tem més endavant.

Desenvolupament del
treball del Nomenclàtor

Per a l’elaboració d’a-
questa obra, es van crear el
12 de juny de 1998 una co-
missió, presidida pel director
general de Política Lingüística,
de la qual formaven part els
responsables de les institu-
cions i conselleries implicades
en el projecte, i també un
grup de treball que coordinés
les feines de realització.

Una vegada acabada la
primera fase de revisió i cor -
recció de la toponímia, el 2
d’abril del 2001, es va dissol-
dre la Comissió per a la rea-
lització del Nomenclàtor ofi-
cial de la toponímia major de
Catalunya i es va constituir la
Comissió de Toponímia de
Catalunya, que s’ha fet càrrec
de la darrera fase del no-
menclàtor –la consulta als
ajuntaments i la publicació
del nomenclàtor– , a més de
les altres funcions assignades
a aquesta comissió.

Primera fase: distribució del material 
i recerca bibliogràfica

Aquest nomenclàtor no ha partit, com en altres casos,
d’una recerca toponímica sobre el territori sense tenir en
compte cap informació prèvia, sinó que ha consistit a revi-
sar, comprovar i corregir la informació de la base de dades
toponímica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). No
ha estat, tanmateix, només una feina de revisió des del punt
de vista bibliogràfic i documental, sinó que s’ha basat so-
bretot en el coneixement del territori, un aspecte en què ha
estat fonamental l’excel·lent tasca portada a terme pels tèc-
nics de la xarxa territorial del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CPNL) i la informació aportada pels nombro-
sos col·laboradors i estudiosos al llarg del territori.

Relació amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Entre el mes d’octubre de 1998 i el mes de desembre de

1999, l’ICC va enviar a l’Oficina d’Onomàstica el material de
base que havia de servir per a la realització del nomenclà-
tor oficial. Concretament, en aquest projecte es va partir
d’una selecció de la toponímia dels mapes de l’escala
1:50.000. Així, durant aquest període l’ICC va trametre les
llistes comarcals –que incloïen els gairebé 40.000 topònims
que integren aquest nomenclàtor– , les quals anaven acom-
panyades dels mapes comarcals corresponents, en què se si-
tuaven aquests noms propis de lloc.

Relació amb el Consorci 
per a la Normalització Lingüística 

Una de les funcions fonamentals de l’OdO en la realitza-
ció d’aquest projecte va ser
enllaçar la tasca de l’ICC i la
del CPNL: es va tractar, en pri-
mer lloc, de distribuir entre els
diversos centres del CPNL el
material facilitat per l’ICC; en
segon lloc, de determinar les
modificacions necessàries a
partir de la informació facili-
tada o sol·licitada al CPNL; i, fi-
nalment, de retornar a l’ICC

una proposta de correccions,
addicions i supressions res-
pecte de la llista inicial, pro-
posta que es va confegir a
partir del treball realitzat en
col·laboració amb els tècnics
del CPNL.

La col·laboració amb el
CPNL es va iniciar amb una reu-
nió informativa amb els direc-
tors de tots els centres de nor-
malització lingüística, que va
tenir lloc a Barcelona el 27
d’octubre de 1998. A partir
d’aquell primer contacte, i a
mesura que es va anar rebent
la informació de base des de
l’ICC, l’OdO va fer una trente-
na de reunions repartides per
tot Catalunya, d’acord amb

l’organització territorial dels centres del CPNL, en què en al-
guns casos també van participar estudiosos locals, membres
dels centres d’estudis comarcals, etc., tant amb la voluntat
d’aconseguir una informació més acurada, com una partici-
pació real i activa de les persones coneixedores de la topo-
nímia i la realitat geogràfica del país.

En aquestes reunions, a més de lliurar el material cor -
responent a cada comarca, es van realitzar les sessions for-
matives per als tècnics del CPNL sobre la feina que aquests
havien de portar a terme, unes sessions que van resultar in-
dispensables atesa la manca de formació dels tècnics en
aquest àmbit concret, ja que l’onomàstica és una matèria que
no s’inclou en la majoria de programes universitaris de filo-
logia catalana. I, en alguns casos, encara es va haver de fer
una segona reunió, més aprofundida, atesa la complexitat

ONOMÀST ICA
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de la tasca encarregada als tècnics del CPNL i també a con-
seqüència dels dubtes que anaven sorgint a mesura que s’a-
nava realitzant el treball.

D’una manera paral·lela, durant aquesta primera fase
des de l’OdO es va anar fent l’estudi bibliogràfic de la topo-
nímia inclosa en aquest projecte; mentre que, com acabem
de veure, els tècnics del CPNL realitzaven la feina de camp
(comprovació de l’existència dels topònims, de la seva pro-
núncia, de la localització, etc.), una tasca delicada que van
fer d’una manera molt acurada i que, en alguns territoris,
amb una toponímia molt nombrosa, va comportar una de-
dicació i un esforç molt grans.

Segona fase: elaboració d’una proposta 
de modificacions i correccions

Posteriorment, en una segona fase, es va anar rebent
d’una manera progressiva la feina realitzada pels tècnics del
CPNL. Aquesta informació es va contrastar amb les dades de
caràcter bibliogràfic i documental aplegades simultàniament
per l’OdO. La confrontació de la informació de camp i la de
caràcter bibliogràfic va generar dubtes i consultes diverses,
per la qual cosa es va organitzar una segona tanda general
de reunions de treball amb els diferents centres del CPNL a
fi de poder acabar de resoldre els casos pendents. 

Finalment, una vegada resolts els darrers dubtes, es va
elaborar una proposta de canvis i una altra d’addicions per
a cada comarca, les quals es van trametre a l’ICC amb la cor -
responent localització de cada modificació i de cada afegit
en els mapes comarcals. Així, durant el procés de revisió es
van analitzar 40.153 topònims i l’OdO va proposar 6.718 co-
rreccions i 1.350 addicions.

Etimologia dels noms dels municipis
A part de la tasca de revisió toponímica, la Comissió per

a la realització del nomenclàtor va decidir que, entre les da-
des informatives diverses corresponents a cada municipi i co-
marca, s’hi inclogués l’etimologia, d’una manera concisa,
del nom corresponent, feina que durant aquesta segona
fase es va anar realitzant al mateix temps que s’anava fent
la revisió de la toponímia. Aquesta ha estat una tasca espe-
cialment laboriosa, per a la qual ha calgut establir uns cri-
teris metodològics, ja que s’ha partit de la forma documen-
tada més antiga –dada que sempre hi ha estat inclosa–  i
s’hi han tingut en compte totes les propostes etimològiques
aparegudes en obres de caràcter científic, tant en els reper-
toris generals com en l’Onomasticon Cataloniae.

Última fase: consulta als ajuntaments 
A partir de la incorporació d’aquestes correccions, l’ICC

va confegir les llistes dels topònims inclosos en el no-
menclàtor ordenades municipalment, les quals es van enviar
a partir del mes d’octubre del 2001 als ajuntaments corres-
ponents, d’una banda, per informar-los dels topònims del seu
municipi que havien d’aparèixer en el nomenclàtor i, de l’al-
tra, perquè aprovessin els que corresponien a noms de nu-
clis de població, sobre els quals legalment els ajuntaments

tenen competència d’acord amb l’article 18 de la Llei 1/1998,
del 7 de gener, de política lingüística. 

En aquesta darrera fase, que es va allargar des del mes
d’octubre del 2001 fins al mes de maig del 2003, atesa la
complexitat de la tramitació d’aquest últim procés, es van
rebre les respostes de més del 70 % dels municipis, que van
generar més correccions de diversos tipus (correccions or-
togràfiques, canvis de nom, addicions, canvis de localitza-
ció, modificacions de categoria geogràfica, supressions,
etc.). I, finalment, durant el mes de juliol es va revisar l’ín-
dex toponímic, que inclou els gairebé 40.000 topònims to-
tals del nomenclàtor oficial, amb la voluntat de recollir les
valuoses propostes dels tècnics del CPNL, dels ajuntaments,
dels estudiosos i dels nombrosos col·laboradors i informa-
dors locals.

Consideracions finals
A partir de la publicació del Nomenclàtor oficial de la

toponímia major, Catalunya disposa d’una obra de re-
ferència que conté gairebé 40.000 topònims amb la seva
forma catalana. Aquest nomenclàtor, atès el seu caràcter
oficial, ha de permetre a partir d’aquest moment que la
cartografia, les obres de referència, la retolació, els llibres
de text, les guies turístiques, etc., puguin i deguin incor-
porar la toponímia correcta en català, de manera que no
es pugui adduir, com fins ara s’ha fet sovint, la manca
d’existència d’una toponímia oficial com a excusa per a ne-
gligir l’ús de les formes catalanes correctes i substituir-les
per formes prenormatives o errònies. 

Tanmateix, un altre dels grans objectius d’aquest projec-
te no s’ha pogut assolir: el plantejament inicial tenia la in-
tenció de permetre, o almenys facilitar, la correcció dels onze
noms de municipis de Catalunya que presenten una deno-
minació incorrecta des del punt de vista de la normativa lin-
güística de l’Institut d’Estudis Catalans1. En el desenvolupa-
ment d’aquest projecte, però, no s’ha aconseguit la cor recció
de cap dels noms d’aquests municipis. Contràriament, la re-
dacció final de la Llei 1/1998, que, en l’article 18, atorga als
municipis la competència no solament del nom del munici-
pi –que hauria de fer referència a l’elecció del nom, però no
a la seva forma ortogràfica– , sinó també del nom dels nu-
clis de població de cada terme municipal, ha comportat la
inclusió en el nomenclàtor oficial de més de cent cinquan-
ta noms incorrectes ortogràficament o inadequats a la tra-
dició toponomàstica catalana, malgrat que des de l’OdO es
van redactar més de cent informes tècnics sobre les formes
toponímiques adequades. D’aquesta manera, tots aquests
noms, lingüísticament improcedents, apareixen finalment en
el nomenclàtor destacats gràficament amb un asterisc per-
què es consideren incorrectes segons els criteris de l’Institut
d’Estudis Catalans, o de l’Institut d’Estudis Aranesi en el cas
de *Baqueira per Vaquèira. 

Malgrat aquests defectes, que només afecten una míni-
ma part del conjunt, considerem que aquest nomenclàtor és
una obra ben interessant i valuosa per a la normalització de
la toponímia de Catalunya, incloent-hi la Vall d’Aran.¨

1. Cabassers (i no Cabacés*); Campmany (i no Capmany*); Castell i Platja d’Aro (i no Castell-Platja d’Aro*); el Figueró i Montmany (i no Figaró-Mont-
many*); Lledó [d’Empordà] (i no Lladó*); Maçanes (i no Massanes*); Navars (i no Navàs*); Rialb (i no Rialp*); Roda de Berà (i no Roda de Barà*); Ter -
rassola i Lavit (i no Torrelavit*), i Vulpellac, Fonteta i Peratallada (i no Forallac*).
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a) En la nostra lliçó anterior dèiem
que en les construccions verbals cal
vigilar el règim dels verbs, a més del
sentit que tenen. Així, dos verbs de
significació idèntica, com ara vore-
jar i ranejar, tenen règim diferent:
vorejar és transitiu (admet com-
plement directe), però ranejar és
intransitiu (no admet complement
directe, sinó preposic ional).

transitiu: El meu pare voreja els seixanta.
intransitiu: El meu pare raneja als seixanta.

b) El verb escopir és transitiu en ex-
pressions com ara:

escopir sang 
escopir improperis 
escopir foc

però no és transitiu, sinó intransitiu
en frases com:

li va escopir a la cara.

ja que, aquí, la cara ja no és la
cosa escopida (com ho eren
sang, foc, improperis en les ora-
cions anteriors); i així, doncs, cal
introduir el complement (deter-
minació circumstancial de lloc)
amb la preposició a.¨

El règim 
verbal (i II)

JOAQUIM POMARES

Recull, núm. 1092 (16-III-1968):
Barbarismes en el medi excur-
sionista.

Recull, núm. 1094 (13-IV-1968):  So-
bre el verb fer.

Recull, núm. 1097 (25-V-1968):
La preposició a en els comple-
ments directe i indirecte (I).

Recull, núm. 1098 (8-VI-1968):
La preposició a en els comple-
ments directe i indirecte (II).

Recull, núm. 1100 (6-VII-1968):
La preposició a en els comple-
ments directe i indirecte (i III).

Recull, núm. 1102 (3-VIII-1968):
Mig-mitjà.

Recull, núm. 1106 (28-IX-1968):
Ordre de col·locació dels mots
dins el període (I).

Recull, núm. 1107 (12-X-1968):
Ordre de col·locació dels mots
dins el període (II).

Recull, núm. 1108 (26-X-1968):  Or-
dre de col·locació dels mots dins
el període (i III).

Recull, núm. 1111 (7-XII-1968):
Concordança del participi passat (i).

Recull, núm. 1114 (25-I-1969): Con-
cordança del participi passat (II).

Recull, núm. 1115 (8-II-1969): Con-
cordança del participi passat (i III).

Recull, núm. 1118 (22-111-1969):
Pronoms febles (I).

Recull, núm. 1119 (5-IV-1969):   Pro-
noms febles (i II).

Recull, núm. 1124 (14-VI-1969):
Sintaxi dels pronoms febles (I). 

Recull, núm. 1125 (28-VI-1969):
Sintaxi dels pronoms febles (II). 

Recull, núm. 1126 (23-VII-1969):
Sintaxi dels pronoms febles (III). 

Recull, núm. 1127 (2-VIII-1969): Sin-
taxi dels pronoms febles (i IV).

Recull, núm. 1129 (6-IX-1969):
Combinacions dels pronoms fe-
bles (I). 

Recull, núm. 1131 (4-X-1969):
Sobre els pronoms en i hi. 

Recull, núm. 1133 (1-XI-1969):

Remarques sobre les combina-
cions de pronoms febles (I).

Recull, núm. 1134 (15-XI-1969):
Remarques sobre les combina-
cions del pronoms febles (II).

Recull, núm. 1135 (29-XI-1969):
Remarques sobre les combina-
cions de pronoms febles (i III).

Recull, núm. 1136 (20-XII-1969):
Combinacions de pronoms febles
(i II). Nota: l’anterior lliçó de pronoms

febles aparegué a Recull del 6-IX-69.).

Recull, núm. 1137 (10-I-1970):
Construccions pleonàstiques amb
pro noms febles.

Recull, núm. 1138 (24-I-1970):
Sobre el verb realitzar (I).

Recull, núm. 1140 (21-II-1970):
Sobre el verb realitzar (i II). 

Recull, núm. 1141 (7-III-1970):   For-
mació de l’imperatiu (I). 

Recull, núm. 1144 (18-IV-1970): For-
mació de l’imperatiu (i II). 

Recull, núm. 1147 (30-V-1970):
La determinació del substantiu. 

Recull, núm. 1150 (23-VII-1970):
Sobre els verbs desenvolupar i
des enrotllar.

Recull, núm. 1153 (5-IX-1970):
El gerundi (I). 

Recull, núm. 1154 (19-IX-1970):
El gerundi (i II). 

Recull, núm. 1155 (3-X-1970):
Aglutinacions.

Recull, núm. 1156 (17-X-1970):  L’ús
abusiu de possessius.

Recull, núm. 1157 (31-X-1970):
La puntuació (I). 

Recull, núm. 1158 (14-XI-1970):
La puntuació (i II).

Recull, núm. 1160 (24-XII-1970):
La coordinació i la subordinació
(I).

Recull, núm. 1162 (23-I-1971):
La coordinació i la subordinació (i II).

Recull, núm. 1171 (29-V-1971):
El règim verbal (I). 

Recull, núm. 1172 (12-VI-1971):
El règim verbal (i II).¨

«Mots al vent»

Relació, per ordre d’aparició, de les lliçons de gramàtica catalana
que Joaquim Pomares va publicar en la secció «Mots al vent», de
la revista Recull, editada a Blanes, amb la inclusió de la darrera:
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A
Acabat de fer. / Recent fet.
Aclucar (o cloure) els ulls. / Tancar

els ulls.
Aconduir el bestiar (o les have-

ries). / Arreglar el bestiar.
Afartar-se com un lladre (o Treure

faves d’olla, o el ventre de
pena). / Posar-se les botes.

Aguantar l’espelma (o Fer d’es-
pelma). / Anar de carrabina.

A hores d’ara. / A aquestes alçades
(o hores, o En aquests moments).

Això rai. / Això és lo de menos.
Això rutlla (o va com una seda). /

Això va que xuta (o sobre rodes).
Això és de mal fer. / Això és difícil

de fer.
Al bell mig (o al mig) de la plaça.

/ Al centre de la plaça.
A mans besades. / Com pa beneït.
Anar d’allò més bé. / Anar a les mil

maravilles.
Anar de quatre grapes. / Anar a

gates.
Anar més perdut que un barb en

un rostoll. / Anar més despistat
que un pop en un garaig.

Anar prim de roba. / Anar lleuger
de roba.

Apoderar-se de (o Fer seu). / Fer-se
amb.

Aquest vestit no t’escau (o no t’a-
favoreix). / Aquest vestit no et
senta bé.

A sol i serena (o Al ras). / A la in-
tempèrie.

A tres quarts de quinze (o A des-
hores). / A les tantes (o A les
quinientes).

B
Beure’s el seny (o l’enteniment, o

el cervell, o Perdre el cap). /
Beure’s el judici.

Bon Nadal! / Bons Nadals!
Buidar el pap. / Cantar de pla.

C
Cada dia. / Tots els dies (o A diari).
Com més aviat millor. / Quant (o

com) abans millor.

Cordar-se bé les calces (o Trossar-
se bé els cordons). / Armar-se
de valor.

Costi el que costi (o Tant sí com
no, o De tort i de trava). / A
tota costa.

Créixer com una carbassera (o
com els bolets). / Pujar (o créi-
xer) com l’espuma (o l’escuma).

Cridar l’atenció. / Llamar l’atenció.

D
De grat o per força. / A les bones

o a les males.
Delir-se per anar-hi. / Rabiar per

anar-hi.
Demà passat. / Passat demà.
Desparar taula (o la taula). / Reco-

llir (o plegar) la taula.
Déu nos en guard! (o Déu hi faci

més que nosaltres!). / Déu ens
en lliuri!

Donar mastegat (o Donar-ho fet).
/ Servir en bandeja.

Donar peixet. / Afluixar. 
Donar veus. / Fer córrer la veu.

Ni cuca ni moixó

JOSEP ESPUNYES

Reproduïm una mostra breu, reduïda a poc més d’un centenar
de casos, del recull, molt més extens, de Josep Espunyes, de frases
fetes, maneres de dir i proverbis populars de l’Alt Urgell que ell ha
comprovat que són sovint, o siste màticament, substituïdes per for-
mes de llenguatge, més o menys equivalents, de caient foraster o
netament forasteres. De fet, el grau d’inadmissibilitat de les formes
que Espunyes ha detectat que substitueixen habitualment les que
eren pròpies d’un llenguatge que ell coneix segurament més bé que
ningú és prou variable. 

En la nostra tria hem prescindit de les frases substituïdes per
unes altres que són netament castellanes i, doncs, ens hem decidit
més aviat per aquelles que dissimulen poc o molt el seu caràcter fo-
raster, formades en molts casos per paraules netament catalanes, com
«barrejar les cartes», dit en lloc de remenar les cartes, o «posar tau-
la», dit en lloc de parar taula, o ja molt introduïdes en el llenguat-
ge parlat, com «llamar l’atenció», dit en lloc de cridar l’atenció. 

D’altra banda, cal advertir que en un bon nombre de casos la subs-
titució és, simplement, la d’una frase castissa, popular i tradicional,
per una altra pròpia d’un llenguatge més convencional i d’un regis-
tre més culte i elevat. I, encara, que en certs casos, potser no gaire
nombrosos, les frases que Espunyes indica com a innovacions del llen-
guatge de l’Alt Urgell ja poden haver arrelat, des de fa molt de
temps, en el parlar d’altres comarques o en la llengua literària.

Josep Espunyes a Peramola FOTO: R.S.
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E
Els altres (o Tots els altres). / Els

demès.
Enllestir la feina. / Acabar el tre-

ball (o la feina).
En tinc prou i de sobres. / En tinc

més que suficient.
Entrar a dins. / Passar a l’interior.
Escorcollar una casa (o un cotxe).

/ Registrar una casa (o un cotxe).
Esperar amb candeletes. / Esperar

com aigua de maig.

F
Fa deu anys que hi sóc (o que hi

visc, o que m’hi estic) aquí. /
Hi porto deu anys aquí.

Fer bondat. / Portar-se bé.
Fer els ulls grossos (o com qui no

ho veu). / Fer la vista grossa (o
la vista gorda).

Fer esquellots (o una esquella-
da). / Fer (o muntar) una casso-
lada.

Fer una catxa. / Fer un farol.
Fer uns ulls com unes taronges. /

Posar uns ulls molt oberts.
Fer un tomb. / Donar un volt.
Fer venir salivera. / Fer-se la boca

aigua.
Fiblar (o punxar) les cames. / Te-

nir agulletes.
Ficar-hi cullerada. / Ficar-hi basa.
Ficar-se de peus a la galleda. / Fi-

car la pota (o Parir-la).
Ficar-se on no et demanen. / Fi-

car-se en camisa d’onze varas.
Fins avui. / Hasta (o fins a) la fetxa.
Fugir d’estudi (o Esconillar-se, o

Fer-se fonedís). / Escórrer el
bulto (o Desaparèixer del mapa,
o Sortir per la tangent).

G
Girar cua (o en rodó). / Donar mit-

ja volta.
Gleva de sang. / Coàgul de sang.
Gra d’all. / Dent d’all.

H
Ha prevalgut la nostra idea. / Ha

primat la nostra idea.
Havent sopat (o dinat). / Després

de sopar (o de dinar).
Haver de (o Caldre). / Tenir que (o

Ser precís, o necessari).
Haver de captar (o de mendicar,

o de pidolar). / Haver de dema-
nar caritat.

He perdut la juguesca. / He per-
dut l’aposta.

Hi ha cinc quarts de camí. / Hi ha
una hora i quart caminant.

Ho ha deixat a mig fer. / Ho ha
deixat a mitges.

Home de molts (o de tretze) ofi-
cis, pobre segur. / Aprenent de
tot, oficial de res.

J
Ja ho trobarem. / Ja m’ho pa-

garàs.
Ja n’hi ha prou, d’aquest coll! (o

d’aquest color!). / Fins aquí po-
díem arribar.

Ja pots xiular, ja, si el ruc no vol
beure. / No hi ha pitjor sord
que qui no vol escoltar.

L
La coixinera del pa. / La bossa del

pa.
La gana fa obrir els ulls. / La gana

desperta l’enginy.
La mare no m’hi deixa anar. / La

mare no em deixa.
La setmana vinent (o que ve, o

entrant). / La propera setmana.
L’endemà. / El dia següent.
Llescar el pa. / Tallar el pa.

M
Mai no s’ha vist res semblant. /

Mai no s’ha vist una cosa igual.
Mirar-s’ho de lluny estant. / Veu-

re els toros des de la barrera. 

N
No cal patir-hi. / No val la pena

preocupar-se.
No fer cap mena (o gens) de grà-

cia. / Caure gros.

P
Parar taula (o la taula). / Posar la

taula.
Passar la mà per la cara. / Donar

cent (o mil) voltes.
Passar la nit del lloro (o No po-

der aclucar els ulls). / No pegar
ull.

Per molts anys! / Felicitats! (o Mol-
tes felicitats!).

Posar fil a l’agulla (o Posar-se a
l’obra). / Posar-se mans a l’obra.

Post de planxar. / Taula de plan-
xar.

Primer de tot. / Abans que res.

Q
Qui mal no fa, mal no pensa. /

Home honrat, home confiat.

R
Remenar la carcanada. / Moure

l’esquelet.
Remenar les cartes. / Barrejar les

cartes.
Remenar la cua. / Moure la cua.

S
Seguir la veta (o No trencar la gi-

rada). / Fer el joc (o Seguir la
cor rent).

Ser el nostre pa de cada dia. / Es-
tar a l’ordre del dia. 

Ser la mare dels ous (o El moll de
la qüestió). / Ser la mare del
corder.

Ser si fa o no fa el mateix. / Ser
tres quarts del mateix.

Ser un bocamoll. / Ser un bocas-
ses.

Si molt convé (o Potser, o Segons
com). / A lo millor.

Sota l’aixella. / A sota del braç.
Suar la cansalada (o Fer-se un

tip, o un panxó, de treballar).
/ Suar la gota gorda.

T
Tenir de tot i força. / Tenir molt i

de tot.
Tenir els ulls al clatell. / Tenir una

bena als ulls.
Treure’n l’aigua clara. / Treure en

clar (o en net).

U
Una de freda i una altra de ca-

lenta. / Una de calç i una altra
d’arena.

Un pinyol d’oliva. / Un os d’oliva.
Un quart. / Un quart d’hora.
Untar la màquina. / Engrassar la

màquina.
Un ull de vellut. / Un ull a la fune-

rala.

V
Vendre a l’engròs. / Vendre al por

major.
Ves per on! / Mira per on!
Ves quins acudits! / Ves quines

ocurrències!
Vi clar. / Vi blanc.
Viure amistançats. / Viure ajun-

tats.¨
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L
es emissores de ràdio Flaix FM i
Ràdio Flaixbac, i també el canal
de televisió Flaix TV, són mitjans

de comunicació amb la clara volun-
tat d’agermanar els Països Catalans
a través d’una programació musical
i d’entreteniment molt variada. Rà-
dio Flaixbac es basa en èxits inter-
nacionals de finals dels vuitanta fins
avui dia i se sent a Andorra, arreu de
Catalunya i la Catalunya del Nord, i
en bona part del País Valencià. Flaix
FM i Flaix TV estan especialitzades en
música dance i s’adrecen a un públic
més jove. La primera se sent arreu
del domini lingüístic, i la segona es
veu a Catalunya i les Balears.

Flaix FM aviat farà dotze anys,
Flaixbac en té nou i Flaix TV, tres. La
nostra intenció, des del principi, ha
estat fer servir un model de llengua
normalitzat i normalitzador: nor-
malitzat perquè abans de nosaltres
ja s’havia fet molta feina en l’esta-
bliment d’una llengua de comuni-
cació oral estàndard, i normalitzador
perquè érem conscients que el que
féssim tindria força repercussió en-
tre els oients.

Un dels trets que ens caracteritzen
és que fem servir un llenguatge de

carrer, molt planer, perquè el públic
s’hi senti plenament identificat, i mol-
tes vegades sortim de la llengua
estàndard per entrar en el registre
més familiar i d’argot. I aquest és un
punt vital, on el futur de la llengua
es juga les garrofes: ara mateix el ca-
talà no genera un vocabulari informal
i l’acabem prenent del castellà.

Per conscienciar els nostres locu-
tors, una de les coses que fem és es-
tudiar detingudament aquests casos
de llenguatge d’argot i buscar les al-
ternatives correctes i adequades, i
moltes vegades ens adonem que de
recursos en tenim, però que sovint
els oblidem. Amb les propostes que
passem als qui tenen veu per l’ante-
na, pretenem refrescar-los les idees i
mostrar que això de passar al castellà
és un tic moltes vegades evitable.

M’agradaria començar plante-
jant els casos *agobiar, *agobiant i
*agòbio, que han anat penetrant
amb força en contextos col·loquials
i informals. Les alternatives que hi
ha varien en funció del context. Al
final, després d’analitzar i comparar
diferents casos on apareixia, vam
arribar a redactar la proposta se-
güent:

El Grup Flaix

JAUME SALVANYÀ

AGOBIAR és un castellanisme que sovint podem evitar fent
servir atabalar, carregar, cansar.

• No «m’agobiïs» més! • No m’atabalis més!
• Aquesta feina «m’agobia». • Aquesta feina em carrega

/ m’atabala.
• Aquell museu «em va agobiar». • Aquell museu em va 

carregar.
• És un nen que «agobia» molt. • És un nen que carrega / 

cansa molt.
• «M’agobia» veure sempre• Em cansa veure sempre les
les mateixes cares. mateixes cares.

De vegades s’ha de canviar per alguna altra expressió:

• «Estic molt agobiat» a la feina. • Tinc molts maldecaps a la
feina.

• Avui «estic agobiat». • Avui estic espès.

AGOBIANT és pesat, asfixiant, estressant, insuportable:

• un viatge «agobiant» un viatge pesat
• una calor «agobiant» una calor asfixiant
• una vida «agobiant» una vida estressant
• unes festes «agobiants» unes festes insuportables

AGÒBIO ho podem canviar per atabalament o maldecap o
bé podem adoptar alguna solució del cas de dalt:

• Fas cara d’«agòbio»! • Fas cara d’atabalament!
• Quin «agòbio» estudiar tot el dia! • Quin maldecap estudiar tot 

el dia!
• Viure a Barcelona és un «agòbio». • Viure a Barcelona és 

insuportable.
Tinc una temporada d’«agòbio». • Tinc una temporada

d’estrès.

Des d’aquesta secció, que neix amb la voluntat de ser fixa, m’agradaria llançar el repte a
altres lingüistes dels mitjans de comunicació a dir-hi la seva, a fer aportacions d’aquesta
mena. Si ens ajudem els uns als altres, si anem a l’una, tots plegats hi sortirem guanyant.

dd



R ecordem-ho: el teatre és una cre-
ació d’art que té com a objecte

d’imitació la realitat en viu; esdevé una
eina de diversió o bé de reflexió, i és so-
bretot una tribuna social de cultura. Per
això un component indispensable del
teatre és la institució que el fomenta,
la plataforma que serveix els es-
pectacles al públic, l’entitat que en
serva la memòria, la fixa i l’enri-
queix. La institució teatral es per-
fila al llarg de l’època moderna
com aquell recinte destinat a la
promoció i consolidació de l’art de
l’espectacle propi a la col·lectivitat
que el genera. 

El recinte teatral no sols asse-
gura la viabilitat pública d’un es-
pectacle, sinó que també acull i
desenvolupa, d’una banda, una
tra  dició teatral i, de l’altra, un lle-
gat i una realitat culturals en un
sentit ampli del terme. De fet,
molts teatres europeus tenen un
arxiu o una biblioteca, i sovint, una
escola de teatre, intervenen en ac-
tivitats editorials i incorporen en la
seva programació celebracions di-
verses d’ordre cultural, com ara de-
bats, cursos, congressos, presenta-
cions de llibres, exposicions i fins i
tot desfilades de moda. Un teatre
esdevé així un referent col·lectiu de
primer ordre, que aporta cohesió i
dinamisme al marc social en què
és ubicat, ja sigui un barri, un po-
ble, una capital local o bé una capital na-
cional, convertint-se en una institució
que fomenta l’intercanvi i el diàleg cul-
tural de diversa índole, tant a l’interior
d’una cultura com amb d’altres. 

Units entre ells en els límits defini-
dors d’una cultura, formant una xarxa
pública de teatres ben connectada, la
institució teatral pot vertebrar i orga-
nitzar la força cultural d’un país, és a dir,
unificar-la. Una xarxa de teatres garan-
tida pel servei públic, dependent d’un
potencial administratiu propi i coordinat
per diferents formes específiques de
producció, assegura la iniciativa, el di-
namisme creatiu i la cohesió cultural i

lingüística d’una societat en concret.
Aquest és el cas d’Alemanya, França,
Itàlia i molts països de l’est d’Europa. En
aquest sentit la nostra xarxa es carac-
teritza, ara com ara, per un centralisme
remarcable i pel que podríem anome-
nar una privatització de la societat cul-

tural, amb una marcada dependència
de les lleis de mercat. 

L’excessiva capitalització de la pro-
ducció cultural ha dut el món del tea-
tre català al centralisme existent avui
dia, que s’oposa a una no gens menys
evident tendència ascendent cap al lo-
calisme. El que posa de manifest aquest
context és un clar desequilibri entre el
sumptuós Teatre Nacional de Catalu -
nya (TNC) i una xarxa de cultura escèni-
ca nacional inexplotada, en un estat de
rendibilitat mínim i un llegat teatral poc
gestionat. 

Avui la majoria de teatres locals són
teatres de capitals comarcals, que acu-

llen produccions barcelonines i de te-
atre local amateur. En general aquests
teatres vehiculen una cultura popular
amateur que té greus dificultats per a
professionalitzar-se. Ciutats com Giro-
na, Reus i Granollers són paradigmàti-
ques del bo i millor del nostre teatre na-
cional; són ciutats que disposen de

diferents teatres que federen la
vida teatral i cultural de la ciutat i
de les comarques veïnes, acullen
amb certa regularitat espectacles
barcelonins, i on els teatres esde-
venen progressivament centres de
producció, si bé encara d’una ma-
nera irregular; irregular en la me-
sura en què la producció d’es-
pectacles, majoritàriament, no
s’insereix encara en un circuit més
ampli d’explotació.

A aquesta realitat s’hi ha d’a-
fegir el cas de la formació teatral:
a part de cursets oferts per alguns
ajuntaments (que acostumen a co-
brir només aspectes puntuals de
l’ensenyament teatral), les escoles
de teatre són privades i no són
concertades, i en tot Catalunya no -
més l’Institut del Teatre ofereix un
ensenyament públic reglat, que
comprèn la docència de les arts
escèniques en conjunt. 

Aquesta situació provoca la pèr-
dua de professionals i d’un públic
potencial, i es perd així la possibili-
tat d’educar generacions senceres
en un ventall d’àmplies possibili-

tats artístiques. Pel que fa al públic,
de moment, si la gent de Catalunya
volen veure teatre regularment, han
de viatjar, com a alternativa més vàli-
da, a Barcelona, fet que és, si més no,
com  plicat, atesos els horaris nocturns
de les sales. És cert que el TNC ja fa
temps que impulsa una política de gi-
res; però aquestes s’inclouen en la situ -
ació que acabem d’esbossar: compta-
des representacions en alguns teatres
comarcals. En aquest sentit es mani-
festava el cap de Cultura de l’Ajunta-
ment de Granollers, Lluís Noguera i
Jordana, que va reflexionar sobre
aquesta situació problemàtica en l’ar-
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La institució teatral: bastió de referència 
Per un teatre nacional «en xarxa»

MARTA PRUNÉS-BOSCH

Escultura que es troba a la ciutat de Reus FOTO: R.S.



ticle «Els teatres dels ajuntaments»,
publicat en l’Avui del 8 de juny del
2003. Val la pena de resumir aquest ar-
ticle per tal com assenyala, amb l’en-
cert d’un bon coneixedor de la matè-
ria, la situació paradoxal i deficitària
que caracteritza l’organització teatral
de la nostra cultura. Noguera lamen-
ta que el TNC limiti la publicitat dels
espectacles que duu en gira a la pro-
moció de les representacions a Barce-
lona i que no cobreixi la publicitat dels
municipis on van. Escriu això: 

Aquesta reflexió fa que l’articulis-
ta es plantegi el vertader problema
dels teatres municipals, que, segons
diu, és la solitud en què es troben pel
fet que no es disposa actualment d’u-
na xarxa cultural prou desenvolupada: 

I afegeix: 

En resum, aquest article posa de
relleu el fet que l’estructura organit-
zativa del teatre català recolza en
comptats focus de producció pública
ubicats a Barcelona, i en empreses pri-
vades que no s’insereixen encara en
una xarxa pública de cultura escènica,
que roman deslligada, fet pel qual els
teatres dels ajuntaments es troben aï-
llats i desvitalitzats. 

En canvi, si oposéssim a aquesta
realitat el doble objectiu d’impulsar els
teatres com a centres vertebradors de
la cultura en un sentit ampli i com a
focus de producció de les arts escèni-
ques, i si es consolidés una xarxa de
centres de producció artística públics,
que vertebrés tot el territori català i
actués d’acord o en contacte amb la
resta d’organitzacions culturals de la

zona en concret, això permetria de
compartimentar la cultura popular
d’un país des d’una gestió local i co-
marcal, protegir amb més seguretat
l’activitat teatral, potenciar la iniciati-
va entorn de centres culturals i teatrals,
connectar-los entre ells i estructurar-
los aleshores en relació amb una capi-
tal central, cosa que atorgaria força i
protagonisme al conjunt del territori, i
facilitaria alhora tot tipus d’intercanvi
en matèria cultural. Barcelona esde-
vindria aleshores, i paradoxalment, un
centre neuràlgic real, veritable punt
de trobada, escenari panoràmic de la
creació realitzada en el conjunt del
país. En aquest sentit és molt interes-
sant, a tall d’exemple, l’actitud de la
companyia gironina del Teatre de Gue-
rrilla, arran de la difusió del seu últim
espectacle EEUUropa, la qual, com in-
formava El Punt del 31 d’octubre del
2003, ha fet una gira per tot Catalu -
nya, passant per Tàrrega, Olot, Giro-
na, Reus, Lleida, Serinyà i Llançà, en-
tre altres localitats. 

Si es consolidessin els teatres que
tenim i es gestionés una xarxa teatral
pública, segurament la cultura catalana
estaria molt més unida i no s’haurien
d’esgotar les possibilitats d’a   nar quis me
que hi ha en la majoria de catalans que
es dediquen al teatre, sinó que fer te-
atre seria molt més fàcil i s’ennobliria
justament l’ofici, atorgant a les arts
escèniques el rang artístic que els per-
toca: el d’un art social per excel·lèn-
cia, definidor exemplar de les virtuts
culturals i artístiques d’un país.¨
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«Astorament de veure com entenen
que els teatres dels ajuntaments no-
més devem servir per a pagar el que val
portar una obra i de constatar que al
TNC no hi hagi ningú capaç de pensar
que, quan les seves obres van als tea-
tres municipals, segueixen sent TNC i
necessiten publicitat per a ajudar a cre-
ar públic. Sembla, però, que quan una
obra del TNC surt de Barcelona és com
si sortís a l’estranger.»

«[...] manca –rebla Noguera– un sis-
tema nacional d’equipaments escènics
i musicals que respongui a criteris ter -
ritorials (equilibri territorial en oferta i
demanda) i sectorials (la creació, la
producció, la comunicació); que aten-
gui a una missió de promoure les cre-
acions escèniques, la creació de pú-
blics i formació d’espectadors, en el
desenvolupament de l’estructura em-
presarial i un llarg etcètera. Sembla
clar que caldria demanar al TNC la ca-
pacitat d’articular aquest sistema na-
cional. I quan dic TNC no tan sols em
refereixo a l’equipament, sinó al pro-
jecte, a l’organització, a la necessitat
d’una política nacional [...].»

«Els teatres dels ajuntaments disposen
d’estructures organitzatives poc fortes
per a poder negociar amb els agents
que intervenen en la creació de l’o-
ferta escènica o en la seva distribució.
La majoria d’aquests teatres no tenen
el sector professional com a interlo-
cutor directe en la creació de la seva
oferta i estan supeditats a massa in-
termediaris, fins i tot institucionals.
Els costos de les produccions que han
de pagar els teatres tendeixen a créi-
xer força per sobre de l’IPC. Alhora
existeixen paradoxes, com per exem-
ple fer pagar als teatres públics mu-
nicipals costos de producció d’una
obra produïda pel TNC o pel Teatre
Lliure, i, per tant, ja finançada amb di-
ners públics. Quantes vegades pa-
guem les coses? Les empreses mai o
quasi mai no arrisquen quan van de
gira als teatres muni cipals i a vegades
sembla que aquests som els que fi-
nancem les produccions de l’escena
barcelonina.» 

«Per a nosaltres Barcelona no és cap
Meca –declarava Quim Masferrer, un
dels components del grup–. El nostre
objectiu és simplement fer teatre i ac-
tuar allà on sigui.»
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· Nivell lèxic:
«algo». Presoner del temps. Sangtraït (Eclipsi)
«aparato». Tecnologia punta. Big Mama (Ser o no ser)
«demés». Sense respecte. Sangtraït (Eclipsi)
«demés». Una estona de cel. Els Pets (Bon dia)
«demés». Tot t´és igual. Pep Sala & La Banda del Bar
(Fins que calgui)
«demés». Constantí molta merda i poc vi. Els Pets (Ca-
lla i balla)
«despedir-me». Pinta un somriure. Gossos (Gossos)
«despreciar». Temps d´esclatar. Obrint Pas (Obrint pas)
«despreciat». El rei dels ignorants. Ocults (A contravent)
«desprecies». El rei dels ignorants. Ocults (A contravent)
«después». El món ha pres dins el meu cor.Mal Vici (M’a-
grada)
«lograràs». Res no em canviarà. Pep Sala & La Banda
del Bar (Fins que calgui)
«pretextes». Darrera la palmera. Sopa de Cabra (Al·lu-
cinosi)
«raro». Naixeran nous vents, canviaran es temps. Ja T´Ho
Diré (Es directe)
«reflexada». Boig per tu. Sau (Concert de mitjanit)
«reflexat». Amb nom propi. Mal Vici (M´agrada)
«reflexe». Mirall màgic. Ja T´Ho Diré (Es directe)
«reflexes». Sa gent que no he trobat. Fora des Sembrat
(Història d´un home llibre)
«reflexes». Quan res sembla el que és. Menaix a Truà
(Menaix a truà)
«testigs». La reina del gel. Sangtraït (L´últim concert)

· Nivell fonètic:
— No neutralització

«class/e/». Baby only you. Gossos.
«class/e/». Guerra. Sopa de Cabra.
«class/e/s». Un món dues classes de persones. Els Pets.

— Fer diftongs allà on no n´hi ha:
«Ma-cià». Cibernauta Joan. Antònia Font.
«Joan». Ei, Joan!. Ja T´Ho Diré.

— Fer les l alveolars, com en castellà, i no velars, com en ca-
talà:

«ametla». Un estiu de Sant Bernat. Joan Toni Skarabat.
«blava». Qui ho sap. Joan Bibiloni.
«escolta». Qui ho sap. Joan Bibiloni.
«gelat». Un estiu de Sant Bernat. Joan Toni Skarabat.
«mal». Qui ho sap. Joan Bibiloni.

— Ieisme:
«/j/àgrimes». Amb nom propi. Mal Vici.
«/j/avis». Demà. Mal Vici.
«/j/oc». Dibuixaré. Berta.
«/j/um». Dibuixaré. Berta.
«a/j/uny». Amb nom propi. Mal Vici.
«aque/j/s». Dibuixaré. Berta.

— Desplaçament de l´accent en els verbs acabats en -ia:
«c/à/nvia». Llença´t. Lax´n´Busto.
«c/à/nvien». Llença´t. Lax´n´Busto.

· Nivell morfosintàctic:
«se´n dóna compte». No t´amaguis. Joan Bibiloni.
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La interferència en el panorama 
musical català

ISABEL PERICÀS I SBERT

L´objectiu d´aquest estudi és veure en quin registre s´expressen els grups o cantants del nostre país, per
saber si es tracta d´una varietat estàndard d´abast nacional o si fan servir una varietat interferida.

La interferència lingüística és particularment característica de llengües subordinades, les quals, per llur con-
dició mateixa, recorren innecessàriament a usos propis de les llengües que les subordinen.

Per a dur a terme l´estudi, ens hem fixat en la forma parlada (cantada, en aquest cas) de les lletres i no
pas en l’escriptura, perquè moltes vegades les dues versions (oral i escrita) no coincideixen. Els exemples
que extraurem seran de grups i cantants dels Països Catalans.

´ ́ ́

En conjunt i malauradament, després d´haver escoltat material d´una part representativa del sector musical català,
hem pogut observar que la llengua que empren els seus components conté nombroses interferències de l´espa -
nyol en tots els nivells, des del lèxic, que és el més bo d´interferir, fins al fonètic, passant pel morfosintàctic.

Aquest fet no és propi d´una llengua «normal»; sembla evident que la llengua de les formacions musicals, com
que arriba a molta de gent, hauria d´estar depurada i, per tant, hauria de seguir el registre estàndard; però en la
nostra societat, mentalment subordinada a l´espanyola, això no ho sembla tant, d´evident. El que ara hem vist en
el llenguatge de les cançons també passa en molts altres àmbits, com el de la premsa, la ràdio i la televisió, en de-
finitiva, en els grans mitjans de comunicació de masses, que en comptes de fomentar un model de llengua na-
cional, correcte i genuí, en practiquen un altre de regional i passat pel sedàs espanyolitzador.

Finalment podem dir que la llengua dels nostres cantants és un reflex de la que trobam al carrer i que, per tant,
és necessari que passi per un sedàs normalitzador abans que la normativa accepti més desbarats i molts d´aquests
grups esdevinguin models lingüístics.¨



E s pot dir clicar? En català és delfi-
nari o dofinari? Com n’hem de dir

en català del chapapote? Com es diu,
patera o pastera? Com se’n diu en ca-
talà del mobbing? A què correspon la si-
gla SARS? Aquestes han estat les sis con-
sultes que, al llarg de l’any 2003, ha
hagut de respondre més freqüentment
el centre de terminologia TERMCAT, se-
gons s’explica en el web d’aquest orga-
nisme coordinador de les activitats ter-
minològiques en llengua catalana
<http://www.termcat.net/> (23-1-2004).

Creat l’any 1985, el TERMCAT és un
consorci integrat per la Generalitat de
Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans
i el Consorci per a la Normalització Lin-
güística i actualment es regeix pel De-
cret 217/1997 de 30 de juliol. Aquest
centre de terminologia té encomanada
la normalització dels neologismes en
llengua catalana, és a dir, la fixació de
les formes catalanes més adequades
per a referir-se als nous conceptes que
sorgeixen en els àmbits científics i tèc-
nics. Entre les seves finalitats hi ha la
promoció, elaboració i difusió de recur -
sos terminològics i també la prestació

de serveis d’assessorament per a facili-
tar l’ús de la llengua en els àmbits cien-
tífics, tècnics i socioeconòmics. Una part
d’aquests serveis d’assessorament es
duen a terme mitjançant el web del
TERMCAT, a través de tres vies: el CERCA-
TERM, la Neoloteca i la Biblioteca, a les
quals ens referirem tot seguit.

El CERCATERM és un servei multilingüe
de consultes terminològiques en línia,
al qual hom pot accedir com a visitant
o com a usuari registrat. Aquest servei
permet de resoldre dubtes sobre ter-
minologia dels diversos àmbits d’espe-
cialitat. Per a fer una consulta, només
cal introduir el terme que es busca al
camp Text de la consulta i indicar a qui-
na àrea temàtica pertany, a través d’un
menú desplegable amb una trentena
d’opcions. Si hom no està del tot segur
de la forma que pren el terme cercat,
és possible recórrer a l’ús de comodins.
Així, es pot substituir un caràcter dub-
tós per un interrogant o bé posar un as-
terisc en comptes de dos o més caràc-
ters. El resultat de la consulta serà una
llista ordenada alfabèticament dels re-
gistres –dos-cents com a màxim– que
compleixin les condicions de la cerca

en qualsevol dels seus camps, sigui la
denominació, la definició o les notes.
Cada registre, sempre acompanyat de
la indicació de l’àrea temàtica a què
pertany, és clicable: d’aquesta manera
es pot accedir a la fitxa lexicogràfica
vinculada, en la qual consten la defini-
ció del terme, la seva traducció en di-
versos idiomes i els sinònims amb què
compta. Per a interpretar correctament
aquestes informacions són molt útils la
llista d’abreviacions i la d’indicadors de
llengua, accessibles des de la mateixa
pàgina del CERCATERM.

Prenguem clicar com a mostra. De
la seva cerca n’obtenim dos registres,
clic i el mateix clicar, tots dos vinculats
a l’àmbit temàtic «Electrònica. Infor -
màtica. Telecomunicacions». Si entrem
a la fitxa lexicogràfica del primer, veiem
que s’especifica que és un terme in-
formàtic, de gènere masculí, equivalent
al castellà clic, al francès déclic i a l’an -
glès click, emprat per a designar l’«Ac-
ció de prémer i deixar anar ràpidament
un dels botons del ratolí sense moure
la busca del punt seleccionat»; a més,
una nota avisa que la forma verbal cor -
responent a aquest substantiu és fer
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Es pot dir «clicar»?

MAR MASSANELL I MESSALLES
Universitat Oberta de Catalunya

«dóna voltes». Quan et sentis de marbre. Gossos.
«dóna voltes». Quin sentiment. Syphosis.
«mitja volta dóna». Fugir. Pinka.
«donant voltes». Has perdut. Sau.
«donant voltes». Deixa´m dir una cosa. Sopa de Cabra.
«donarà voltes». Deixa´m dir una cosa. Sopa de Cabra.
«donar un volt». Baby only you. Gossos.
«olor a terra mullada». Està plovent. Els Pets.
«teníem que fugir». Planetes transparents. Ja T´Ho Diré.

— Negacions:
«mai Æ trobaràs». Mai trobaràs. Sopa de Cabra.
«ningú Æ et podrà dir no». Trepitja fort. Lax´n´Busto.
«res Æ es mou». Res no es mou. Ja T´Ho Diré.

— Article neutre castellà:

«lo que me queda». Sa gent que no he trobat. Fora des
Sembrat.

«de lo més bé». Entre tu i jo. Ocults.
— Formes verbals incorrectes:

«beguent». Rodeo man. Tomeu Penya.
«beguent». Mira la mar. Fora des Sembrat.
«conduiguent». Gràcies per sa ràdio. Tomeu Penya.

— Ús incorrecte dels clítics:
«no te   vagis». Crack de nit. Mal Vici.
«no vull anar-me   avui». Fugir. Pinka.
«  es va dur les teves pors». Mou-te lentament. Menaix
a Truà.

— Pronominalització verbal:
«m´he trobat el Gerard». Gerard. Gossos.¨

´ ́ ́



(un) clic o clicar, raó per la qual el cer-
cador ha inclòs aquest registre en la
resposta a la nostra petició. Si entrem
a la segona fitxa lexicogràfica, veiem
que clicar és un verb intransitiu, de
l’àmbit informàtic, sinònim de fer (un)
clic, que significa «Accionar un botó
del ratolí» i es tradueix per clicar, ha-
cer clic o pinchar en castellà, per cli-
quer en francès, per cliccare en italià i
per to click en anglès.

Si en alguna ocasió la resposta au-
tomàtica que ens proporciona el CER-
CATERM no esvaeix del tot els nostres
dubtes, aquest ens ofereix encara una
altra possibilitat: després de registrar-
nos com a usuaris –sense cap cost
econòmic–, podem entrar en el Mòdul
d’atenció personalitzada, des del qual
ens serà possible detallar la nostra qües-
tió i obtenir una resposta específica.
Només cal indicar sobre quin terme for-
mulem la consulta –el podem introduir
en català, castellà, anglès, etc.–, a qui-
na àrea temàtica pertany, què en volem
saber exactament i, si podem, quina és
la seva definició, en quin context s’uti-
litza o qualsevol altra observació que
pugui ser útil a qui ha de respondre. I,
si ho preferim, en lloc d’omplir aquest
formulari, podem enviar un correu a
l’adreça <consultes@termcat.net> o bé
trucar al número de telèfon 93 452 61
60. Això sí, cal tenir en compte que
aquest servei només s’adreça a la reso-
lució de dubtes sobre terminologia es-
pecialitzada i, per tant, no és pertinent
de trucar-hi per a aclarir dificultats lin-
güístiques d’altres menes.

El segon recurs que ens ofereix el
lloc web del TERMCAT és la Neoloteca, el
diccionari en línia dels neologismes tèc-
nics i científics normalitzats en català
pel Consell Supervisor del TERMCAT, que
conté la definició de cada terme –n’hi
ha més de 5.300– i les seves equi-
valències en altres llengües. Aquest
Consell Supervisor és presidit pel doc-
tor Joan Veny, membre de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans
i catedràtic de dialectologia catalana de
la Universitat de Barcelona, i en formen
part Maria Bozzo i Jaume Vernet, del
IEC, i Rosa Colomer, Francesc Xavier Far-
gas i Dolors Montes, del TERMCAT. Té
com a assessors permanents Lluís M.
Jiménez de Cisneros, enginyer indus-
trial, i David Jou, catedràtic de física.

La Neoloteca reposa en l’índex al-
fabètic dels termes catalans normalit-
zats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Aquest índex pot presentar-se d’una
manera completa o bé es pot optar per
la visualització selectiva dels termes cor -
responents a un dels vint-i-nou àmbits
temàtics que ofereix el menú. Clicant
qualsevol dels ítems indexats, s’acce-
deix a la fitxa terminològica vinculada.
Així, per exemple, si visitem la corres-
ponent a clic d’entrada, se’ns informa
que aquest sintagma, de l’àmbit temà-
tic d’Internet, designa el «Clic d’accés
a una pàgina web que és comptabilit-
zat per a obtenir dades estadístiques»,
que en anglès es coneix com a click-th-
rough o clickthrough, forma, aquesta

darrera, adoptada pel francès i el cas-
tellà, llengua en què també s’empra
pulsación pasante; a més, una nota so-
bre l’àmbit d’ús ajuda a la seva con-
textualització, ja que indica que ac-
tualment és molt utilitzat en publicitat,
especialment en les cibertires.

Cal destacar que, en l’índex de ter-
mes normalitzats de la Neoloteca, s’hi
intercalen, sempre distingides amb un
asterisc, aquelles formes valorades i fi-
nalment desestimades pel Consell Su-
pervisor del TERMCAT, les quals remeten
als termes equivalents que han estat
efectivament normalitzats. És el cas de
*cuqui: si hi cliquem damunt ens ado-
narem que se’ns envia a la fitxa lexi-
cogràfica de galeta, terme de l’àmbit
temàtic d’Internet amb el qual s’ano-
mena el «Fitxer amb informació sobre
els hàbits, les preferències i el compor-
tament d’un internauta que visita una
pàgina web, que el servidor envia al
disc dur de l’ordinador de l’internauta
mitjançant el navegador», o sigui el que
en anglès s’anomena cookie, en cas-
tellà galleta i en francès mouchard o
témoin de connexion. Passa el mateix
amb *recercar, verb desestimat per al
concepte «Provar de trobar una deter-

minada informació», ja que convé de-
signar aquesta acció amb el verb bus-
car o amb el seu sinònim cercar, que te-
nen com a equivalents el castellà
buscar, el francès chercher i rechercher
i l’anglès to search. Igualment veiem
que *formatejar ha perdut la batalla
davant de formatar, el terme seleccio-
nat en fi per a referir-se a l’acció
d’«Adaptar un suport a un format de-
terminat perquè el sistema hi pugui lle-
gir i escriure dades», el que en castellà
es coneix per formatear, en francès per
formater i en anglès per to format.

És remarcable el fet que alguns

manlleus admesos per al català sense
adaptació gràfica porten un codi entre
claudàtors que n’indica la llengua de
procedència, a fi de facilitar-ne la pro-
núncia. És el cas dels termes byte i hac-
ker, manllevats de l’anglès. Cal dir, però,
que l’un i l’altre disposen de sinònims
més nostrats –si bé força menys sentits.
D’una banda, byte, que és un acrònim
de binary term que designa la «Cade-
na de bits de longitud fixa (habitual-
ment 6 o 8) tractada com a unitat per
l’ordinador i que generalment corres-
pon a un caràcter del codi ASCII», té
com a sinònim octet, atès que actual-
ment un byte sol estar constituït per 8
bits. De l’altra, hacker, definit com a
«Persona apassionada per la informà-
tica, que té un gran coneixement de
les xarxes i els sistemes informàtics i un
viu interès per explorar-ne les caracte-
rístiques i per posar a prova les seves ha-
bilitats en aquest àmbit», pot substi-
tuir-se per furoner, designació força
més expressiva, basada en una metà-
fora sobre el comportament del furó o,
més ben dit, sobre la interpretació que
els humans fem dels hàbits d’aquest
animal aficadís.

Encara resta per assenyalar que la
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Neoloteca conté índexs en alemany,
anglès, castellà i francès. Si coneixem el
mot que ens interessa en alguna d’a-
questes llengües, doncs, podem cercar-
l’hi per a accedir a la fitxa de l’equiva-
lent català. Així, partint del castellà
desfragmentar arribem a la informació
lexicogràfica del català compactar,
«Desplaçar físicament fitxers, bibliote-
ques o carpetes dins d’un suport d’em-
magatzematge i concatenar-los de ma-
nera que es concentri tot l’espai que no
s’utilitza en una única àrea indivisa». O
bé, estirant el fil de l’anglès at, desco-
brim que els equivalents normalitzats
en català són els termes arrova i rova,
que designen el «Símbol format per
una a semiencerclada que, en una
adreça de correu electrònic, separa el
nom de l’ordinador de l’internauta del
nom de l’ordinador que li dóna hostat-
ge», és a dir, el símbol @. Fins i tot exis-
teix un índex en llatí amb els noms cien-
tífics d’algunes plantes i animals, els
quals remeten a la denominació cata-
lana normalitzada i als equivalents en
diverses llengües. Com a curiositat es-
mentem el fet que aquesta llista és
presentada en llatí: INTRAVISTIS IN PAGI-
NA[M] LATINORUM NOMINUM PLAN<C>TA-
RUM ANIMALIUMQUE. És a dir, «heu en-
trat a la pàgina dels noms llatins de
plantes i animals».

Per als visitants habituals de la Ne-
oloteca, hi ha una secció especialment
interessant, perquè amb un cop d’ull
els permet d’estar al dia dels termes
que el Consell Supervisor del TERMCAT va
normalitzant o, per contra, va des -
estimant –aquests darrers marcats sem-
pre amb un asterisc. Ens referim a la
secció Noves incorporacions, que recull
les darreres recomanacions terminolò-
giques d’aquest organisme. Ara, per
exemple, hi hem trobat uns quants ter-
mes relacionats amb els esports nàu-
tics i una bona llista d’incorporacions re-
ferents a la pràctica del golf.

El tercer recurs al qual podem ac-
cedir des de la pàgina d’inici del TERM-
CAT és la Biblioteca, que aplega les
obres de terminologia tècnica i cientí-
fica en català i informa dels projectes
lexicogràfics en procés d’elaboració. Hi
trobareu les referències bibliogràfiques
dels diccionaris, vocabularis, lèxics i ma-
terials de divulgació que contenen ter-
minologia en català, amb informació
del nombre de termes que apleguen,
de les llengües que consideren i del ti-
pus de contingut –definicions, il·lus-

tracions, etc. La Biblioteca es divideix
en dues seccions, anomenades Biblio-
teca terminològica i Biblioteca TERM-
CAT. La primera conté la totalitat de les
obres de terminologia catalogades,
tant si el TERMCAT hi ha intervingut com
si no, mentre que la segona seleccio-
na no més les referències bibliogràfi-
ques de les obres que han estat ela-
borades o assessorades pel TERMCAT.
Com que aquestes referències aparei-

xen sempre precedides d’una icona dis-
tintiva, però, a la Biblioteca terminolò-
gica també són fàcilment identificables.
D’altra banda, si el que us interessa són
les publicacions sobre teoria terminolò-
gica, esteu d’enhorabona per dos mo-
tius: en trobareu una llarga llista en l’a-
partat específic Bibliografia sobre
terminologia, al qual s’entra des de la Bi-
blioteca, i, a més, podreu accedir en lí-
nia als diversos documents en què es
detallen els criteris metodològics i ter-
minològics que aplica el TERMCAT, aquest
cop des de la pàgina d’inici del web, cli-
cant a criteris.

A la Biblioteca, les referències bi-
bliogràfiques són presentades optati-
vament segons tres classificacions: per
temes –amb un menú de cinquanta àre-
es temàtiques–, per títols –cal recordar
que en l’ordenació alfabètica no s’hi té
en compte l’article en posició inicial,
d’acord amb les normes de documen-
tació– i per autors. Si naveguem per
l’àrea temàtica «Informàtica. Tecnolo-
gies de la informació», serà fàcil d’ar -
 ribar a bon port, perquè tenim prou
obres fermes a la vista. Fóra convenient
recalar, per exemple, en el diccionari
terminològic Societat de la informació.

Noves tecnologies i Internet (Barcelo-
na, TERMCAT, 2003, 345 pp.), elaborat
al TERMCAT sota la direcció de Rosa Co-
lomer i Ester Franquesa. La primera edi-
ció d’aquest diccionari, apareguda l’oc-
tubre del 2000, ha estat revisada i
ampliada per a la segona edició, en-
llestida el juny del 2003, en la qual s’ar -
riba a la xifra de 2.071 termes catalans
amb informació gramatical, definició,
correspondència en castellà, francès i
anglès –amb índexs finals en cadascu-
na d’aquestes llengües– i, si escau, no-
tes per a facilitar-ne l’ús. Així, per exem-
ple, en l’entrada intranet es recull que
aquest terme és femení, que revesteix
la mateixa forma en català, castellà,
francès i anglès, que designa una «Xar-
xa informàtica per a l’ús intern d’una
empresa o una organització, dissenya-
da i desenvolupada seguint els proto-
cols propis d’Internet, generalment
TCP/IP, però sense estar-hi connectada
necessàriament» i, en nota, s’aclareix:
«Generalment, les intranets són una rè-
plica del web i sovint posen a disposi-
ció de tots els membres d’una empresa
o organització, també dels teletreballa-
dors, els seus recursos.»

En darrer lloc, no hem d’oblidar
que des de la Biblioteca es dóna pas a
l’apartat Projectes en curs, que mos-
tra quins treballs terminològics en ca-
talà són en procés d’elaboració. Sen-
se canviar d’àrea temàtica, veiem que
sota l’epígraf «Informàtica. Tecnolo-
gies de la informació» s’anuncien tres
projectes en els quals treballa actual-
ment el TERMCAT: el tríptic Telefonia
mòbil, que presentarà uns quaranta
termes en versió catalana, castellana i
anglesa, el vocabulari Terminologia del
comerç electrònic, que aplegarà uns
dos-cents termes catalans acompa -
nyats de la definició i de la correspon -
dència en castellà, francès i anglès, i
el Diccionari d’informàtica, que reco-
llirà la definició d’uns mil cinc-cents
termes catalans normalitzats i la seva
equivalència en anglès. Ben segur que
en aquest darrer retrobarem la solució
a la consulta estrella de l’any 2003: Es
pot dir clicar?

Per cert, per si no ha quedat prou
ben aclarit, es pot dir clicar (i també fer
clic, fer un clic, fer doble clic i fer un do-
ble clic). Pel que fa a la resta de pre-
guntes amb què encapçalàvem la sec-
ció, què us sembla?, us animeu a
buscar-ne les respostes a <http:// www. -
termcat.net/>? Bona cerca!¨
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DE PERTOT

M
editerrània enllà hi ha un altre país, on de les sín-
dries, de les prunes, de les figues, de les tomates...
també en diuen síndries, prunes, figues i tomates.

I és que amb la llengua sarda els catalans compartim més
de quatre mil paraules, fruit d’un llarg període de presèn-
cia catalana a l’illa (1297-1713). 

Algú ha sentit a parlar mai de la «llagosta a la catalana»?
A Nuoro, al cor de Sardenya, és un plat corrent. I dels «mus-
clos a la catalana», en teniu coneixement? Els fan a Càller,
la capital. Per la seva banda, l’eco de les pedres del cap i ca-
sal sard amaga així mateix reminiscències de la nostra ex-
pansió mediterrània: el gòtic català de la catedral, el claus-

tre de l’església de Sant Domènec, l’absis i el campanar del
santuari de Bonaire, una avinguda dedicada a la Mare de Déu
de Lluc... A més, als afores de Càller hi ha les viles de Mon-
serrato i Teulada (nom també, aquest últim, d’un poblet de
la comarca valenciana de la Marina Baixa) i a la costa oest,
l’illot anomenat Il Catalano. Per a l’antropòleg Mario Atzo-
ri, el pas de la corona catalano-aragonesa primer, i de l’es-
panyola després, han deixat una empremta cultural ibèrica
en el substrat local. 

El secà i la màquia configuren, d’una manera intermitent,
gran part del territori illenc. De tant en tant el paisatge sard
et sorprèn amb un dels més de set mil monuments megalí-
tics, entre els quals destaquen els de caràcter defensiu. Es
tracta d’unes torres prehistòriques, conegudes com a nurags,
que foren construïdes inicialment arran de les nombroses ri-
valitats tribals i posteriorment reforçades a causa dels reite-
rats intents d’invasió externs.

«Mai no hem tingut el control polític de l’illa, és a dir,
gairebé sempre hem estat una colònia», em confessava una
veïna de Sàsser. I és que els sards han vist passar les princi-
pals civilitzacions mediterrànies; la petja catalana de l’Alguer
així ho certifica. Amb tot, la galopant italianització de l’illa
fa difícil de sentir-hi tant l’alguerès com el sard. Un gruix im-
portant del jovent està convençut que usar qualsevol llen-

gua pròpia de l’Estat italià que no sigui l’italià, o sigui el
toscà, fa vulgar. Giulio Paulis, professor de lingüística de la
Universitat de Càller, subratlla que a Sardenya no s’hi ha
des envolupat mai una consciència lingüística. El complex
d’inferioritat es va accentuar entre els sards a partir dels anys
cinquanta: les classes benestants van adoptar l’italià, men-
tre que el sard esdevenia la llengua dels pagesos i pastors.
Paral·lelament, una escola i una televisió exclusivament en
italià han acabat d’esguerrar el fet nacional sard. «La meva
àvia em parlava en sard i jo l’entenia perfectament. Quan li
responia en italià, li costava moltíssim d’entendre’m, i és
que a mi els pares ja em van parlar en italià, tot i que entre
ells es parlaven en sard», m’explicava una ensenyant de llen-
gües a secundària que sap parlar diferents idiomes euro-
peus però que diu no veure’s amb cor d’expressar-se en sard. 

Així i tot, són constants els clams independentistes.
Entre les parets del Càller antic, una corrua de cartells rei-
vindiquen Unu logu, una linba, una kurtura, una istoria,
unu populu. Indhipendhentzia. Bainzu Piliu, professor de
la Universitat de Sàsser, pensa que l’Estat italià ha convertit
Sardenya en una terra dependent econòmicament: «La
metròpoli romana no deixarà mai morir de gana l’illa per
tal de poder perpetuar l’esmentat lligam, és a dir, no per-
metrà mai que els sards es puguin rebel·lar contra un mal
govern.» Piliu, fundador del Partit Independentista Sard,
denuncia que els milanesos i altres nord-italians estan com-
prant l’illa a trossets «per tal que després treballem per a

ells com a cambrers o hàgim d’emigrar. I és que Itàlia ha
descobert que Sardenya és molt bonica». En aquesta línia,
l’escriptor Salvatore Satta compara l’ensopiment polític de
la Sardenya dels darrers temps amb un parell de bous
arraulits, dormint vora els marges d’un camí, i el desper-
tar de la nació sarda, a un carro que quan té ju nyits amb-
dós bous «aleshores és, més que un carro, un instrument
de guerra».¨

Si mai es desvetllen els bous

QUIM GIBERT

Les despulles de Martí el Jove descansen a la catedral de Càller».

Reivindicacions d'independència per a Sardenya en els carrers de Nuoro.



—Tinc un record vostre: la Cançó
d’En Bac, un 11 de setembre...
—Sí. Durant uns quants anys la vaig
cantar en l’homenatge que es feia a
Bac de Roda el matí de l’Onze de Se-
tembre a la seva casa natal. És el ro-
manç que explica tota la història de la
seva captura i execució; una pàgina de
la història transmesa oralment de ge-
neració en generació i també un ho-
menatge patriòtic.

—Per què un compacte d’aquestes
característiques?
—És un disc que alterna interpreta-
cions de peces tradicionals amb musi-
cacions de poetes que responen a un
mateix sentiment patriòtic, talment
com suggereix la història de Bac de
Roda. Volem que sigui un disc ric en la
pluralitat d’expressions respecte al que
entenem com a sentiment de perti-
nença a una terra, a una llengua, a una
cultura i als anhels de llibertat que, com
a nació, sempre hem tingut. Per això hi
participen persones de diferents gene-
racions, procedències i maneres de fer.
Pel que fa als temes, també hem in-
tentat donar cabuda a diferents gène-

res i estils, des de la cançó tradicional
i popular fins a la poesia musicada.
També hem volgut oferir una diversitat
de formats, com el cant a cappella o el
grup vocal-instrumental, i sobretot hem
procurat que hi hagués una presència
de tot l’àmbit lingüístic català, dels Paï-
sos Catalans.

—Com va néixer aquesta idea?
—D’una conversa telefònica amb en
Ramon Sangles. Ell em va expressar la
seva inquietud per la manca de refe-
rents en aquest àmbit; vàrem conge-
niar i de seguida posarem mà a l’obra.
Després, amb en Joan Vilamala (ex-Es-
quirol i professor de literatura catalana),
vàrem fer la tria de cançons. N’hem feta
alguna de nova, concretament la Cançó
dels catalans, de Sagarra, i la que apor-
ten la gent d’Urbàlia Rurana, un preciós
poema de Marc Granell amb música de
Toni Torregrossa. També l’anomenada
Auca del Dotze d’Octubre, d’en Vila-
mala; però, en general, són cançons del
nostre patrimoni cultural: El cant del
poble, que és un antic himne català
molt popular, cançons combatives, com
Au, jovent!, versions de cantautors prou
coneguts, com Raimon o Lluís Llach, el

grup Al Tall, etc. Altres cançons, com A
Felip Quint, l’Empordà, Desperta Ros-
selló!, les corrandes Fem Correllengua,
etc., figuraran també en aquest com-
pacte, enllaçant tradició i actualitat. Pel
que fa a poetes, hi trobareu Espriu, Sal-
vat-Papasseit, Martí i Pol, Massó i To-
rrents, Francesc Matheu, Maragall, Gas-
sol i Amada, a més dels ja esmentats
Granell i Sagarra. De Josep M. de Sa-
garra, vegeu aquesta cançó, dita Cançó
dels Catalans:

Aquest poema el vaig musicar com
faig sempre que poso música a textos
que m’interessen: amb la guitarra a les
mans. Llegint poesia, remenant cordes
i acords, surt de vegades una cançó. En
aquest cas –la Cançó dels catalans– va
sortir sola, com si ja fos feta i només cal-
gués anar estirant el fil. Sempre s’ha
dit, i és veritat, que la poesia de Sagar -
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Ramon Manent ens parla 
del disc compacte «Fora son»

VÍCTOR PALLÀS

Ramon Manent (Barcelona, 1952) és
músic i cantador, especialista en música
popular i tradicional. Professor de cançó i
polifonia a l’Aula de Música Tradicional
del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha estat fundador de
diversos grups musicals: Bitayna, Els Tran-
quils, El Tamborí, El Cor de l’Aula, etc. En-
tre altres iniciatives és fundador i director
del Festival de Música Tradicional i Folklò-
rica Rodafolk, que se celebra anualment a
Roda de Ter (Osona). Juntament amb Ra-
mon Sangles i Joan Vilamala, és l’ànima i
l’impuls del disc compacte de cançons Fora
son!, que LLENGUA NACIONAL traurà a la llum
pròximament.
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Per cantar amb totes les venes
i amb un alè que no mor
sols em plau una tonada
que tots la sabem de cor.

Llibertat, diu quan comença,
Catalunya, diu després;
Llibertat i Catalunya...
no cal que digui res més!



ra canta.

—Poetes i música popular i tradi-
cional... Com està el panorama?
—Si mirem enrere, en els anys seixan-
ta i setanta es van començar a fer co-
ses. Si considerem l’ampolla mig buida,
ara tenim poc; però, és que es va co-
mençar de no res, que encara és menys.
Avui hi ha una llavor que ha germinat
en un jovent que, almenys, té algun re-
ferent que permet que surti gent ca-
paç de fer un disc com
aquest i molts altres que s’es-
tan fent. Tenint en compte
que els anys vuitanta foren
nefastos, encara veig l’am-
polla mig plena. S’ha de dir
que moviments com Tradi-
cionarius, juntament amb
moltes altres iniciatives que
l’han tingut com a model,
ajudaren a consolidar un pa-
norama que ara pot ser més
optimista que no era.

—Les institucions hi han
ajudat?
—Molts es pensen que Tra-
dicionàrius tingué un origen
institucional. Sí, les institu-
cions li’n donaren, de suport,
però, tot el que es féu fou bàsicament
l’obra d’uns músics tossuts i con-
vençuts, sense els quals segur que no
hauria existit. Sembraren la llavor de
què he parlat...

—I la Nova Cançó?
—Va ser un episodi molt interessant de
la nostra música que encara no ha es-
tat valorat amb la justícia que es me-
reix i, cosa encara pitjor, que és poc co-
negut per les noves generacions,
perquè en la Transició la van fer desa-
parèixer. Havia rebut el suport de la
burgesia; però després, per les raons
que fos, aquest suport va ser abando-
nat; si de cas, només fou reservat per
a algunes patums. I així ha anat tot: no
s’ha tingut cura del planter, de les no-
ves generacions de cantautors. Per a
ser cantautor, s’ha hagut de tenir un
comportament gairebé heroic.

—La reinterpretació/actualització
de temes tradicionals, com la fa,
per posar un exemple, el nordca-
talà Pascal Comelade, ¿com la
veieu?
—La veig bé, i ha aconseguit una cer-

ta rellevància que ens beneficia a tots;
però hi ha hagut i hi ha moltes més ini-
ciatives. Tal com jo ho veig, el més im-
portant ha estat la recuperació dels ins-
truments tradicionals. Un exemple pot
ser la gralla, que ha estat recuperada
d’una manera molt sòlida, fins al punt
que ara ja l’usen les últimes genera-
cions de rock o de pop en català. De la
tradició sempre en queda alguna cosa,
i una d’important per a mi és la imme-
diatesa del fet musical, la vivència real

de la comunicació ara i aquí, tal com
la música tradicional ha fet sempre.
Malgrat la gran indústria discogràfica
–fàbriques de productes musicals per
al consum–, sempre hi ha un moment
en el qual el músic, partint d’aquests
elements populars, toca o canta enmig
de la gent i arriba, fresc i directe, al seu
auditori. Totes les actualitzacions par-
teixen d’uns precedents. Als joves d’a-
vui, Raimon, per exemple, no els farà vi-
brar com a nosaltres, perquè el context
és un altre; però segur que els sugge-
reix alguna cosa. En aquest disc, uns
nois ben joves han tingut l’oportunitat
de reinterpretar Raimon a la seva ma-
nera i, per tant, l’actualitzen. D’alguna
manera l’integren a la tradició, perquè
se’l fan seu en el nou context on es
mouen, encarats al segle XXI.

—Tornem al Fora son! Pot ser el
principi d’una sèrie?
—L’hem muntat pensant en una re-
presentació variada de músics i diversos
estils musicals: peces amb instrumen-
tació, cant a cappella, composicions po-
lifòniques... Els poetes i les composi-
cions abans esmentats representen una

diversitat que expressa un sentiment
comú. Hi ha gent jove que té una gran
qualitat però que no és coneguda per
no haver pogut accedir encara als grans
circuits; hi ha també gent més gran,
amb una trajectòria inqüestionable: Jau-
me Arnella, Pere Figueres, Marcel Ca-
selles, Toni Torregrossa. Tots són músics
que s’han abocat amb una il·lusió i una
empenta magnífiques al projecte. No
cal dir que els agraeixo profundament
aquesta bona feina desinteressada que

han fet, i, si les coses surten
bé, potser hi podrà haver una
segona o tercera part. Hi ha
molts músics, i molt bons,
que esperen l’oportunitat
d’enregistrar; i també molt
material, moltes cançons per
donar a conèixer, que haurí-
em de difondre a fi que la
gent cantés més que no can-
ta.

—Ens podeu dir algun
nom dels que intervenen
en el Fora son!?
—Els diré tots: Els Tranquils,
quartet vocal d’aquí, d’Oso-
na; el conjunt Bitayna; De Ca-
laix, trio vocal femení de l’Alt
Empordà; La Tresca i La Ver-

desca, que són un quartet vocal i ins-
trumental d’animació infantil de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs; el Cor de
l’Aula, una agrupació polifònica d’una
trentena de cantaires que dirigeixo jo
mateix com a grup estable de l’Aula de
Música Tradicional; el rossellonesos Pere
Figueres i Maties Mazarico; l’infatigable
Jaume Arnella; el grup Urbàlia Rurana,
del País Valencià; Miquel Mariano, del
grup S’Albaida, de Menorca, i Ferran
Martínez Palou, que fa la feina a l’om-
bra, però tan necessària, de la produc-
ció musical. I per últim no podem obli-
dar el conegut dibuixant i cartellista
Cesc, que amb molt d’encert ha fet la
caràtula del disc.

—Projectes?
—Tinc moltes coses al calaix, però
abans és la feina de cada dia. Amb la
meva dedicació professional a l’Aula de
Música Tradicional i altres obligacions,
gairebé cada dia de la setmana sóc en
una ciutat diferent; per tant, disposo
d’un temps limitat per a la investigació
musical i la realització de projectes tan
engrescadors com aquest que titulem
Fora son!¨
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Ramon Manent i Víctor Pallàs en el moment de l’entrevista. Foto: R. S.
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Biografia
Francesc Blancher i Puig va néixer a

Artés l’any 1906. Va estudiar batxillerat
a Manresa, on s’inicià en la poesia. Es
llicencià en Farmàcia a la Universitat de
Barcelona l’any 1930 i féu algunes as-
signatures de Medicina, estudis que la
guerra civil interrompé. Acabada la ca-
rrera i fins al començament
de la guerra, féu pràctiques
com a farma cèutic i analis-
ta a la farmàcia del seu on-
cle, a Artés, en una de Bar-
celona i en diversos
laboratoris també barcelo-
nins. Part de la guer ra la va
passar a Montserrat, enca-
rregat de la farmaciola que
hi funcionava. En 1941 es
féu càrrec de la farmàcia
d’Artés, on continuà fins a
l’any 1977, en què es ju-
bilà. Fou membre de l’A-
cadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i
Balears.

L’inici patent de la seva
activitat literària el podem
datar en l’any 1934, en
què obtingué el primer
premi del concurs literari
organitzat per la Federació de Joves
Cristians de Catalunya a Manresa. A
partir de 1951 es presenta a diversos
certàmens literaris i obté nombrosos
premis: 13 Flors Naturals, 5 Englanti-
nes, 4 Violes, com també una dotzena
d’accèssits i una trentena de Premis Ex-
traordinaris. Va obtenir tres Mestratges
en Gai Saber.

Cap a 1974 va entrar en la penya ar-
tística i literària barcelonina del Rall. Fou
impulsor i president d’honor del Raïm
de Poesia d’Artés, cenacle de lectures
agermanat a Poesia Viva, de la Cova
del Drac de Barcelona, i al Quicarell Poè-
tic de Centelles. Li van musicar tota una

colla de composicions. Va recitar poe-
mes o presentà els seus llibres en una
sèrie de centres barcelonins o comar-
cals. Fou Mantenidor de diversos Jocs
Florals.

Va publicar el primer llibre de poe-
sia l’any 1977 (coincidint amb la seva
jubilació), acompanyat d’un casset amb

la veu de l’actriu manresana Maria Ma-
tilde Almendros i música del mestre
Agustí Cohí, titulat Aportació al cente-
nari de l’excursionisme català. Al cap
de deu anys publicà dos llibres més:
Clavellina nadalenca (poemes de Nadal
anyals que van de 1953 a 1987) i Apor-
tació rimada en homenatge a Verda-
guer, en ocasió del centenari del poe-
ma Canigó. I en 1990, Pinzellades
bagenques. A més, figuren composi-
cions seves en tota una colla de llibres
i revistes. A part de la poesia, també va
conrear la prosa biogràfica, especial-
ment participant en el llibre Francesc
Ferrer i Solervicens, metge i mestre de

metges, editat l’any 1986 pel Centre
d’Estudis del Bages.

En 1990 li va ser concedida la Creu
de Sant Jordi per la Generalitat de Ca-
talunya. Aquest mateix any fou ho-
menatjat pel Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona, com també per la seva
vila nadiua, que el nomenà Fill Predi-

lecte i li dedicà una plaça.
Naturalment, rebé encara
altres homenatges. Perso-
nalment, crec que és una
llàstima que no rebés el
Premi Bages de Cultura,
que prou es mereixia.

Afeixugat per diverses
xacres, Francesc Blancher i
Puig va finar, en una clíni-
ca de Manresa, el dia 5 de
juliol passat, a l’edat de no-
ranta-sis anys.

Ara, pòstumament,
amb l’ajut de la seva vídua,
la Sra. Marina García, es-
tem preparant l’edició de
la seva poesia inèdita, és a
dir, la poesia encara no re-
collida en un volum propi;
esperem que aquest llibre,
que serà bastant volumi-
nós, pugui sortir a mitjan

any 2004, més o menys en l’aniversari
del seu traspàs.

Figura literària
Passant a una valoració de Francesc

Blancher com a literat, jo diria que va
ser un poeta molt prolífic, un mestre
de la versificació i un defensor dels va-
lors cristians i tradicionals.

1) En primer lloc, Blancher destaca
com a poeta prolífic, fins i tot podríem
dir «pròdig», adjectiu que el dicciona-
ri Fabra defineix així: «que despèn, que
dóna sense mesura». En efecte, exis-
teixen poetes més aviat avars, amb

Francesc Blancher, poeta bagenc

JOSEP RUAIX I VINYET

Val la pena que, en aquesta secció de LLENGUA NACIONAL dedicada a «amics i mestres», fem una evo-
cació de Francesc Blancher, poeta bagenc que ens ha deixat recentment i a qui, quan encara era en-
tre nosaltres, havíem pensat de fer-li una entrevista. En aquest article, doncs, farem un esbós de la seva
biografia, tractarem la seva figura literària i, finalment, reproduirem un seu poema il·lustratiu.



poca producció, que només escriuen
poesia quan han d’expressar sentiments
molt elaborats; i existeixen poetes que
contínuament troben ocasions per a es-
criure versos, que participen en con-
cursos i recitals, que no saben dir no
quan els encarreguen algun vers d’o-
casió. Blancher era d’aquests últims.

Blancher, doncs, compta amb una
gran producció poètica: una part, de-
dicada a tractar temes proposats per
jocs florals i concursos; una altra part,
integrada per composicions circums-
tancials, escrites espontàniament o per
encàrrec (nadales, felicitacions i home-
natges, versos de primeres comunions,
de noces, de defuncions o confegits a
propòsit d’altres esdeveniments socials).

El nostre poeta, per tant, que era
home d’intensa relació social, es va pro-
digar molt des del punt de vista de la
producció literària. Però també va ser
pròdig, o sigui molt generós, en els elo-
gis envers persones i institucions. Era
un home molt amable i ben educat,
gairebé cerimoniós, i no regatejava, ans
al contrari, les floretes als col·legues, a
les entitats i, en general, a tothom qui
es creuava en la seva vida, fins al punt
que, un cop traiem el poema del seu
embolcall ambiental primigeni i el fi-
quem en un llibre, alguns d’aquests elo-
gis o compliments ens semblen exces-
sius. Això, en alguna nostra conversa,
jo li ho havia advertit, i fins i tot, havent-
me ensenyat alguna determinada com-
posició, li havia aconsellat de «rebai-
xar» algun adjectiu o epítet; i la veritat
és que solia fer-me’n cas. Però, ja dic,
el seu esperit bonhomiós el feia ser molt
–a vegades potser massa– generós.

Una darrera observació sobre el Blan-
cher poeta prolífic o pròdig és que, per
una banda, ens ha llegat una obra abun-
dosa i rica, que toca molts aspectes i que
interessa a moltes persones; però, per
l’altra, té el perill, quan es llegeix segui-
da, de les repeticions: repeticions d’i-
matges, de rimes i de mots. Aquestes re-
peticions, però, no es noten quan hom
llegeix les composicions separadament.

2) En segon lloc, cal reconèixer que
Francesc Blancher és un mestre de la
versificació, afirmació que podem de-
tallar en tres aspectes.

El primer és que coneixia bé la llen-
gua catalana i la seva gramàtica i volia
que la seva producció fos, en aquest
sentit, modèlica. Si es veuen originals
seus dels anys de joventut i dels anys de

maduresa s’hi observa, certament, una
millora: cada vegada escriu amb més
correcció. Per això les esmenes que, si-
gui quan va publicar les Pinzellades ba-
genques, sigui ara que preparem la seva
obra inèdita, he hagut de fer als seus
originals es limiten, pràcticament, a mi-
núcies tipogràfiques.

El segon aspecte és el seu coneixe-
ment de la mètrica. Aquí Blancher és
veritablement un mestre. Sap manejar
la majoria de les tècniques de versifi-
cació: versos curts, mitjans i llargs; es-
trofes de dos versos (apariats), quartets
i quartetes, quintets, sextets, etc.; amb
rima consonant, assonant o amb vers
blanc; té molta facilitat per a compon-
dre romanços, estances, sonets, dèci-
mes, tankes, etc. Aquestes dues darre-
res formes (la dècima i la tanka), per
exemple, em consta que era capaç
d’improvisar-les en poca estona: jo ma-
teix li havia vist escriure’n en el curs
d’un recital o d’un àpat. La seva pro-
ducció, doncs, a part del gaudi estètic
que provoca, pot ajudar el qui s’interessi
per la tècnica versificadora.

El tercer aspecte que voldria remar-
car en aquest apartat de Blancher com
a mestre de la versificació és que va
crear un tipus de composició poètica
que ell anomenà «dotzè» i que consta
de dotze versos distribuïts en una for-
ma que ara fóra massa llarg d’explicar
(jo ho expliquem en les primeres pàgi-
nes del llibre que estem preparant i en
donem un exemple al final del present
article). És un tipus de composició no fà-
cil, que té un cert to elegíac, i del qual
ell mateix no va pas abusar: calculo que
el va emprar en unes trenta ocasions.
No sé si algun altre poeta l’ha imitat
(com sí que algú ha imitat les estrofes
«esplugasianes» o, millor, «espluguia-
nes», del poeta barceloní Josep M. Es-
plugas, més o menys contemporani del
nostre homenatjat). Sigui com sigui, res-
ta una aportació de Blancher a la mè-
trica catalana.

3) En tercer i últim lloc voldria re-
marcar que Francesc Blancher destaca,
a través de la seva poesia, com un con-
vençut defensor dels valors cristians i
tradicionals. En aquest sentit, no cal dir
com congeniava, aquest seu esperit,
amb la temàtica floralesca, que tant va
conrear, és a dir, amb el triple lema de
Patria, Fides, Amor (pàtria, fe, amor), i
també amb la temàtica d’altres con-
cursos en què va participar i, sovint,

triomfar, que celebraven esdeveniments
religiosos, històrics, populars, etc. Igual-
ment, el seu esperit sintonitzava bé amb
les efemèrides per a les quals escrivia les
seves composicions i que ja hem es-
mentat abans.

Ara bé, home de cultura com era, la
seva defensa d’aquests valors no era pas
feta des del tancament o la tossuderia,
sinó des del coneixement, l’estudi i la re-
flexió. Així, per una banda, es veu com
totes les seves afirmacions i sentiments
procedeixen d’un sòlid bagatge cultural
i, per altra banda, com sovint es docu-
menta acuradament quan escriu sobre
algun tema més o menys específic. L’ú-
nica cosa que, avui dia, ens causa una
mica d’estranyesa és la reiteració d’a-
quest home, de tarannà conservador, a
queixar-se del «progrés» (que sol es-
criure entre cometes), el qual considera
amb freqüència com a fals i perniciós.
Té raó, és clar, en observar que els can-
vis aporten, massa sovint, coses dolen-
tes, però hem de reconèixer que n’hi ha
molts, de canvis, que realment consti-
tueixen un progrés, és a dir, fan avançar
la humanitat en un sentit positiu. Sigui
com sigui, els seus tocs d’alerta són tam-
bé ben útils.

Esbossades la biografia i la figura li-
terària Francesc Blancher, poeta ba-
genc, és indispensable que acabem l’ar-
ticle reproduint un seu poema, per a
tenir almenys un tast del seu estil. Hem
escollit un «dotzè» escrit el dia 7 d’a-
bril de 1981 i destinat a la Corona Poè-
tica a la Mare de Déu de Montserrat
que es presentà el 24 d’octubre del ma-
teix any i que resta inèdita. Hi aparei-
xen els temes floralescos de fides i pa-
tria, tan congenials a l’autor.¨

LLENGUA NACIONAL - núm. 46 - I trimestre del 2004 37

AMICS I MESTRES

Un meu «dotzè» a la Moreneta

Única sou i refulgent estrella.
Sou una rosa d’un esclat diví
que amb generosa flaire s’esbadella.
Sou un poema místic, peregrí,
ungit de la mirada que us fa amorosa i bella.

Sou el doll de tendresa i meravella
pel pelegrí cansat de llarg camí.
Del camp eixorc dels cors sou dolça rella.
Sou l’aurora del clos montserratí
que de la nostra terra modula el faust des-
tí.

Oh cor de Mare, on, com en l’or, s’encunya
el bategar del somni del cor de Catalunya!



E
l dia 11 de novembre del 2003 l’a-
nomenat «poeta del poble» ens
deixava orfes de nous versos. En

un nostre estudi de 1994, Passejada
amb un poeta tossut, li atorgàvem
aquest altre qualificatiu, «tossut», en
el qual ell convingué amb un cert orgull.
Valgui això de preàmbul per a fer res-
saltar com una de les millors qualitats
de l’home Miquel la seva sorprenent
tossuderia per a transformar, com un
gran mag, l’adversitat que marcà la seva
vida en belles paraules i en una admi-
rable autoexigència, cosa que el con-
vertí en el poeta Martí i Pol. 

El cas de Miquel Martí i Pol, d’orí-
gens humils i formació autodidacta, és
insòlit: la seva creació poètica, segons
afirma Miquel Desclot, quadruplica en
extensió la de Maragall, Riba o Foix.
(¿No és curiós que un dels mots que so-
vintegen en l’obra martiniana sigui l’ad-
jectiu desmesurat, sempre en un sentit
positiu?) I precisament aquí la quanti-
tat va acompanyada de la qualitat, ja
que el nostre home no té res a envejar
de les plomes més sublims de la poe-
sia, no tan sols de la catalana sinó de
la universal. Alguns han detectat en ell
coincidències amb Joan Salvat-Papas-
seit en la tendresa amb què mira les
coses, els orígens humils, la formació
autodidacta i la descripció de l’entorn
quotidià; amb Miguel Hernández en
l’austeritat i la concisió expressiva, el
llenguatge sòlid i viu; amb Pablo Neru-
da pel que fa a l’enumeració d’objec-
tes i persones; amb Bertolt Brecht quant
a la responsabilitat política; amb Sa-
muel Beckett en la concepció de l’an-
tiheroi, i amb Ramon Llull en la im-
portància de la paraula, com veiem en
el Llibre dels sis sentits, escrit entre 1974
i 1975, que podem relacionar amb el
tractat lul·lià Lo sisè seny (De sextu sen-
su); segons Martí i Pol, el sisè sentit,
que complementa els altres cinc, és la
paraula, i dedica el poema correspo-
nent a Salvador Espriu amb la citació

«Però hem viscut per salvar-vos els
mots». També en l’obra martiniana s’hi
pot constatar el realisme històric, com
en la de Vicent Andrés Estellés, Josep
Maria Llompart, Jordi Sarsanedas o Mi-
quel Bauçà.

Nascut el 19 de març de 1929 en el
si d’una família obrera de Roda de Ter,
el joveníssim Miquel (catorze anys) en-
tra a treballar a les oficines de l’em-
presa tèxtil Tecla Sala - La Blava, on sa
mare fa de dobladora. Una mica abans
ha començat a escriure els primers ver-
sos, i els nous companys i situacions se-
ran objecte del poemari que en 1959
prendrà forma en la primera versió de
La fàbrica (hi haurà la definitiva en
1972). Ara bé, la influència de la post-
guerra en la vida pública del país fa que
aquells intents, que mai no deixaran de
ser això, intents i prou, siguin en cas-
tellà; però al cap d’un parell d’anys el
jove s’instal·la definitivament en la seva
llengua, com afirma en ¿Què és poesia?
(p. 20): «El canvi de llengua, almenys en
el meu cas, era un pas estrictament im-
prescindible per configurar-me no no-
més com a poeta sinó com a persona.
La meva absurda i ridícula diglòssia hau-
ria estat una nosa de mi mateix amb la
qual hauria topat sempre.» I llavors li
arriba el primer revés: en 1948, a dinou
anys, contrau la tuberculosi i ha de fer
llit tot un any; però, en comptes d’en-
fonsar-se per una malaltia tan perillosa
en aquell temps, aprofita el descans
forçat per a llegir i per a polir el seu pro-
pi estil. D’aquella època és el recull que
reflecteix la seva crisi religiosa, Paraules
al vent, guardonat amb el Premi Óssa
Menor (actualment Carles Riba) l’any
1953, amb Carles Riba, Josep M. de Sa-
garra i Joan Teixidor entre els membres
del jurat. El llibre és publicat a mitjan
1954 i a partir d’aquest moment hi ha
un llarg silenci editorial de més d’una
dècada, trencat només per l’edició
abans esmentada de La fàbrica-1959 i
del recull El poble (1966), malgrat la im-

portància del premi, la constant pro-
ducció literària del jove poeta o els con-
tactes d’aquest amb Josep M. Castellet,
Blai Bonet i Carles Riba; un silenci mar-
cat potser pel mateix retorn de Riba o
perquè és l’època d’apogeu d’Espriu i el
món intel·lectual considera que no cal
arriscar-se amb noves troballes.

Durant aquest temps, Martí i Pol es
casa amb Dolors Feixas (1956), té dos
fills; treballa vuit hores a la fàbrica i es-
criu de nit; inicia també una frenètica
activitat cultural en favor de la llengua
i la cultura catalana amb conferències,
cine-fòrums, col·laboracions en revis-
tes, classes de català, traduccions...; fins
agafa una guitarra i s’atreveix a com-
pondre cançons (al teatre Romea de
Barcelona arriba a fer de teloner de Rai-
mon). Després deixa d’escriure una tem-
porada i es dedica a llegir els clàssics, a
suplir el seu dèficit universitari amb cur-
sets i a revisar la seva obra.

Al tombant dels anys setanta reprèn
l’escriptura, però la vida li reserva la se-
gona patacada: una esclerosi múltiple
comença a minvar-li les facultats físi-
ques; ho reflecteix en Llibre sense títol
i Vint-i-set poemes en tres temps, escrits
simultàniament entre 1970 i 1971. A
partir d’aquest moment la seva poesia,
fins aleshores de caire introspectiu i des-
prés social, fa un tomb que delata una
clara etapa d’autoanàlisi i adaptació de
Martí i Pol a les circumstàncies, en què
aquest comença a veure’s com «l’al-
tre», «l’home del mirall», termes que
perduraran al llarg de la seva obra, pot-
ser com a autodefensa i com a afirma-
ció del «jo» no perdut per culpa de les
xacres de la malaltia, a la qual posa un
nom, Amadeu, per fer-hi front i desmi-
tificar-la: «Li he d’agrair una cosa, a l’A-
madeu: que em faci rumiar» (Joc d’es-
cacs, p. 323); fins arriba a «celebrar» la
irrupció d’aquest «hoste insòlit» al cap
de set anys amb «Set poemes d’ani-
versari», del llibre Estimada Marta, una
obra que vol reflectir l’adaptació de la
sensualitat i la sexualitat a la nova si-
tuació personal. Segueix una època de
producció i edició, en què Miquel Mar-
tí i Pol es converteix en un poeta llegit,
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L’obra de Miquel Martí i Pol, 
la tossuderia feta art

MÀRIAM SERRÀ

Davallo, lent, l’últim tram de l’escala
i encara miro al lluny.
Miquel Martí i Pol, «Certes maneres», dins Els bells camins



estimat i premiat. Tanmateix, mentre
aprèn a conviure amb la idea d’una
mort anunciada –«De tant en tant la
mort i jo som u [...]» («Metamorfosi I»,
Quadern de vacances)– , haurà d’ac-
ceptar-ne una altra, la de la muller, la
qual traspassa en 1984, víctima d’un
càncer. És el tercer revés
que li dóna la vida i que
de nou, amb la seva tos-
suderia, converteix en
els bells mots de Llibre
d’absències, obra que
ell qualifica, malgrat tot,
de cant a la vida i no
pas de plany per la
mort.

I, com l’ocell fènix, en
Miquel reneix de les cen-
dres, s’espolsa i alça el
vol dels sentiments amb
Montserrat Sans, el seu
gran puntal en el futur.

Així els anys vuitan-
ta representen per al
poeta un balanç de vida
que l’inclinen de nou a
la reflexió, i en els no-
ranta entra en una èpo-
ca d’expansió literària i
fins d’exclaustració físi-
ca, gràcies a l’impuls mediàtic que li
proporciona un admirador seu, Lluís
Llach, el qual li proposa una col·labo-
ració que desembocarà en una perfec-
ta simbiosi literàrio-musical i donarà pe-
ces prou conegudes, en les lletres de les
quals el poeta recobra aquella dimen-
sió d’universalitat, de proclamació pro -
fètica i d’exaltació patriòtica que s’ha-
via fet palesa en obres com Crònica de
demà o, sobretot, L’àmbit de tots els
àmbits. Val a dir que els versos de Mi-
quel Martí i Pol ja havien estat musicats
i interpretats, i ho han estat posterior-
ment, per un gran nombre de cantants
i rapsodes dels Països Catalans.

El final del segle culmina amb la ce-
lebració de l’Any Martí i Pol (1999), tot
un seguit d’actes i homenatges impul-
sats per l’Associació d’Amics de Miquel
Martí i Pol, acabada de crear. I els tres
anys escassos de l’inici del nou conti-
nuen en la mateixa línia ascendent,
amb un llegat important i diferent del
poeta al seu públic, Haikús en temps de
guerra, on els primers versos d’una de
les composicions del grup «Haikús i tan-
kas del solitari» sembla presagiar la data
de la seva mort: «Adust, novembre /
m’ha segellat els llavis [...]» 

Miquel Martí i Pol conrea la poesia
per a adults, però ha fet poemes per a
infants, com els recollits en Bon pro-
fit!, i també incursions en la prosa: Con-
tes de la vila de R. (un repertori de nar -
racions curtes ampliat posteriorment en
Contes de la vila de R. i altres narra-

cions), Joc d’escacs (que aplega dos lli-
bres de memòries Obertura catalana i
Defensa siciliana), ¿Què és poesia? (un
recull de quatre conferències escrites
entre 1987 i 1999), etc., obres impres-
cindibles, especialment aquestes dues
últimes, per a qui vulgui aprofundir més
en la seva trajectòria. D’altra banda, ha
estat traduït a diversos idiomes.

Ara bé, alguns crítics literaris i com-
panys d’ofici del poeta –potser creient-
se superiors per l’aval d’una carrera uni-
versitària– l’han titllat d’oportunista,
carrincló i repetitiu, i han qüestionat la
seva popularitat en cas de no haver pa-
tit l’esclerosi. És cert que molts de no-
saltres ens hem preguntat com hauria
estat la poesia de Martí i Pol sense l’in-
grat company; fins ell s’ho ha demanat:
«La meva resposta ha estat sempre que
no ho sé, però que suposo que ben bé
no. [...] Crec, sincerament, que una res-
posta contundent, a més de ser gro-
tesca, entraria de ple dins el camp de
la ciència-ficció, [...] sempre he contes-
tat que creia que, en el cas de no ha-
ver estat malalt, el to substancial dels
meus poemes no hauria variat, encara
que és possible que no hagués insistit
tant a tractar certs temes [...]», diu en

¿Què és poesia? (pp. 30, 81). Martí i
Pol, però, no ha caigut mai en la tram-
pa de replicar als seus detractors; la
seva humilitat ha estat més gran enca-
ra que la seva obra: «Mira, jo tinc molts
pocs estudis. He llegit força, però sé
molt poques coses. Aleshores faig po-

esia del poc que sé, del
quotidià, del que visc,
del que sento amb tots
els sentits; d’això últim,
en faig sobretot de po-
esia», proclama sense
embuts en l’entrevista
que li fa Ramon Balasch
l’any 1994 en Catalunya
barri a barri núm. 7.

Malgrat aquestes
opi     nions contràries –po-
ques, val a dir-ho– Mar-
tí i Pol ha obtingut el re-
coneixement de la gent,
que en realitat era allò
que més agraïa, i també
l’oficial; cal saber que
en 1978 refusà un pre-
mio nacional espanyol,
com una prova més de
la seva integritat perso-
nal i patriòtica.

Per acabar remarca-
rem tres característiques de l’obra mar-
tiniana. La primera és el llenguatge,
exquisit però entenedor, car ha arribat
a tots els públics; un altre gran poeta,
Joan Oliver, ho constata en el pròleg
de Quadern de vacances: «Heus ací
un lèxic ric, però mai excèntric ni re-
vés.» La segona és el rerefons del mis-
satge que l’autor proposa subtilment
com un joc d’endevinalles, com ara la
utilització de nombres senars, pels
quals sent predilecció, en títols i en re-
culls de poemes o el recurs de la cur-
siva en la totalitat d’alguns poemes
per a diferenciar dos estils o estats d’à-
nim diferents dins un mateix volum (fi-
xeu-vos-hi!: és interessant). La tercera
és l’estreta relació que manté en for-
ma de diàleg amb el lector, com si el
tingués sempre al davant; una relació
que serveix de colofó d’aquest escrit
amb «Quasi autoretrat», de Crònica
de demà, amb l’ànim de suscitar l’in-
terès per l’obra d’un dels millors poe-
tes de tots els temps, que ha contribuït
a dignificar la llengua catalana en els
nostres dies: «No tinguis por de pe-
netrar el secret / d’aquest tendríssim jo
que tens als dits. / Confon-te amb mi
com jo em confonc amb tu.»¨
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Màriam Serrà amb M. Martí Pol i Montserrat Sans a Arinsal, en la XII GALEUZCA (1996).



V
aig conèixer lo Quim fa uns tren-
ta-cinc anys. M’ensenyava català
al CICF, avui CIC, en uns dies de

creixent oposició ciutadana al franquis-
me dominant. I la primera cosa que em
va agradar d’ell, del meu mestre, va ser
el do que tenia per a transmetre tot
allò que sabia –que era molt– amb na-
turalitat, senzillesa i claredat. Era pe-
dagog, doncs, i tinc per gran fortuna el
fet d’haver estat deixeble seu: a més
d’instruir en coneixements lingüístics i
gramaticals –compaginava magnífica-
ment la gramàtica tradicional amb l’es-
tructural–, lo Quim formava, educava,
comprensiu davant els migrats conei-
xements normatius de la classe i cordial
en les raonades explicacions docents
de què ens fornia. Ben aviat d’aquest
contacte en va néixer una amistat co-
muna, compartida, de comunió en ide-
es. I no vaig trigar a conèixer la seva fa-
mília, casa seva, un dels puntals més
sòlids de la vida de lo Quim: la Carme,
la canalla que tenien, la mare de la Car-
me… I ells van conèixer la meva, de fa-
mília, a Peramola, a l’Alt Urgell.

Recordo bé, arran de les moltes es-
tones de conversa o de feina que haví-
em compartit i per molts dels moments
diguem-ne emotius que li havia vist viu-
re, que lo Quim era un cant d’huma-
nisme, bonhomiós i sensible. Ara bé, la
seva personalitat també era de pedra pi-
cada quan calia, ferm en les convic-
cions. Qui l’havia conegut ho sap prou
bé, com també sap que lo Quim escol-
tava quan li parlaven, obert a tota mena
de diàleg civilitzadorament enriquidor,
i que tenia el pensament clar, sense es-
querdes: quan es pronunciava, sempre
sabia què deia…

Si alguna cosa feia sortir de cassola
lo Quim era la injustícia, l’abús del fort
contra el feble, la mordassa de l’opres-
sor a la boca de l’oprimit. Just per això
era tan inquiet socialment, treballador
incansable a favor de l’equitat i alhora
defensor a ultrança de les nostres lli-
bertats com a poble, ja fos des del com-

promís polític –em consta que ben arris-
cat algunes vegades–, ja fos des de l’a-
nonimat d’una manifestació al carrer, ja
fos –excursionista apassionat com era–
des de la presa de posició com a ciutadà
en qualsevol indret de la ruralia en què
es trobés. Lo Quim respirava l’alè de la
terra, l’alè de la independència, l’alè
dels Països Catalans, el nostre poble.
Lo Quim era poble i se sabia pertan-
yent al poble, al poble català; se sentia
identificat amb el país, des de la cultu-
ra fins a la geografia, i la parla, el ca-
talà, el nostre tret més identitari, l’ena-
morava, li tenia el cor robat; tant, que
l’any 1951, en el bo i millor de la bes-
tial dictadura franquista, ja va començar
a estudiar català –d’amagat, per no dir
clandestinament–, amb el gramàtic Ar-
tur Balot, conegut com «El de la rà-
dio»1.

Lo Quim tenia disset anys, aleshores,
i la pruïja juvenil que sentia, la passió
que l’animava, no s’estroncà ni s’es-
tancà a mesura que s’anà fent gran,
sinó que s’afermà i va créixer sota el
guiatge d’un altre gramàtic esplèndid,
Eduard Artells. Així, cap a la darreria
dels anys seixanta, lo Quim deixà de
banda els estudis que havia cursat (pe-

ritatge químic) i es dedica del tot al con-
reu de la llengua i a impartir el que sa-
bia: professor de català per a adults;
redactor, en la revista Recull, de la sec-
ció «Mots al vent»; un seguit de lliçons
de gramàtica catalana que es publica-
ren des de l’abril de 1968 fins al juny
de 1971; professor d’iniciació a la llen-
gua, diversos cursos, a la Universitat
Catalana d’Estiu; redactor i corrector
d’obres enciclopèdiques (Diccionari Sal-
vat Català, per exemple) i de TV3, i tam-
bé autor, amb l’obra Diccionari del ca-
talà popular i d’argot. Com diem a
muntanya, lo Quim era un home de
bona fusta, un exemple de vocació al
servei del país.

Personalment us vull dir que haver
estat deixeble i amic de lo Quim m’ho-
nora i que hi mantindré els lligams de
la manera que considero més escaient
perquè m’acompanyi tothora i fruiti,
esponerosa, la llavor que va sembrar:
continuaré treballant les lliçons de llen-
gua, d’història i de vida, que tan bogal
i desprès, em va ensenyar.

LLENGUA NACIONAL - núm. 46 - I trimestre del 200440

AMICS I MESTRES

Al Quim Pomares, «in memoriam»

JOSEP ESPUNYES (Parlament en el comiat)

1. Artur Balot (Peralada, 1879 - Barcelona, 1959) havia emès, de 1932 a 1936, un programa divul-
gador de gramàtica catalana (Les converses del Míliu) per Ràdio Barcelona.

Joaquim Pomares

Benvolgut amic Joaquim,
Quim Pomares i Navarra:
En el viatge sense fi,
que just amb la mort s’encara,
rep tanta pau en el camí
com bondat deixes aquí,
a la terra que ens empara.
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I meu amic i germà
prevere Pere Ortís i
Escuer (Bellpuig,

1930) és un enamorat
del català fins a la follia,
tant que s’ha convertit
en un dels seus defen-
sors més acèrrims. Grà-
cies li’n siguin donades,
que bé ho necessita
prou la nostra bella
dama: la llengua és la
pàtria.

L’any 1995 va publi-
car On va el català? (Ed.
Selecta-Catalònia, Bar-
celona), un recull de
programes radiofònics
emesos a través de «La
Veu de Tàrrega».

L’any 1999 va donar
a llum Netegem i enri-
quim la llengua catala-
na (Publicacions de l’A-
badia de Montserrat),
que és com un resum
actualitzat del títol an-
terior, dividit en dues
parts: en la primera, de-
nuncia barbarismes,
castellanismes, anglicis-
mes, incorreccions de
tota mena; en la sego-
na, anima els catalans a
revifar els bells mots
com adés, fadrí, i a re-
cuperar expressions per-
dudes o a punt de per-
dre’s, com a desdir, a
manta... (Ortís té tota la

raó del món; el que
passa és que la gent
no llegeix, o no lle-
geix els escriptors
catalans dignes d’a-
quest nom, o no-
més aprèn dels mit-
jans de comunicació
tan nocius pel que
fa al cas. És ben bé,
tal com ell afirma, la
cultura de la incultu-
ra.)

Darrerament ha
editat La parla de
l’Urgell, sota el pa-
trocini del Consell
Comarcal de l’Ur-
gell. És com un pom
de flors collides al
jardí de la nostra
llengua, tan rica en
si i tan variada en
els seus dialectes i
àdhuc en els mati-
sos comarcals d’a-
quests dialectes, si-

guin de morfologia,
sintaxi o fonètica: el
rossellonès, el català
central, el balear, l’al-
guerès, el nord-occiden-
tal i el valencià. Tot un
tresor, tota una herèn-
cia que no ens hauríem
de deixar perdre ni
prendre de cap de les
maneres.

Pere Ortís és alhora
un molt prolífic
novel·lista, passió que li
permet de demostrar
pràcticament el seu
amor a la llengua, això
que gran part de la seva
vida l’ha passada com a
missioner entre l’Amèri-
ca Central i Nova York.
Encara, però, que no
hagués escrit cap llibre
ni traduït al català Cata-
lonia infelix, d’Edgar
Allison Peers, ell, n’estic
segur, ja es donaria per
satisfet d’haver «viscut
per a salvar-nos els
mots», a semblança de
Salvador Espriu. Perquè
els temps continuen es-
sent difícils, molt
difícils.¨

CLIMENT FORNER

Rector de Viver i Serrateix 
(Berguedà) 

L
’origen d’aquesta obra remunta a
l’any 1985, quan els lingüistes J.
Moners, J. Solé i M. Sunyer, sota

la direcció del malaguanyat Xavier Ro-
meu, van elaborar un diccionari d’àm-
bit general, modern, innovador, amb
definicions breus però de gran clare-
dat, acompanyades d’il·lustracions
aclaridores. Tal com explica Albert Jané
en el pròleg, en aquella època encara
no havia aparegut el Diccionari de la
llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (DIEC); per tant, el diccionari
normatiu era el Diccionari general de
la llengua catalana (DGLC) de Pompeu
Fabra, mentre que del Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua
catalana, de Joan Coromines, encara
no se n’havien publicat tots els vo-
lums. El diccionari Barcanova, que va
néixer amb l’ambició de renovació i
modernitat, ja recollia un gran nombre
d’entrades que no figuraven en el de
Fabra. Ara, dinou anys després d’aque-
lla primera publicació, l’Editorial Barca-
nova ha decidit fer-ne una reedició,
amb una sèrie de modificacions que el
milloren i el fan encara més modèlic.

El resultat és un nou diccionari,
molt extens, complet i clar, amb un lle-
tra de cos gran que facilita la consulta.
No conté les il·lustracions de l’anterior
edició (que el feien més didàctic i apte
per a un públic escolar); però, malgrat
que hagi perdut aquest avantatge per
a la comprensió d’algunes definicions,
té un caràcter més seriós, que el fa
presentable a un públic més ampli. El
nombre d’entrades és important, i la
informació exhaustiva, rigorosa i essen-

cial. Aquesta obra reuneix tots els re-
quisits exigibles a un bon diccionari,
tant pel que fa a la quantitat d’infor-
mació que ofereix com a la qualitat de
la presentació. Cada entrada conté fins
a sis tipus diferents d’informació, a la
qual el lector pot accedir en una sola
consulta: definició, etimologia, frases
fetes i locucions, famílies de paraules,
sinònims i antònims, i observacions
gramaticals (quan s’escau), i a tot això
s’hi afegeix un vocabulari de barbaris-
mes, consultable en l’apèndix final.
Així, doncs, tal com diu la promoció,
són set diccionaris en un de sol. Totes
aquestes característiques ja eren en
l’anterior diccionari; les novetats que
l’enriqueixen són, tanmateix, nombro-
ses: en primer lloc podem trobar-hi en-
trades noves, conseqüència de l’evolu-
ció de la tecnologia i de la societat (CD;
CD-ROM; càsting; fan; fúting; gigoló; li-
posucció; lísing; quetxup; sida; web;
www; walkman...) i també accepcions
noves en paraules ja introduïdes (cor -
reu electrònic; gai en l’accepció de
«inclinació sexual»; mòbil en l’accepció
de «telèfon»...). En segon lloc aquest
nou diccionari conté un apèndix molt
complet, que acaba d’ampliar la infor-
mació i consta dels següents apartats:
lèxic, ortografia, gramàtica, conjugació
verbal, figures retòriques i recursos es-
tilístics, mapa del domini lingüístic,
història de la llengua, gentilicis dels
Països Catalans i d’arreu del món, i el
vocabulari de barbarismes abans es-
mentat. Per últim el diccionari inclou
un CD-ROM de jocs interactius per a ju-
gar amb les paraules i les lletres.

Pel que fa a la qualitat de la pre-
sentació, les definicions són clares,
precises i concises. Les diferents infor-
macions que conté cada entrada es
presenten d’una manera fàcilment lle-
gible i identificable, i és molt senzill de
trobar-hi les diferents accepcions de
cada mot, gràcies al recurs d’introduir-
les mitjançant el nombre en negreta.
La informació es dóna amb rigor, siste-
maticitat i eficiència.

Per tot plegat celebrem la decisió
de fer aquesta nova edició del Diccio-
nari Barcanova de la llengua, un antic
referent de consulta lingüística, millo-
rat i enriquit ara amb noves aporta-
cions adaptades a les innovacions dels
darrers anys, que en fan un diccionari
modern i pràctic, necessari en bibliote-
ques, escoles, instituts i universitats;
una eina apta per als professionals de
la llengua, en general, i per als correc-
tors, en particular, com també per a
totes les persones interessades a parlar
i escriure amb propietat i, sobretot,
evitant les formes impròpies en
català.¨

ANNA PORQUET I BOTEY
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Pere Ortís, un
foll de la llen-
gua catalana

Set diccionaris
en un de sol

Pere Ortís,
La parla de l’Urgell,
Imp. Saladrigues, 
BeIIpuig 2002.

Diccionari Barcanova 
de la Llengua,
editorial Barcanova,

Barcelona 2003.
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El llibre Escriptura i oralitat
a Mallorca és un aplec de disset
treballs que versen sobre aspec-
tes lingüístics de l’illa esmenta-
da. No és, però, això sol.

Els articles, transformats en
capítols, s’han agrupat en qua-
tre blocs: I) Dialectes i llengua
literària, (II) Dialectologia filolò-
gica, (III) Dialectologia, i (IV)
Història de la llengua. I pivoten
sobre els eixos principals en
què ha centrat la seva trajectò-
ria investigadora l’autor, Joan
Veny, catedràtic de la Universi-
tat de Barcelona, membre de la
Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans i director de
l’Atles lingüístic del domini ca-
talà. Aquests eixos són: l’estudi
de la llengua oral dels diferents
territoris del nostre domini lin-
güístic, l’examen de textos an-
tics amb la finalitat de desco-
brir-hi peculiaritats diatòpiques,
l’elaboració del mosaic lexical
de la nostra llengua –el qual
sovint ens sobta amb coin-
cidències entre àrees allunya-
des– i les propostes fonamenta-
des d’incorporació de geolectes
a la llengua estàndard i als seus
diccionaris.

L’àmbit geogràfic és, en
aquesta ocasió, Mallorca, font
de records i d’amistats per al
lingüista, ja que és allà on va
néixer i va passar la infantesa i
primera joventut, i on retorna
sovint.

La major part dels articles
havien estat publicats amb an-
terioritat. L’interès que hagin
estat aplegats aquí és que, en
general, eren de localització di-
fícil. D’altra banda, el fet que
tots facin referència a la llen-
gua de Mallorca confereix uni-
tat i sentit autònom al llibre: en
especial, perquè no es tracta
d’una simple addició d’articles
sinó que els temes que s’inicien
en un capítol sovint reaparei-
xen, s’amplien o es matisen en
els altres capítols; i, això, no
d’una manera planificada –per-
què, com ja ha estat dit, les di-
ferents parts del llibre foren
concebudes independentment–
sinó com a conseqüència natu-
ral del coneixement aprofundit
de la llengua i de la realitat so-
ciolingüística de Mallorca subja-
cent a tots ells.

Pel que fa al bloc I, en qua-
tre dels seus articles s’examina
la llengua escrita de sengles es-
criptors mallorquins (M. Antò-
nia Salvà, Damià Huguet, Jau-
me Vidal i Antoni M. Alcover).
Entre altres punts, s’hi avalua la
distància que separa la llengua
que empren en el registre escrit
i el de la parla mallorquina més
usual. Tenint en compte els tex-
tos analitzats, els casos en què
la llengua escrita utilitzada és
més propera a l’oralitat mallor-
quina serien la versió que M.
Antònia Salvà presentà a l’Insti-
tut d’Estudis Catalans del poe-
ma mistralià Mireia (i que
aquest, un cop esmenada, pu-
blicà en 1917), les parts dialo-
gades de les noveles originals o
traduïdes de Jaume Vidal Alco-
ver o bé la llengua que Anto-
ni M. Alcover usava fins i tot en
textos científics, com poden ser
les pàgines del Bolletí del Dic-
cionari de la Llengua Catalana.

La posició que sobre aquest
punt té el nostre autor, exposa-
da amb claredat en dos altres
articles de la mateixa part I
–«Estàndard i llengua parlada»
i «Mallorquí i català»–, originà-
riament concebuts per a un pú-
blic mallorquí, és que tant cal
preservar les formes de la llen-
gua dialectal, col·loquial (que
reserva per als actes informals),
com poder disposar d’un regis-
tre més unitari que doni cohe-
sió a la llengua des d’un punt
de vista supradialectal (i que
s’utilitzaria en les obres literà-
ries o en els actes formals).

Amb l’estil proper al lector, que
sempre es proposa emprar el
nostre lingüista, ens assenyala
que el primer cas seria «com la
roba dels dies feners» i, el se-
gon cas, «com la mudada que
lluïm els dies de festa» (p. 20).

Així veiem com Veny, en
aquesta primera part del llibre,
actua, de fet sense segurament
proposar-s’ho –ja hem comen-
tat la confecció separada dels
articles–, com a pont que fa
possible el diàleg entre els qui
voldrien un estàndard més uni-
tari i els qui podrien defensar
l’absència d’estàndards supra-
dialectals: d’una banda, s’a-
dreça als mallorquins i els fa
veure, des de la història, la uni-
tat de tot el domini lingüístic
català; i, de l’altra, mitjançant
la descripció que fa del procés
compositiu dels escriptors es-
mentats, els qui gaudeixen
d’un estàndard relativament
proper a la seva oralitat quoti-
diana s’adonen de les dificul-
tats o sensació d’estranyesa
que poden aparèixer quan
aquestes dues varietats lingüís-
tiques són més distants.

Sobre la convicció de la ne-
cessitat d’un estàndard, l’acom-
panyen precedents balears com
Francesc de B. Moll –a la
memòria del qual dedica el lli-
bre– i també alguns dels autors
que acabem d’esmentar. Així, la
mateixa poetessa M. Antònia
Salvà, en el seu discurs als Jocs
Florals de 1935, es considera
«partidària [...] de la unificació
del llenguatge escrit» (p. 18), o
bé Damià Huguet, del qual
se’ns indica que era «posseïdor
d’una profunda consciència
d’unitat de la llengua» (p. 46).
Pel que fa a Jaume Vidal, si
d’una banda creia que s’havia
d’enriquir la llengua catalana
amb l’aportació de les diverses
comarques catalanes per tal de
millorar el que, en mots seus,
era «quasi català bàsic del Dic-
cionari Fabra i de la Gramàtica
Marvà» (p. 67); d’altra banda,
Veny ens precisa que, obviant
els diàlegs a què abans hem fet
referència, en què l’autor tenia
un comportament més lax,
«era totalment fidel a l’ortogra-
fia [...], conservava una morfo-
logia balear, en general filla
dels nostres clàssics i, en lèxic
[...], només complia la invitació
de Fabra a utilitzar mots dialec-
tals i a traspassar-los a la cate-

goria de literaris fent-los patri-
moni comú» (pp. 72-73).

Si, d’una part, aquests es-
criptors fan gala de la seva in-
tenció d’acostament a l’estàn-
dard, de l’altra cal que
l’estàndard tingui una certa fle-
xibilitat i amplitud per a fer el
procés més còmode. En aquest
sentit, per a la morfologia, la
gramàtica de Fabra de 1918 i la
que publicà Moll en 1937 per
als escriptors baleàrics van ei-
xamplar els horitzons; i, pel que
fa al lèxic, un pas important ha
estat fet amb l’ampliació en
més de 1.700 mots d’àrea no
central efectuada amb motiu
de l’actualització que el IEC re-
alitzà en 1995 de l’anterior dic-
cionari Fabra, ampliació geolec-
tal en la qual podem dir que el
nostre autor ha tingut un paper
de primer ordre.

Es completa el bloc I amb
un estudi dedicat al lèxic balear
present en les Visions de Ma-
llorca (1935) de Joan Santama-
ria, obra fruit d’una breu esta-
da a l’illa d’aquest escriptor
lleidatà, el qual tenia un con-
cepte de llengua «àmpliament
participatiu, integrador d’ele-
ments dialectals en el lèxic nor-
matiu» (p. 36).

La resta de blocs o parts en
què el nostre lingüista ha agru-
pat els articles deixa de banda
la temàtica de l’estàndard i se
centra bàsicament en la varietat
mallorquina oral més comuna.
Aquesta varietat pot ser exami-
nada en estadis històrics prece-
dents (aquest seria el cas de la
part II, amb articles que es fo-
namenten en documents dels
segles XIV, XV o XIX) o bé en l’o-
ralitat contemporània (aquí s’hi
inclourien els capítols de la part
III, dedicats d’una manera mo-
nogràfica a la parla de Campos,
la seva població de naixença).

És en les parts II i III, a què
acabem de fer referència, on
creiem que es troben els tre-
balls que permeten d’una ma-
nera més nítida percebre algu-
nes de les característiques
metodològiques de l’obra que
Veny ha dut a terme al llarg de
la seva dilatada carrera. Segons
la nostra apreciació, aquestes
són: una selecció prèvia dels
fenòmens a tractar fonamenta-
da en el seu coneixement de la
realitat lingüística –la qual cosa
li permet exposicions ordenades

Escriptura 
i oralitat 
a Mallorca 

Joan Veny,
Escriptura i oralitat
a Mallorca,
Ed. Moll, 
Palma de Mallorca 2003.
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i l’aprofundiment en cadascun
dels trets escollits– i un procedi-
ment argumentatiu completa-
ment respectuós amb el que les
dades ens aporten. Com a
exemple de la selecció i ordena-
ció dels materials, es pot es-
mentar el capítol «Fonètica del
parlar de Campos», traducció
d’un article que l’autor havia
presentat al IX Congrés de Lin-
güística Romànica de 1959. Hi
veiem com, a diferència del que
s’esdevé en una altra monogra-
fia dialectal que se cita en el
text (la que Moll escriví en
1932 per a Ciutadella), no es
passa revista a tots els fenò-
mens fonològics –com diu l’au-
tor «El meu objectiu no és d’es-
tructurar una fonètica històrica
d’aquest parlar» (p. 135)– sinó
que es trien dotze punts d’alta
significació dialectal (disset, en
realitat, per tal com alguns es
troben aplegats en un únic epí-
graf).

Aquesta selecció del que pot
ser diatòpicament rellevant pres-
suposa prendre en consideració
les solucions dels altres dialec-
tes. En això, no fa més que se-
guir el camí que ell mateix ja s’-
havia marcat en l’elaboració de
la seva tesi doctoral, llegida tres
anys abans de l’article a què
aquí ens referim, en una prime-
renca edat de vint-i-tres anys,
«Paralelismos léxicos en los dia-
lectos catalanes».

Sorprèn també que, quaran-
ta anys després d’haver estat es-
crit, el treball sobre la fonètica
de Campos resisteixi d’una ma-
nera excel·lent una lectura ac-
tual. Només s’hi han introduït
dos detalls nous: d’una banda,
un simple augment d’exemples
de castellanismes pronunciats
amb [e] final (ex. xiste) –provi-
nents d’aportacions bibliogràfi-
ques recents– i, de l’altra, el fet
que ara s’atribueixen a analogia
les formes del tipus bains
‘bancs’ (a partir d’ains ‘anys’),
que abans s’havien explicat per
motius fonològics (aquests dar -
rers queden ara limitats als lexe-
mes que finalitzen en nasal pa-
latal).

Pel que fa a l’altre aspecte
de metodologia indicat, el res-
pecte estricte al que les dades
lingüístiques ens proporcionen,
podria servir d’il·lustració l’arti-
cle «Setge dialectològic a la
llengua», relatiu al mapamundi
català conservat a Mòdena.

Veny, disposant de proves con-
sistents sobre la possible atribu-
ció mallorquina d’aquest text
del segle XV, no les esgrimeix a
l’inici sinó que, com si es tractés
d’un setge, parteix d’una posi-
ció dialectalment neutra, que
il·lustra amb diversos mots que
denoten trets lingüístics gene-
rals del segle esmentat, per
anar-se acostant al seu objectiu,
primer argumentant sobre la fi-
liació oriental del text (basant-se
en trets de tipus fonològic) i,
després, sobre una probable fi-
liació mallorquina del text (a
partir d’indicis fonològics i lè-
xics). I, encara, amb un respecte
absolut a les dades, no es pro-
clama l’artífex de la rendició del
castell, sinó que es limita a mos-
trar-se convençut «que el pro-
grés de la dialectologia medieval
convertirà un dia els indicis en
evidència» (p. 125).

El bloc IV, que, com hem
avançat, es refereix també a la
llengua parlada a Mallorca, pre-
senta dos articles que conjumi-
nen tant el recull de mots de se-
gles anteriors com els que s’hi
troben actualment. És el cas de
«Les Balears, confluència de cul-
tures», on es fa el repàs de les
aportacions lingüístiques dels di-
ferents pobladors de l’illa. I tam-
bé l’aplec de mots relacionats
amb el camp lèxic de la religió
al llarg del temps, que es pre-
senta en «Llengua i religió a
Mallorca». En el cas d’aquest
darrer article, el recorregut cro-
nològic permet també referèn-
cies sociolingüístiques que ens
assenyalen el paper de l’església
mallorquina en la recuperació
de la llengua.

Pel que fa als altres dos tre-
balls del mateix bloc, un d’a-
quests se centra en un sol feno-
men fonològic –les adaptacions
en [k] de les paraules amb /x/
del castellà (cota ‘cast. jota’)– i,
l’altre, en l’estudi etimològic del
mot mallorquí (a)lule(i)a ‘con-
junt de crits’ o ‘cridadissa, re-
bombori’, que l’autor atribueix a
un derivat del verb ulular que
incorpora el sufix -eia, variant
insular de -alla.

Hem deixat per al final una
aportació de gruix que apareix
en més d’una de les parts del lli-
bre, d’una manera, doncs,
transversal: l’aportació de llistes
de mallorquinismes relacionades
amb l’obra o la població que en
cada cas s’analitza. Sovint s’hi

afegeix la informació sobre si el
mot apareix en els diccionaris
DIEC (1995) [Diccionari de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, actualit-
zació del Fabra anterior], DG
(1932) [Diccionari General de
Fabra] i DCVB (Diccionari Alcover-
Moll). Això s’esdevé en cinc arti-
cles, tres dels quals presenten
aquestes llistes en format lexi-
cogràfic (és a dir, hi ha l’entrada
lèxica, la categoria sintàctica, la
definició i frases que inclouen el
mot). Les entrades es recullen
també en un índex final, junta-
ment amb variants formals i al-
tres mots gramaticals, topònims
i antropònims (a més a més
d’alguns ètims i mots d’altres
llengües que apareixen ocasio-
nalment en el text), el conjunt
dels quals supera el nombre de
dos mil.

Ens resta només ressaltar les
ratlles que traspuen la personali-
tat més interior de l’autor i els
seus sentiments. Aquí trobaríem
la sensibilitat pel fet literari. En
parlar, per exemple, de M.
Antònia Salvà, fa elogi de «la
mel i tendresa dels seus versos»
(p. 18). I, en referir-se a Jaume
Vidal, una metàfora arbòria tri-
ple (llimonera, perera, arbre de
l’amor) li permet de glossar les
qualitats que més admira del
personatge amic. Llegint el destí
marcat per la natura, que no-
més ha permès que avui al jardí
sobrevisqui l’arbre de l’amor,
considera perenne i immutable
el que les seves flors rosa púr-
pura simbolitzen (pp. 78-79).

En un dels capítols en què,
per necessitats lèxiques, ha d’a-
bordar la descripció de l’arma-
ment medieval, avui obsolet, hi
té cabuda el desig de pau i
concòrdia: «tant de bo que ho
fossin també aviat, d’obsoletes i
inútils –ferralla, peces de mu-
seu– les temibles –i terribles!–
armes modernes, que no cone-
guessin substitució.»

En suma, el llibre, editat
acuradament per l’editorial Moll
i amb una coberta suggestiva,
és, com dèiem a l’inici, més que
un mer recull d’articles de temà-
tica lingüística mallorquina: és la
constatació de la important con-
tribució balear a la nostra llen-
gua, tant pel que fa als propis
elements lingüístics –que la seva
posició geogràfica ajuda, en al-
guns casos, a preservar del can-

vi i, en d’altres, fa que evolucio-
nin d’una manera original–,
com pel que fa a l’estol d’inves-
tigadors que, ultrapassant les
fronteres del seu propi dialecte,
han realitzat treballs que avui
són fonamentals per a totes les
terres de parla catalana –quant
a la geografia lingüística, d’una
manera destacada ja des d’inicis
del segle XX–, com també pel
que fa referència als seus escrip-
tors –als quals, com s’ha fet
palès en aquestes ratlles, es de-
mana un esforç d’adaptació lin-
güística més notable que en al-
tres contrades, i ells, com a
torna, ens regalen el seu lèxic
ric i variat. Finalment, és aques-
ta obra, per damunt de tot, la
manifestació de la maduresa
d’un autor i de la seva habilitat
investigadora, compositiva i di-
vulgadora.

MONTSERRAT ADAM AULINAS
Universitat de Barcelona
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En el sopar posterior a la presentació
d’un llibre hom mostrava a certa dama, es-
tretament vinculada a l’elaboració del dic-
cionari del IEC, les pàgines del que havia
d’ésser un dels àlbums de les aventures del
cavaller Tallaferro. En mostrar-se-li una de
les vinyetes on un dels personatges excla-
mava, adreçant-se a un altre: No et bellu-
guis! la dama en qüestió semblà no poder
evitar exclamar, amb un cert somriure, com
fent una gracieta, el comentari: Bellugar?
Però si això ja no ho diu ningú...! Jo la te-
nia davant per davant i no sé si s’adonà de
la meva cara de sorpresa, que fou majúscu-
la. Fos com fos, educació obliga, vaig abs-
tenir-me de fer cap comentari (al capdavall
ella era la convidada estel·lar de l’acte que
propiciava aquell tiberi) i, com qui no vol la
cosa, vaig passar a un altre tema. 

A vegades, els projectes, les realitza-
cions, per importants que siguin, neixen to-
cats per una frivolitat paral·lela a la de la
persona esmentada. O almenys és la im-
pressió que se’n desprèn. Aquesta reflexió
em ve de la lectura d’aquest llibre que ara
comento que es dedica, sistemàticament i
reiteradament, a posar punts sobres les is
del Diccionari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (DIEC). 

Com a paleta de la llengua i modest
elaborador de petites construccions, alça-
des amb els maons de la llengua, la «frivoli-
tat» esmentada l’havia experimentada en
més d’una ocasió. Força vegades m’havia
demanat per què l’autoestopista per les
car reteres del DIEC no trobava cap stop (o
estop?). I, ves per on, els autors de l’obra
també s’ho pregunten. I van molt més
enllà: per què no recollir-ho com joule,

watt, paraules reintroduïdes amb la grafia
originària? (p. 84). De passada, en aquest
punt, fan un estudi completíssim sobre el
manteniment de la e protètica en unes pa-
raules sí i en unes altres no. És a dir, si de
estructura se’n fa infraestructura, per què
estacionari deriva cap a geostacionari? Una
badada? Incoherència? Que em permeti el
lector una altra anècdota: fa no gaires anys,
anant per l’interior de Mallorca i fart de
sentir en boca dels illencs mateixos el mot
«jamón», plenament inserit en llur parla,
vaig aterrar en una carnisseria de Son Ser-
vera. Xerrant amb sa mestressa, que devia
depassar ben llargament la seixantena, vaig
fer sortir el tema i em donà la raó. Se n’ha-
via de dir cuixot, que «jamón» no ho havia
dit mai, ella (i així ho recordava dels pares).
I que podia referir-se (contràriament al nos-
tre pernil) tant a l’espatlla com a la cuixa
del porc. Uns pocs anys més tard, després
d’una estada a la Ribera d’Ebre, vaig assa-
bentar-me que, allà, cuixot també es deia,
en el doble sentit remarcat. Doncs bé, si
preníem el DIEC, cuixot és «la cama de
porc salada» mentre que pernil és la «Cuixa
d’un animal; esp. el porc i, a més, la cuixa
o espatlla de porc o de senglar salada per a
ésser conservada». Segons el DIEC allò seria
a l’inrevés: l’abast semàntic de pernil seria
més ampli que no el de cuixot. Quina con-
tradicció i quin malentès en el meu humil
transitar pels PPCC! No cal dir com agraeixo
als autors que m’hagin fet adonar de la
drecera errònia a la qual m’abocaven els
doctes de la Filològica.

D’exemples d’aquest caire se’n recullen
a desenes i desenes, puntualment raonats i
aclarits. En algun cas resulten fins i tot hila-
rants. És el cas de la nova regulació dels
guionets pel que fa a prefixos, que donen
formes com l’ex-citador que esdevé l’«exci-
tador» de jutjats. O un de més de pagès:
quin ha d’ésser el plural de ratapinyada ara
que diu que l’hem d’escriure sense guionet:
ratapinyades o ratespinyades? A casa, als
capvespres d’estiu de la Plana de Vic, de
sempre que he sentit la segona versió... (ho
hauré de consultar al meu gramàtic de
capçalera Josep Ruaix, col·laborador d’a-
questa revista, que, dit sigui de pas, ha es-
tudiat àmpliament i profusament aquest
punt). 

Però tot això només pel que fa referèn-
cia a la primera part de l’obra (El DIEC. Una
aproximació sistemàtica). La segona (De
diccionaris i autoritats), més teòrica però no
pas per aquest motiu menys interessant, és
la rèplica que donen els autors a Aina Moll
al triarticle que publicà en la Revista de Ca-
talunya (setembre-desembre de 1999,
núms. 143 a 146), confegit per a respondre
a l’article de la revista Els Marges (abril de
1998, núm. 60), el qual desenvolupen i
aprofundeixen en les gairebé cent cinquan-
ta pàgines de la primera part esmentada.
S’hi planteja la qüestió de l’estandartitza-
ció, punt clau i irresolt de la nostra llengua.

De retruc, es planteja el problema de l’au-
toritat lingüística, de si és lícit acordar l’au-
toritat a aquell que, tot i tenir-la oficial-
ment, demostra no saber-la defensar
científicament. Tot, amanit amb reflexions
argumentades prou sòlidament per a po-
der-les incloure en el programa d’un curs
de Teoria Lingüística o fins i tot d’Història
de la Llengua de qualsevol facultat de filo-
logia (és brillant l’extens treball que fan els
autors sobre la gènesi i derivació dels mots
compostos). Caldria remarcar també algu-
nes llacunes tècniques del DIEC: per què
l’absència de les entrades temàtiques? Ben
interessants també les comparacions de de-
finicions que fan amb altres diccionaris,
com el Petit Robert francès. I per què, afe-
geixo jo, no incloure la respectiva transcrip-
ció fonètica a cada entrada? I, sobretot, no
perdre’s les oportunes consideracions al ca-
pítol intitulat De com un diccionari català
pot ésser confessionalment catòlic i espa -
nyol per defecte. 

Una necessària reflexió sociolingüística
sense concessions i una lúcida aportació al
precari estat de salut de la nostra llengua.
Fóra aconsellable que l’equip mèdic habi-
tual de la Filològica deixés de fer l’orni, de
mirar-se el melic i fes cas d’aquesta recepta
que li ha arribat, a més, de franc.

VÍCTOR PALLÀS
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E
l periodista i escriptor
Víctor Alexandre ha pu-
blicat un nou llibre va-

lent, on no es mossega la
llengua a l’hora de retreure
les actituds febles i acovardi-
des dels nostres dirigents, en
particular, i del conjunt dels
catalans, en general. Passa
revista, per tant, a les acti-
tuds deslleials –envers els in-
teressos i la llengua de Cata-
lunya– dels homes que han
menat el govern del nostre
país d’ençà que foren restau-
rades les institucions de-
mocràtiques i que, fins al
moment de la publicació del
llibre, són Josep Tarradellas i
Jordi Pujol, fàcilment identifi-
cables en diversos fragments
del text. Però, tal com diu
l’autor en el pròleg, aquest
president és també una
metàfora de nosaltres matei-
xos, dels catalans; per això fa
també un repàs de les discri-
minacions i deslleialtats lin-
güístiques que es cometen
quotidianament al carrer i en
els àmbits més diversos de la
nostra societat.

La llista de retrets és llar-
ga i constitueix un mostrari
de claudicacions de tot tipus:
l’acceptació d’algunes pre-
misses i renúncies imposades
per Espanya en el moment
de redactar l’Estatut; l’obsti-
nació a modernitzar i catala-

nitzar Espanya a costa de fer
que el nostre país s’empo-
breixi i s’espanyolitzi; el su-
port al Pla Hidrològic Nacio-
nal i al ridícul afer de l’illa de
Perejil; el fet de desentendre’s
i no ocupar-se com cal de les
seleccions esportives catala-
nes; l’abús dels peatges; el
fet d’haver demanat perdó a
Espanya tantes vegades i per
motius molt peregrins; les
contínues mostres de manca
d’autoestima nacional; l’es-
forç d’alguns catalans per
semblar espanyols; el confor-
misme lingüístic respecte a la
imposició de la llengua es-
panyola i al bilingüisme d’un
sol sentit... Tots aquests re-
trets –i molts d’altres– aparei-
xen plenament raonats amb
arguments sòlids, explicats
d’una manera àmplia i ente-
nedora, i, malgrat que Ale-
xandre parli sempre des del
respecte, tant envers la figura
institucional del president de
Catalunya com envers les
dues persones que han os-
tentat aquest càr rec en l’èpo-
ca postfranquista, no pot evi-
tar de mostrar la perplexitat i
el desconcert que li desper-
ten tantes mostres de pobre-
sa d’esperit i de manca d’au-
toritat moral del nostre
màxim dirigent.

Aquest és un llibre extens
en continguts, malgrat la
seva brevetat, que ens resulta
útil per a fornir-nos d’argu-
mentacions i assabentar-nos
d’actituds que ens sorprenen
negativament (per exemple,
que el president fa conferèn-
cies en espanyol a Esade o
que la Universitat Oberta de
Catalunya es canvia el nom
per esborrar el vestigi de ca-
talanitat quan es presenta en
territoris hispanoparlants...).
És un seguit de denúncies
sense pèls a la llengua, una
crítica coratjosa dels fets i els
personatges del passat re-
cent, però és també una peti-
ció, una advertència als del
futur immediat –que ja ha
començat a fer-se present– i
al que encara ens és llunyà,
per tal que es comportin d’u-
na manera valenta i encoma-
nin coratge a la població. La
reflexió i el canvi d’actituds
de tots plegats és, doncs,
l’objectiu d’aquest nou llibre
de Víctor Alexandre.¨

ANNA PORQUET I BOTEY

E
l llibre que presentem avui
és el cinquè i darrer volum
del manual de gramàtica an-

glesa que ens ha posat a l’abast
l’Editorial J. Ruaix, gràcies al pro-
fessor Martin Louis Hevly, natural
de la ciutat de Seattle, als Estats
Units d’Amèrica, però que parla
perfectament el català i ja fa anys
que viu al nostre país, dedicat a
l’ensenyament de l’anglès.

El primer (1995) és dedicat ín-
tegrament a la fonètica i l’ortogra-
fia anglesa; el segon (1997) i el
tercer (1999) tracten els verbs d’u-
na manera exhaustiva; el quart
(2001) descriu el funcionament
dels noms i els pronoms, i aquest
cinquè s’ocupa dels adjectius, els
adverbis, les preposicions i les con-
juncions. Ja es pot deduir, doncs,
de l’estructuració temàtica de
cada un dels volums que l’autor se
serveix bàsicament de la gramàtica
tradicional, la qual, si bé exigeix
del lector un cert coneixement de
la llengua, facilita extraordinària-
ment la comprensió del llibre. 

És molt remarcable un aspecte
no gaire freqüent, per no dir gens,
en els mètodes d’anglès i en els
manuals d’aquest tipus: Hevly fa
servir la traducció, un mètode que
ha estat anatematitzat manta ve-
gada per les darreres teories pe-
dagògiques de l’ensenyament d’i-
diomes, perquè suposadament la
llengua pròpia interfereix en l’a-
prenentatge de l’altra. A parer
meu, però, la traducció és un

exercici que, si s’alterna conve-
nientment amb altres activitats, re-
sulta utilíssim, perquè actua com
una mena d’àncora per a l’estu-
diant, que pot fer servir la llengua
pròpia com a referent i com a eina
de comprensió i fixació de les es-
tructures, de la qual vol aprendre;
una característica, doncs, que re-
presenta un valor afegit a una
gramàtica ja per ella mateixa ela-
borada amb rigor i criteri.

L’obra, que ara ja podem con-
sultar íntegrament, escrita i con-
cebuda en català, va adreçada
bàsicament als parlants de la nos-
tra llengua. Això en fa una peça
única en el seu gènere i, no cal
dir-ho, extremament valuosa per
la contribució que representa a la
normalització lingüística del nos-
tre país, que per primera vegada
disposa d’una obra tan extensa
en llengua pròpia. No podíem es-
perar menys del nostre reconegut
gramàtic Josep Ruaix, editor de
tots cinc volums, que ja ens té
acostumats a les seves constants
aportacions, sempre en la matei-
xa direcció de contribuir a re-
forçar i mantenir viva la llengua
catalana. Sens dubte, aquests
cinc volums ofereixen als catalans
una eina i una raó més per a no
canviar de llengua innecessària-
ment quan ens vulguem endinsar
en la llengua de Shakespeare. 

Una de les característiques
que fan d’aquesta obra una eina
eminentment pràctica per als qui
tenim com a llengua primera la
catalana és el fet que l’autor, grà-
cies al seu profund coneixement
del nostre idioma, parteix dels
problemes que pot tenir un par-
lant català a l’hora d’expressar-se
en anglès i li estalvia haver-se de
situar en la mentalitat anglosaxo-
na. Això es palesa no sols en els
exemples que fa servir, sinó so-
bretot en el tractament dels dife-
rents continguts, la disposició de
les idees, la manera d’acostar-s’hi
i de desenvolupar-les. Val a dir
que tots cinc volums destil·len ri-
gor, voluntat didàctica i màxima
claredat en les exposicions.

Hem trigat gairebé deu anys a
poder gaudir íntegrament d’a-
questa extensa obra, però no cal
dubtar que ha estat una espera a
bastament gratificant en vista del
producte obtingut: un manual
pràctic, clar i exhaustiu que no
pot ser absent de la prestatgeria
de cap catalanoparlant que hagi
de fer servir l’anglès en alguna
circumstància de la seva vida.¨

JORDI SEDÓ
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