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EDITORIAL

Lúcida anàlisi

En els números d’octubre i novembre passats (232 i 233 respec-
tivament) de la Revista de Catalunya es va publicar un llarg ar-
ticle, repartit en dues parts, de Rafel Torner i Guinart, tècnic de 

planificació lingüística del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, amb el títol «L’espanyolisme lingüístic actual i els seus 
propagandistes: desacomplexats o desvergonyits?». Recomanem la 
lectura d’aquest treball (que també es pot trobar per internet a través 
de la pàgina web <http://www.cercle21.org/newsletter>), que aquí 
comentarem una mica.

Oportunament, Rafel Torner denuncia que «d’un temps ençà el 
discurs lingüístic del nacionalisme espanyol en relació a la llengua 
catalana s’ha anat descarant, després d’un temps en què s’havia man-
tingut en un segon pla i només de tant en tant es mostrava amb tota 
la seva virulència conceptual i mediàtica». I va fent, amb molta luci-
desa, l’anàlisi d’aqueix discurs.

Per exemple, entre moltes altres coses, diu que ataca l’autonomia de 
Catalunya i, en particular, la normalització de l’ús del català, basant-se 
en una ideologia de fet colonialista, negadora de la igualtat real entre 
les diverses nacionalitats i cultures que conformen l’Estat espanyol, 
combatent els nacionalismes perifèrics sense reconèixer que ells prac-
tiquen un nacionalisme exacerbat, esgrimint els «drets de les persones» 
i els «drets col·lectius» amb vares de mesurar distintes segons de quin 
àmbit es tracti, abusant dels fets consumats, encara que tinguin un ori-
gen injust, manipulant el llenguatge; més concretament, atacant el 
sistema català escolar integrador i afavoridor d’una sola comunitat.

L’autor, amb traça dialèctica, va desmuntant un per un els pseudo-
arguments dels «espanyolistes lingüístics», cosa que sempre és útil, 
perquè, malauradament, unes mentides o mitges veritats repetides per 
mitjans poderosos poden arribar a semblar veritats incontrovertibles.

Aquest treball, doncs, val la pena que sigui divulgat. Solament si 
coneixem un problema, després podrem resoldre’l, i, de fet, Torner 
denuncia un problema ben actual. Per altra banda, encara que això 
el treball no ho diu, nosaltres hi afegiríem que la reacció dels cata-
lans conscients i patriotes –perquè, malauradament, hi ha també 
ciutadans caragirats, col·laboracionistes amb els colonitzadors o, 
simplement, inconscients de les injustícies que patim– ha de ser com 
més unitària millor. Escrivim aquesta nota editorial quan s’acosten 
unes eleccions polítiques estatals, moment en què els partits, a la 
caça del vot per a cadascun, acostumen a marcar més les diferències. 
Però això no hauria d’impedir uns denominadors comuns en matèries 
fonamentals, com són les que ara ens ocupen: la defensa d’una ma-
jor autonomia per a Catalunya (política, fi nancera, cultural, etc.) i la 
defensa de la normalització del català, de manera que arribi a ser 
autènticament la «llengua pròpia» de la nostra comunitat, cosa que 
encara som lluny d’aconseguir.

Marginalment, hem notat que l’autor del treball també s’adona que 
els «espanyolistes lingüístics» es refereixen sempre al castellà com a 
«espanyol». ¿No indica també això que, en conseqüència, nosaltres 
l’hauríem d’anomenar més aviat «castellà», com s’ha fet tradicional-
ment, prescindint d’una tendència, que recentment ha anat proliferant, 
amb motivacions més aviat forçades, a anomenar-lo com ells? ◆

LA FLAMA DE LA LLENGUA

Elogi dels diners
Diners de tort fan veritat,

e de jutge fan advocat;
savi fan tornar l’hom orat,

puig que d’ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l’home infernal

e fan-lo sant celestial,
segons que els usa.

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,

e fan cantar preïcadors.
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans

a les grans festes.

Diners, magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si dirás «jás» a hómens sords,

tantost se giren.

Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,

lleixant a Déu e tots los sants,
diners adoren.

Diners fan avui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc; 

a qui diu «no» fan-li dir «hoc».
Vejats miracle!

Diners, dons, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixis anar;

si molts n’haurás porás tornar
Papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan
per advocat té sent «jo ha’n».

Totes coses per ell se fan,
en esta vida.

Anselm Turmeda
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Sempre i a tot arreu l’escriptor de raça 
ha esbatut amb una certa impaciència 
la brida dels gramàtics, sovint im-
pertinents en l’oblit dels límits de llur 
comesa pròpia; sempre i a tot arreu, 
en canvi, s’ha llançat amb delit dins 
la selva més o menys intricada dels 
diccionaris.
  Carles Riba

La redacció no s’identifi ca 
necessàriament amb les opinions 

expres sades en els articles publicats.
     Llengua Nacional és membre de l’APPEC
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Res del que ocorre a qualsevol in-
dret del territori resulta indiferent 
a la resta. Això és especialment 

cert –i cru– envers el tema de llengua 
que compartim arreu dels Països Cata-
lans i que rebé un fort impuls en adap-
tar-se al País Valencià la normativa fa-
briana. Ara fa setanta-cinc anys d’aquell 
esdeveniment, i la present col·laboració 
vol glossar el paper de l’escola valenci-
ana –la d’aleshores (1932) i la del mo-
ment actual– envers la recuperació de 
la llengua, i vol rememorar la fi gura de 
mestres benemèrits –d’aleshores (Carles 
Salvador i Soler i Godes...) i d’ara– en 
l’esforç de dignifi cació, tractament cur-
ricular, creació literària i ús social del 
català, al País Valencià, a més de reco-
nèixer-los i agrair-los la seua condició 
de signataris de les Normes de Castelló, 
del 32. Així, doncs, en aquest context 

temporal del 75 aniversari, que s’ha es-
caigut en el proppassat 2007, l’Institut 
d’Estudis Catalans –en la seua seu a les 
terres de la Plana– ha promogut –amb 
la complicitat de la Universitat Jaume 
I– diversos actes commemoratius per 
retre homenatge als mestres benemèrits 
que protagonitzaren aquella renaixença 
pedagògica d’abans de la guerra: els 
Carles Salvador, els Enric Soler i Godes, 
els Antoni Porcar… i tants d’altres1 –«la 
generació dels anys trenta», com els ha 
anomenat Ferran Zurriaga–, fi ns als que 
encara després de la guerra –el mateix 
Soler i Godes i Miquel Peris– feren de 
la seua vocació pedagògica una autèn-
tica vocació cívica a favor de la llengua 
i del país, la qual ens ha esperonat fi ns 
al moment actual amb la presència ac-
tiva de la Federació d’Escola Valenci-
ana2 (FEV) per tot el territori. 

Perquè, efectivament, de no ser per 
la Federació d’Escola Valenciana, que 
treballa intensament –ara i ací– i sense 
defallir per la recuperació, dignifi cació 
i tractament adient de la llengua en el 
nostre sistema educatiu, estaríem sota 
mínims. Per què? Molt senzill: perquè 
l’administració educativa, salvades 
hon radíssimes excepcions de funcio-
naris conscienciats, no mou un dit pel 
valencià, i quan ho fa és per a perjudi-
car-lo. Així, doncs, la Federació d’Es-
cola Valenciana és l’autèntica hereva 
d’aquells grans mestres (començà l’ac-
tivitat l’any 1984), amb l’objectiu ini-
cial de potenciar la creació d’un sis-
tema educatiu on el valencià fos la 
llengua vehicular. 

Ara mateix les seues activitats de-
passen, en molt, la promoció de les 
«línies» i abasten la creació dels pre-
mis Sambori, voluntariat lingüístic, el 
foment de la participació social i ciu-
tadana –manifestacions, declaracions, 
trobades arreu del país, etc.– Les Tro-
bades d’Escoles en Valencià, per exem-
ple, són aplecs lúdics i reivindicatius 
que han esdevingut el projecte amb 

L’escola i la recuperació de la llengua: 
des de Carles Salvador fins a l’Escola Valenciana

MARC ANTONI ADELL / VIOLANT ESTREDER (Universitat de València)

1.    A aquella primera colla veiem com, a poc a poc, s’hi van anar agrupant 
altres mestres que ara portem al record: Enric Aguilar, a la Vall d’Alba; 
Miquel Alonso, a Borriana; Ramon Ramia, a Almassora; Empar Navarro 
i Giner, a Alfafar; Emili Cebrian i Navarro, a Burjassot; Prudenci Alcón 
i Mateu, a Llutxent; Baldomer Vendrell, a Bocairent; Miquel Ferrándiz, 
a Atzeneta d’Albaida; Lambert Castelló i Bailach, a Corbera; Antoni 
Vallet i Caudeli, a Tous; J. Sansabas i Serrano, a València; Josep Puig i 
Puig, a Albocàsser; Francesc Llorente, a Alcoi; Miquel Viruela i Mestre, 
a Alfara d’Algímia; Francesc Bolintges i Bojo, a Algar del Palància; Vicent 

Lloret i Martí, a Algemesí; Vicent Cambra i Ferrandis, a Font de la Figuera; 
Inocenci Signes i Ruiz, a Guadassuar; Genar Tortosa i Pla, a Llosa de 
Ranes; Roderic Cantó i Martínez, a Meliana; Enric Pla i Martí, a Oliva; 
Pasqual Argent i Moia, a Paterna; Simeó Domingo i Lluch, a Sagunt. Així 
com Tereseta Calatayud i Ribes, Maria Ibars, Enric Orts i Ausina, Joan 
Garay i Morales, Lisard Arlandis i Corral, Pasqual Asins i Lerma, Germà 
Asensi.

2.   Vegeu la web: http://www.fev.org

En l’últim número de LLENGUA NA-
CIONAL del 2007 (pp. 5 i 6), Vicent 
Pitarch, promotor de les celebra-
cions arreu dels PPCC, del 75 
aniversari de les Normes de 
Castelló, en el context del cente-
nari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, glossava l’esdeveniment 
i donava complida informació 
envers la gestació del procés 
i el seu significat. Ara la present 
col·laboració vol singularitzar 
la contribució inestimable d’una 
colla de mestres del moment 
–alguns d’ells signants de les 
susdites Normes–, a la normalit-
zació i normativització de la nos-
tra llengua, al País Valencià.
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més ressò de l’entitat, reunint fi ns a 
220.000 persones, entre alumnes, mes-
tres, familiars i públic addicte. Una 
trobada és, en l’actualitat, la manifes-
tació popular més important d’estima 
per a la llengua al nostre país. Les tro-
bades són un invent valencià, únic a 
Europa i segurament a la resta del món. 
A més, en els darrers anys l’entitat ha 
eixamplat el seu radi d’acció a la nor-
malització lingüística en l’àmbit social: 
educació, música, cinema, literatura, 
cultura popular, multiculturalitat, vo-
luntariat, sostenibilitat i democràcia 
participativa. Per exemple, aquest 2008 
s’inaugurarà el circuit de cinema en 
valencià, coordinat per Escola Valenci-
ana. I des de les Jornades de Debat, 
celebrades a Castelló en 2003, Escola 
Valenciana ofereix un conjunt de ma-
terials destinats a l’acolliment de nou-
vinguts a les aules, en un context mul-
tilingüe. Finalment el Voluntariat pel 
Valencià és un projecte de participació 
lingüística que té per objectiu crear 
nous parlants de valencià.

Tot això ha estat possible pel co-
ratge dels seus dirigents, des de Carme 
Miquel –als inicis– fi ns a Diego Gòmez 
–en l’actualitat– i els equips de col ·la-
boradors entusiastes que els donen su-
port. No en va han rebut el reconeixe-
ment d’institucions, com la Generalitat 
de Catalunya (perquè la de València té 
altres prioritats: l’America’s Cup, el cir-
cuit de Fórmula I...), el premi Baldiri 
Reixach, la distinció de l’Associació 
Josep Climent, de Castelló...

I una cosa –ara i abans– va lligada 
a l’altra: escola en valencià equival a 
escola de qualitat pedagògica i hu-
mana; i més encara: escola de majors 
rendiments acadèmics, perquè totes 
les investigacions han confi rmat que 
els alumnes escolaritzats en la nostra 
llengua no sols són els autènticament 
bilingües –fi ns i tot amb millors notes 
en castellà que els mateixos castella-
noparlants–, sinó que en la resta d’as-
signatures esdevenen alumnes avan-
tatjats. I és que –ara i abans– l’alumne 
apareix com a centre d’atenció i de-
dicació; l’activitat escolar és conside-
rada una eina per a obrir i desenvolu-
par el pensament; la motivació esdevé 
el motor que fa les tasques més atrac-
tives, i la llengua no únicament es 
treballa en tot el curriculum, sinó que 
es fa present en l’ús social i comuni-
catiu habitual, afavorint fins i tot 
l’aventura de la creació literària, com 

en aquells grans mestres, deixebles 
avan tatjats dels moviments pedagògics 
renovadors de l’Europa del moment. 
Perquè, certament, les grans fi gures 
de l’escola nova (Decroly, Mon  tessori, 
Freinet...) feren grans aportacions a la 
pedagogia renovada, amb el conreu 
de la llengua, l’estima de la natura i 
l’amor al país. I els nostres mestres 
–Carles Salvador, Soler i Godes, An-
toni Porcar, Serafí Salort, Josep 
Francesc Boix... i tants d’altres, com 
documenta Ferran Zurriaga– seguiren 
el seu exemple.

Efectivament, el belga Decroly a 
començament del segle XIX i en la 
seua escola Ermitage, amb el lema 
«una escola de la vida i per a la vida» 
va satisfer les necessitats naturals dels 
infants, com alimentar-se, protegir-se 
contra la intempèrie, defensar-se dels 
perills, fer coses importants, actuar, 
tre ballar. Els seus centres d’interès fo-
ren proverbials i defensava tres mo-
ments o etapes: observació, associació 
i expressió. Tot això en un context 
educatiu global i globalitzador, també 
en la llengua, que està en tot i ho 
anima tot.

Montessori posà la medicina al 
servei de la pedagogia i fundà les ca-
ses dels bambini, a Roma, en 1907. 
Recomanava l’educació dels sentits, la 
llibertat de moviment i d’iniciativa 
dels infants, amb materials didàctics 
renovadors i suggerents, que invitaven 
a l’activitat i a l’ordre, en un context 
estètic i de laboriositat. I tot això des 
de la persuasió i no la imposició. De-
fensava l’estimulació de les capacitats 
dels infants, per afavorir el seu desen-
volupament sensorial i intel·lectual. El 
tercer congrés del «mètode Montes-
sori» tingué lloc a Barcelona. 

Freinet a Cannes fundà la Coope-
rativa Laica de l’Ensenyament, que 
volia substituir l’educació llibresca i 
memorística per l’aprenentatge de 
l’experiència. Especialment materialit-
zada en la imprimerie à l’école i fi ns i 
tot mitjançant la ràdio i el cinema, 
sense oblidar la formació moral del 
caràcter, en la pràctica d’una disci-
plina acceptada i interioritzada, on el 
mestre és guia i exemple i no vigilant. 
En 1933, en l’Escola d’Estiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, Célestin Frei-
net va fer dues conferències: «Una 
tècnica nova d’escola activa» i «El co-
operativisme al servei de l’escola» on, 
com a alumnes delerosos i amatents, 

es trobaven Soler i Godes i altres mes-
tres joves i il·lusionats.

Heus ací tres protagonistes desta-
cats d’una escola nova i europea que 
viu el contacte amb la natura i on l’ex-
periència de l’infant és la base de la 
seua educació intel·lectual i moral, en 
un context afavoridor d’una progres-
siva autonomia personal. Els principis 
de l’escola nova es troben en la decla-
ració de la Ligue Internationale de 
l’Education Nouvelle, fundada a Ca-
lais en 1921.

Aquelles estratègies metodològi-
ques d’observació, d’esforç personal 
de recerca, de treball de grup col-
laboratiu, de foment de la intuïció i de 
la manualització, on la refl exió es 
combinava amb la pràctica, on la cor-
respondència escolar i la impremta 
eren eines per a la coneixença mútua 
i el saber fer, on els itineraris per la 
natura i l’activitat física eren freqüents 
(fi ns i tot s’organitzaven colònies d’es-
tiu, com la de Sant Pau, d’Albocàsser), 
foren el catecisme d’aquells mestres 
benemèrits, en què la llengua, la nos-
tra llengua, ho amarava tot. Això, que 
fou la pràctica habitual d’aquells grans 
patriotes i mestres alhora, ha estat re-
cuperat per les escoles valencianes 
d’ara mateix. Ells feren un esforç ge-
gantí envers el tractament i la dignifi -
cació de la llengua, més enllà de la 
simple condició d’assignatura, gas-
tant-la per a les altres matèries i el 
con  text relacional i social de l’escola: 
per a la recerca de mots, per a la clas-
sifi cació i la confecció de vocabularis, 
per als exercicis ortogràfi cs, de redac-
ció i composició, per a la correspon-
dència epistolar, creació literària i 
recerca històrica, per a la dimensió 
cultural i social –com en els actes lú-
dics i en les festes. Calia afegir-hi, 
però, la col·la boració institucional –en 
el més alt nivell– d’aquells mestres 
benemèrits, com ara en la signatura de 
les Normes del 32 –de les quals s’ha 
commemorat el 75 aniversari–, la con-
tribució en l’elaboració del Diccionari 
català-valencià-balear, la participació 
en els treballs lexicogràfi cs del IEC, i 
l’estima, fi nalment, de la cultura i 
llengua pròpies i del país i de la seua 
gent. Al respecte, Ferran Zurriaga es 
refereix a aquells benemèrits mestres 
amb aquestes paraules: «Ells, seran, a 
més a més de mestres, poetes, literats 
autodidactes, impulsors d’iniciatives 
cíviques i patriòtiques, admiradors del 
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paisatge i amants de la natura, culti-
vadors de l’amistat, lectors incansa-
bles que van saber estar a l’hora que 
marcava el rellotge de la pedagogia 
europea i amb passió la van aplicar 
sense descans a la seua tasca escolar» 
I encara diu més: «La personalitat 
d’aquella colla de mestres els féu estar 
presents i en primera línia en molts 
moments de reivindicació social i 
educativa. També les seues amistats 
representen un estol de persones que 
es feien assenyalar per la seua activitat 
in tel·lectual i científi ca. Una mostra de 
tot això, per exemple, és la colla 
d’amics del mestre Enric Soler; el po-
eta Bernat Artola, company d’aventu-
res juvenils; les excursions pels Ports 
i el Maestrat i els animadors del joc 
de pilota i de certàmens literaris; el 
compositor Vicent Asencio i la seua 
muller Matilde Salvador; el geòleg Vi-
cent Sos Baynat; el matemàtic Frederic 
Alicart; el metge Vicent Altava; el fi lò-
sof Ferran Puig o l’arqueòleg Francesc 
Esteve.»

Aquell temps i aquell país, traslla-
dats al moment actual dels inicis del 
segle XXI, no es troba menys mancat 
d’iniciatives a favor de la renovació 
pedagògica i d’arrelament al territori. 
I això és el que fa la Federació d’Es-
cola Valenciana, federació que no es 
troba pas del tot sola, perquè institu-
cions cíviques com ara l’associació 
Josep Climent de Castelló també tre-

balla a favor de la llengua en la litúr-
gia, en la catequesi, en les activitats 
culturals i musicals, en l’esbarjo dels 
infants i adolescents. La Fundació So-
ler i Godes de la Universitat Jau me I, 
de Castelló (UJI), que convoca els 
premis anuals de renovació pedagò-
gica; la Fundació Carles Salvador, de 
Benassal, que publica materials del 
mestre i organitza trobades d’estudi-
osos de la seua fi gura; els responsa-
bles d’aquella universitat (UJI), que 
ha aixoplugat un congrés mediambi-
ental promogut per la Federació i que 
ara ens ofereix el magnífi c marc de 
la Llotja del Cànem; els milers de fa-
mílies que porten els seus fi lls i fi lles 
a les línies en valencià, els centenars 
de mestres i professors de primària i 
secundària (hereus d’aquells capda-
vanters: Carles Salvador, Enric Soler i 
Godes, Antoni Porcar, Serafí Salort, 
Josep Francesc Boix, Miquel Peris i 
Segarra...), que treballen a favor d’una 
escola valenciana de qualitat i en la 
nostra llengua. I la gent d’aquest país 
que comença a sensibilitzar-se per la 
seua identitat. I ara el IEC, que ha 
se cundat amb entusiasme la comme-
moració del 75 aniversari de les Nor-
mes de Castelló, amb actes com el 
present. 

Així que no està tot perdut o, millor 
encara: tenim molt a guanyar. Com diu 
l’eslògan de la FEV: «El futur és nostre». 
Així que: «guanyem-lo»! ◆
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E.F. Schumacher, dins Small is Be-
autiful1, plantejava la hipòtesi 
d’una Dinamarca annexionada 

completament a Alemanya per Bis-
marck l’any 1864, o d’una Bèlgica in-
corporada a França, i es preguntava què 
passaria. Naturalment, ens deia, els da-
nesos serien una minoria nacional dins 
Alemanya; essent l’alemany la llengua 
ofi cial, patirien un procés de bilingüit-
zació per no convertir-se en «ciutadans 
de segona», tot i lluitar per la pervivèn-
cia de la seva llengua, i es produiria «un 
corrent irresistible dels danesos més am-
biciosos i emprenedors, convenient-
ment germanitzats, cap als territoris del 
sud». Copenhaguen es transformaria en 
una remota ciutat de províncies i Brus-
sel·les també seria dins de França una 
ciutat d’importància secundària. Proba-
blement, en tots dos territoris hi hauria 
esclats nacionalistes, manifestacions a 
favor de la independència i múltiples 
declaracions en les metròpolis adduint 
que aquelles «regions» no tindrien via-
bilitat econòmica i qualifi cant el seu 
desig d’independència de símptoma de 
«emotivitat adolescent» o de «ingenu-
ïtat política». Si reviseu les hemerote-
ques i compareu els «arguments» dels 
sicaris dels estats opressors contra els 
fi ns legítims dels moviments d’allibera-
ment nacional, comprovareu que es 

repeteixen fi ns a l’avorriment i que so-
len utilitzar l’amenaça o la ridiculitza-
ció; més encara, recorren a la demagò-
gia o la mentida (sovint amb el suport 
de fundacions de pressupost milionari 
que estudien com mentir millor). Tot 
això ens demostra el següent: 
a)  La conveniència de tenir una perspectiva 

pròpia i contrastada, de comparar el nostre 
«cas» com a nació amb altres de semblants 
per a adonar-nos que els confl ictes lingüís-
tics –i polítics– es resolen a tot arreu d’una 
manera similar2 («la normalització lingüís-
tica és viable [...] sempre que no manquin 
les condicions socials i polítiques indispen-
sables»3) i que les llengües, com va remar-
car Joan Fuster4, sense poder polític, si sols 
és recuperant la condició de llengua de 
cultura, no se’n surten. 

b)   Que la legalitat vigent no és sinònim de jus-
tícia (en democràcies a la turca com l’espa-
nyola, aquesta presumpció fa riure), sinó so-
vint la conseqüència d’una situació política 
injusta.

c)  Que hem de conèixer bé la història per a en-
tendre el present i evitar que, aprofi tant la 
nostra ignorància i bona fe, ens robin el pre-
sent, el passat i el futur («Qui controla el pre-
sent controla el passat i qui controla el passat, 
controla el futur», George Orwell). 

Joan F. Mira, en un article en el set-
manari El Temps5, subratllava la impor-
tància de no oblidar «d’on ve el gran 
mal, que és el [...] de la dissolució na-
cional», des que, l’any 1707, poc des-
prés d’Almansa, un sobirà estranger 

considerà «coses que un rei nostre no 
hauria pogut considerar mai»: que pos-
seïa el domini absolut, no pas una so-
birania pactada, que les armes eren 
font de dret (justo derecho de con-
quista) i que podia derogar a voluntat 
tots els drets, lleis, usos i costums dels 
conquerits, fer desaparèixer la seva 
personalitat i forma de govern i substi-
tuir-los pels castellans, ras i curt: supri-
mir-nos per convertir-nos en una altra 
cosa, com qui diu «a partir d’ara no 
sou res del que éreu; sereu això altre 

La revolució pendent
RAMON MONTON 

— El temps passa invariablement, 
però els problemes romanen. Com 
a mínim fins a la revolució pendent, 
que a Ca talunya pot ser la indepen-
dència. (Quim Aranda)

— Ja no ens alimenten molles, ja 
volem el pa sencer.

(Ovidi Montllor)

— Per a poder fer plans, cal saber 
abans què volem. 

(Lluís V. Aracil)

— Es tracta simplement de dir la 
veritat. (Ricard Biel)

Batalla d’Almansa, on els Borbons (o 
Felipistes) van vèncer l’exercit aliat de 
l’arxiduc Carles III d’Àustria, comte de 
Barcelona (25 d’abril de 1707)

Guerra de Successió. 
Capitulació de Barcelona 

(11 de setembre de 1714)

1.    Remeto a la traducció castellana: Lo pequeño es hermoso, Tursen/Her-
mann Blume, 1990, p. 60.

2.   Com deia Lluís V. Aracil, els idiomes «minoritaris» es troben davant un 
dilema: o s’extingeixen, com el dàlmata i el còrnic, o «emergeixen» 
gràcies al fet d’haver-se dotat d’un Estat, com el txec, el polonès o el 
fi nès (Papers de sociolingüística, La Magrana, 1982, p. 28). Vegeu també: 

Bernat Joan i Marí, Les normalitzacions reeixides, oikos-tau, 1996. 

3.   Lluís V. Aracil, Op. cit., p. 34.

4.   Dins Ara o mai (1981), citat per Jordi Solé i Camardons, La llengua que 
ens va parir, Editorial Dux, 2007, p. 117.

5.   «El decret», El Temps, núm. 1230, 8-1-2008, p. 98.
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perquè jo ho dic; però, a més, ho sereu 
de segona categoria, ja que no sou dels 
nostres, i la vostra antiga identitat us 
serà tinguda en compte per sempre 
més, tant com l’estigma de la derrota»: 
es tracta de la desigualtat intrínseca de 
tota situació colonial. El resultat d’a-
quest horror es diu Espanya i continua 
essent per a nosaltres una imposició 
quotidiana. Si el foment de la «doctrina 
perenne» de la unidad nacional (la 
seva) és un dels elements bàsics de 
l’estratègia genocida espanyola (àlies 
castellana), l’altre ho és el foment de 
la nostra desunió nacional, aplicant 
l’«exemple de la mata de jonc»6.

D’aquí els ve la fal·lera de «defen-
sar» l’idioma valencià i ses modalitats 
balears, de tancar repetidors de TV3 i 
de voler arrencar «crostes nacionalis-
tes» dels mitjans de comunicació pú-
blics. És una lògica aberrant que im-
posa dicotomies tendencioses com 
nacional (propi d’una nació amb Estat, 
patriòtic, respectable, intemporal) i na-
cionalista (propi d’una nació sense Es-
tat, exaltat, radical, anacrònic). La nos-
tra tasca és denunciar i capgirar el 
discurs colonial i jugar en el nostre ter-
reny, partint d’un sentit comú i un seny 
que no signifi quin dimissió ni covardia 
(com hem d’anomenar la cursa entre 
els nostres representants polítics per 
veure qui pacta a Madrid per menys?) 

sinó la recerca d’un horitzó d’espe-
rança, d’un nord que ens guiï cap a 
l’entusiasme de la plenitud («Més enllà 
de la mala gestió hi ha vida», Salvador 
Cardús), de manera que puguem dir, 
com els lituans dels anys noranta del 
segle passat o com Salvador Sostres ara 
mateix7: no ens cal ni fer un referèndum 
per a sortir d’aquest Estat i tenir-ne un 
de propi, perquè l’estat natural de l’és-
ser humà és la llibertat, i l’aberració, 
l’esclavatge. ¿Que ens van demanar, 
potser, si volíem entrar-hi? Hem de cen-
trar el debat a l’entorn de la pregunta: 
qui hauria de tenir la sobirania, el dret 
de decidir, de determinar què és possi-
ble i què no ho és? Nosaltres o ells? ¿El 
nostre Parlament o unes Corts espanyo-
les en què, per imperatiu legal, som 
minoria? I, en conseqüència, quin és el 
nostre punt de partença i quin el d’arri-
bada? Ja vaig esmentar en un article 
anterior8 que el tema de la identitat, 
més que ser important, resulta que és el 
tema. Per això els nostres ocupants i els 
seus còmplices d’aquí (quin goig fa 
veure el verinós Pericay remenant la cua 
amb un somrís forçat al costat de l’amo 
Aznar!) fan el que sigui per evitar que 
descobrim qui som, d’on venim i on 
hem d’anar. Perquè, si sabem qui som, 
sabrem què hem de fer («Quan un po-
ble té consciència d’ell mateix no per-
met que cap altre decideixi per ell»9). 
La diferència decisiva es detecta quan 
n’hi ha que diem «aquest país» i ens 
referim al nostre, i d’altres que diuen el 
mateix i es refereixen al de El País, bar-
rejant realitats nacionals tan diferents 
com històricament incompatibles. 

Però, com es construeix aquesta 
consciència? A l’escola, on els nostres 
infants haurien d’aprendre a identifi -
car en quin país viuen, em va caure a 
les mans un llibre de sisè de primària 
(Me di social i cultural, Cicle Superior 
2, editorial Barcanova) que contenia, 
en resum: geografi a d’Espanya, pobla-
ció d’Espanya, «en quina comunitat 

autònoma vius?» [sic!], Europa, Bee-
thoven, Estrasburg, una mica d’histò-
ria i d’art (imatges descontextualitza-
des de masies i altars barrocs catalans, 
un poema de Maragall, una foto de 
Dalí pintant) i, fi nalment, de sobte, 
«modernisme a Catalunya» i «la lluita 
per la democràcia», amb fotos 
d’Adolfo Suárez i el rei d’Espanya bar-
rejades amb imatges de Francesc 
Macià i Lluís Companys, un batibull 
indigest del qual només poden quedar 
dues coses clares: som a Espanya i Es-
panya és a Europa. I encara gràcies. 
Perquè, amb la difusió banal de la glo-
balització i el fals «cosmo politisme»10, 
és fàcil que els nostres infants i joves 
se sentin com a Califòrnia. 

Aquest any 2008, els catalans te-
nim una bona oportunitat de retrobar, 
amb orgull, els orígens i la geografi a 
de la nostra nació, que coincideix 
amb l’extensió territorial de la nostra 
llengua («És sens dubte perquè parlen 
català que els catalans han pogut con-
servar una consciència de grup», Pi-
erre Vilar11), amb motiu del vuitè cen-
tenari del naixement de Jaume I. Ja 
sabem que la història l’escriuen els 
vencedors12 i que té conseqüències 
directes en la vida quotidiana. Per 
això, en la cruïlla històrica a la qual 
hem arribat, en què «la nació espa-
nyola no ha guanyat, la nació catalana 

6.      Paràbola de la Crònica de Ramon Muntaner. «La mata de jonc, si la 
lligueu amb una corda i la voleu arrencar, no ho podreu fer ni que 
sigueu deu homes que en tireu; però si en lleveu la corda i un minyó 
de vuit anys comença a estirar-la de bri en bri, l’arrencarà sencera 
ell tot sol. No vulgueu, doncs, que hi hagi divisió ni discòrdia de 
cap mena entre vosaltres» (Adaptació d’Esteve Albert al pròleg de 
Muntatges escènics, Editorial Andorra, 1997).

7.      «No caldria [...] ni un referèndum perquè Catalunya recuperés el seu 
estat natural, tal com quan els aliats van alliberar Auschwitz no van de-
manar als presos si volien sortir-ne o preferien que els seguissin cremant 
als forns» (Salvador Sostres, «El preu de la llibertat», Avui, 20-12-07).

8.   «La identitat, naturalment», Llengua Nacional, núm. 60, III trimestre 
del 2007.

9.     Víctor Alexandre, entrevista a Canvi setze, núm. 104, 15-4-2007.

10.     «Aquest és un país que parla poc de la pròpia realitat. Hi ha una 
dramatúrgia contemporània que tracta temes molt genèrics i molt 
falsament universals. Obres en què s’ataca Bush, però mai no s’ataca 
ningú d’aquí, en què es diuen les coses clares del que passa a fora, 
però mai del que passa a dins. La nostra realitat, passada o present, 
està molt poc tractada. I no hi ha una refl exió ni una intenció per 
canviar-ho. Políticament, [...] la gent té molta por» (Pere Planella, di-
rector de l’obra teatral Èric i l’exèrcit del Fènix, El Temps, 1-5-2007).

11.     Citat per Lluís V. Aracil, Op. cit., p. 98.

12.      Com va advertir Winston Churchill a un capitost feixista, «la història 
us deixarà molt malament, perquè l’escriuré jo».

JAUME I EL 
CONQUERIDOR

Esquerra: 
taula 
del segle XV

Dreta: 
estàtua 
feta per A. 
Vallmitjana
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no ha perdut, el present és obert i el 
futur pot ser nostre13», ens convé 
identifi car qui és cadascú, quins inte-
ressos defensa i què ens hi juguem. La 
consciència de les pròpies forces i fe-
bleses14 afavoreix la plena realització 
personal (i col·lectiva) com a éssers 
humans, que és al que ens referim 
quan parlem de normalització (lingüís-
tica o política). 

Des de la manifestació sobiranista 
de l’1 de desembre passat, ha quedat 
més defi nit que mai qui hi ha a un cos-
tat i a l’altre de l’eix que separa els d’una 
crosta i els de l’altra: els qui prioritzem 
Catalunya i els qui prioritzen Espanya15. 
Veiem, en una banda, els qui parlen 
cada dia més clar, perquè tenen pressa 
per viure i estan farts de limitar-se a re-
sistir en un entorn imposat, i, en l’altra, 
els qui ens volen continuar confonent 
amb els seus embolics: «Si la autoestima 
catalana está en crisis es porque Cata-
luña ha perdido muy visiblemente el li-
derazgo hispánico. […] El sueño catalán 
se desvanece. […] Basta ya de lamentos. 
De nada sirve quejarse. Los catalanes 
tenemos que ponernos las pilas y volver 
por donde solíamos: a trabajar16» (en 
resum: «català, treballa i calla»). Per 
això, davant els opinadors en general, 
proposo que ens preguntem:
•       On ens porten amb les seves paraules? Quin 

tipus de sentiment generen dins nostre amb 
el seu discurs? ¿Ens fan més catalans o més 
abjectes, més lliures o més resignats? Trans-
meten il·lusió o pragmatisme?

•     ¿Parlen de l’interès general o de l’interès dels 
quadres dirigents d’algun partit, del que in-
teressa a Catalunya o a Espanya?  

Per començar la revolució pendent 
de la nostra llibertat ens hem d’armar 
amb les paraules adequades, promoure 
un canvi de mentalitat, adoptar un llen-
guatge que denunciï sense por els en-
ganys i proclami clarament els objec-
tius, perquè la força de les paraules es 
transmet a les accions i «el llenguatge 
adequat és un segell que potencialitza 

el caràcter i sovint determina part d’una 
manera de procedir»17. Ho llegim per-
tot arreu d’un temps ençà amb una in-
sistència simptomàtica: «Les possibili-
tats de canvi i normalització lingüística 
vindran de les idees (i de les paraules 
alliberadores), ja que caldrà guanyar la 
batalla de les paraules»18; «Hem de re-
cuperar el nom de cada cosa, i dir-lo 
en veu alta. Hem de recuperar el llen-
guatge»19; «Qui es quedi les paraules, 
els conceptes, es quedarà la raó»20. Ens 
cal passar defi nitivament d’un para-
digma regionalista (àlies «nacionalista») 
a un de sobiranista (la independència 
mental necessària per a la independèn-
cia política), a una nova centralitat i 
«sentit comú»21 que confi guri un eix de 
la llibertat22 per a deixar de ser una 
«nació preambular»23 i convertir-nos 
en una nació tout court; fer el pas, se-
guint l’esquema aracilià24, d’una men-
talitat antisociolingüística (caracterit-
zada per l’èmfasi en l’essència, la 
inhibició fatalista, els pronunciaments, 
l’orientació simbòlico-expressiva i 
l’apoliticisme) a una mentalitat socio-
lingüística (èmfasi en l’existència, inici-
ativa, activitat responsable, accions 
efectives, orientació pragmàtica, refl e-
xió crítica i politització). La primera 
mentalitat coincideix amb «el quadre 
clínic» de l’alienació, mentre que la se-
gona constitueix la «revolució sociolin-
güística» (revolució en el sentit de Kuhn 
= gestació d’un nou paradigma). 

«Hem de prendre la iniciativa de-
cididament [...] en comptes de recaure 
en el tristíssim mètode dels greuges i 
les rogacions. Queixes i reclamacions, 
protestes i peticions impliquen una 
subordinació que ens redueix a la im-
potència. [...] Això canviarà radical-
ment quan [...] ens arriscarem a assu-
mir la nostra «personalitat» en el 
sentit jurídic (com a facultat a exercir 
responsablement), més que no pas en 
el metafísic (com a singularitat a exhi-
bir frívolament)»25.

La realitat que ens envolta, una so-
cietat estranya en què moltes vegades 
no ens sentim a casa i, lluny de poder 
viure en català, no podem ni morir en 
català (al llit de mort ens podem tro-
bar amb una infermera que ens digui: 
«No le entiendo»26), és una herència 
directa del franquisme i de la gran en-
sarronada de la «transició», que va ser 
la suma de dos factors:
1)   La continuïtat «democràtica» de l’acció des-

tructiva i assimiladora d’Espanya envers 
Catalunya (no hi ha res pitjor per a les cul-
tures minoritzades que les situacions de pre-
tesa «normalitat» en què no hi hagi un fran-
quisme al qual oposar-se). 

2)   La dimissió col·lectiva dels nostres represen-
tants polítics (amb honorables excepcions) 
quant a la defensa de principis democràtics 
com el dret d’autodeterminació, a canvi de 
prebendes. Paral·lelament, a nivell cultural, 
fenòmens prodigiosos com la desaparició, 
de la nit al dia, de la Nova Cançó (amb casos 
sagnants com el d’Ovidi Montllor, que no va 
poder publicar cap més disc a partir de 
1980), substituïda per tendències més actu-
als, divertides i innòcues com la movida 
madrileña.     

Però ara s’ha acabat la impunitat, 
l’ensarronada s’ha fet massa evident, la 
consciència de l’engany i la indignació 
tindran aviat traducció política en forma 
de relleu d’uns dirigents que han malba-
ratat massa il·lusions per satisfer interes-
sos massa mesquins. Ha quedat clar que 
la «màquina d’Espanya», el fet de «ser 
decisius a Madrid», el «peix al cove», 
el «pragmatisme» i la «gestió per la ges-
tió» no són viables si aspirem a tenir un 
present i un futur dignes del nostre pas-
sat, i que l’única opció acceptable en 
aquest moment històric és la plena so-
birania (sociolingüística i nacional), la 
famosa normalitat. Per a això no cal vi-
olència. Només fermesa i convicció per 
no cedir davant del confl icte inevitable, 
amb la força que dóna tenir una fi nalitat 
legítima i saber, com va dir un activista 
africà, que quan un poble aconsegueix 
la llibertat, és molt difícil que la perdi, 
perquè costa molt d’aconseguir. ◆

13.       Alfons López Tena, Catalunya sota Espanya, Dèria / La Magrana, 2007, 
p. 176.

14.       A fi  d’analitzar, com fa la planifi cació estratègica, les nostres debilitats 
(per corregir-les), les amenaces que ens esperen (per afrontar-les), les 
nostres fortaleses (per mantenir-les) i les nostres oportunitats (per apro-
fi tar-les, si no volem quedar-nos a l’andana de la història, veient com 
passen trens).

15.       Titulars de l’Avui del 15-12-2007, p. 5: «El PSC i ICV es coordinen per 
frenar l’avenç del sobiranisme. Iceta, Zaragoza, Saura i Guillot avalen 
el federalisme com a via entre l’espanyolisme i l’independentisme». 
En aquest respecte se m’acuden dues preguntes: 1) El federalisme no 
és espanyolisme?; 2) Amb qui es pensen federar?

16.      Antoni Puigverd, «La hora de la responsabilidad», La Vanguardia, 3-9-07.

17.        Carles M. Espinalt, Canvis de mentalitat (1970), citat a Jordi Solé i       
Camardons, Op. cit., p. 110.

18.      Jordi Solé i Camardons, Op. cit., p. 116.
19.      Salvador Sostres, «El preu de la llibertat», Avui, 20-12-2007.
20.      Patricia Gabancho, El preu de ser catalans, Meteora, 2007, p. 161.
21.      Salvador Cardús, «El sentit comú nacional», Avui, 9-11-2007.
22.      Salvador Sostres, «Per què m’agrada Mas», Avui, 22-11-0207.
23.      Expressió de Salvador Cardús en l’article suara esmentat.
24.       Lluís V. Aracil, «La revolució sociolingüística catalana» (1975), dins 

Op. cit., pp. 74-75.
25.      Íbid. p. 76.
26.      Enric Vila, «El problema castellà», Avui, 3-10-2007.
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No hi ha dubte que el règim fran-
quista va intentar exterminar la 
llengua i la cultura catalanes, a 

causa d’aquella «unidad de la patria» 
mal entesa que va obsessionar els seus 
dirigents durant anys, jo diria que al-
menys mentre va durar el règim. Al-
guns estudiosos l’han qualifi cat, aquest 
intent, de genocidi cultural. I tenen to-
 ta la raó, perquè la intenció clara i gens 
dissimulada del règim era exterminar 
tot allò que lingüísticament i cul tu ral-
ment no fos castellà. Si algú en té dub-
tes, li recomano de repassar algunes de 
les obres de tres intel·lectuals que, en-
tre molts d’altres, hi han dedicat temps 
i esforç: Josep Benet, Francesc Ferrer i 
Gironès i Josep M. Solé i Sabaté. La 
seva bibliografi a ens resultarà d’allò 
més alliçonadora en aquest tema. Hi 
ha un aspecte, però, en el qual voldria 
incidir, ja que és una de les millors 
mos  tres d’aquest intent de genocidi 
cultural contra el català: la prohibició 
i persecució de tot allò relacionat amb 
l’educació. 

Podem començar per la repressió 
en el cos del magisteri, en les famoses 
«purgues», que no tenien altra fi nalitat 
que assegurar-se la fi delitat ideològica 
d’un cos que consideraven primordial 
per a expandir la ideologia i els ideals 
feixistes. Ara en comencen a aparèixer 
estudis i testimonis que fan escruixir. 
Aquesta repressió va anar acompa-
nyada, naturalment, d’una prohibició 
total de qualsevol contacte (fora de 
l’àmbit familiar, que els resultava in-
accessible) dels infants amb la seva 
pròpia llengua: en l’escola, no cal 
dir-ho, però també en els mitjans de 
comunicació. Recordem, per exem-
ple, que els primers intents de publi-
car una revista infantil comercial en 
català, com va ser Els infants (1956), 
va acabar amb una prohibició contun-
dent i amb una pantomima tan espec-
tacular i esperpèntica que va arribar 
al Consell de Ministres i tot (vegeu: 
Enric Larreula, Les revistes infantils ca-
talanes de 1939 ençà, Edicions 62, 
1985). No hi ha cap mena de dubte 
que el franquisme va planifi car amb 

tota la cura del món que 
totes les noves generacions 
de ciutadans fossin forma-
des en espanyol i només 
en espanyol. Tenien clar 
que s’hi jugaven l’èxit de 
la «cruzada». 

Aquests darrers anys, a 
Catalunya estem assistint a 
un rebrot descarat d’aquests 
intents de genocidi cultural 
per part dels hereus més di-
rectes del franquisme: el 
Partit Popular i els fòrums 
que li donen suport. L’e-
xemple més contundent i 
descarat l’hem tingut aquests 
darrers mesos pre-electorals 
en què tota la maquinària 
del partit s’ha abocat en l’atac a l’últim 
pilar que ens queda per a la integració 
de la immigració, per a impedir que la 
llengua catalana acabi desapareixent a 
curt termini: l’escola, i més con cre-
tament la immersió lingüística. La dreta 
més espanyolista ha comprès que l’únic 
factor poderós que està frenant el pro-
cés de substitució lingüística a què es 
veuen abocats irremeiablement altres 
territoris, incloent-n’hi alguns dels Pa-
ïsos Catalans mateixos, és la immersió 
lingüística, aquesta voluntat del Parla-
ment i del poble de Catalunya de no 
caure en el parany de crear dues co-
munitats lingüístiques. Una voluntat 
que ve de molt lluny, dels mateixos 
anys del franquisme, en què comuni-
tats de veïns del Baix Llobregat o sin-
dicats, per posar-ne dos exemples ben 
signifi catius, van lluitar perquè els in-
fants i els joves també aprenguessin la 
llengua catala na. Des de fa uns quants 
anys, però sobretot aquests darrers me-
sos, com ja he apuntat, els dirigents del 
Partit Popular van orquestrant una ve-
ritable campanya contra la immersió 
lingüística. Tan  ta importància hi donen, 
que no han dubtat de treure el santcristo 
gros, que dèiem col·loquialment, i fer-lo 
venir a Barcelona a predicar les mal-
dats d’a quest sistema que, segons ells, 
discrimina els infants per qüestió de 
llengua, però que ha estat lloat per la 

mateixa Comissió Europea, com a 
exemple d’in  tegració per a societats 
bilingües i plurilingües. La campanya 
electoral ha fet que José M. Aznar hagi 
vingut a Bar celona a denunciar aquest 
últim reducte de normalització (o ja 
hauríem de dir de supervivència?) lin-
güística i que el líder del partit, Mari-
ano Rajoy, hagi arribat a prometre que, 
si guanya les eleccions, obligarà a ofer-
tar la doble línia (en castellà i en ca-
talà) a les escoles de Catalunya. 

Encara no hem arribat al grau d’a-
berració del franquisme, però ens hi 
estem encaminant. Si s’envalenteixen, 
si se senten prou forts, no em faria 
gens estrany que volguessin tornar a 
imposar un sistema en què el castellà 
fos la llengua útil i, doncs, de l’ense-
nyament «en toda España» i el català 
que dés relegat a una assignatura vo-
luntària, per a nostàlgics i erudits que 
no són d’aquest món en què priva l’e-
conomia de mercat, l’utilitarisme  i els 
privilegis d’aquells que tenen el poder 
i, sobretot, els mitjans de comunica-
ció. No voldria ser ocell de mal ave-
rany; però, tot i ser optimista de mena, 
hi ha dies que no puc impedir de lle-
var-me amb un tel de pessimisme, en-
gruixudit per actituds neofeixistes d’uns 
dirigents que no desitjo per a cap país, 
i doncs encara menys per al nostre ni 
per als dels nostres veïns. ◆

Els hereus de l’intent de genocidi 
cultural franquista
PERE MARTÍ I BERTRAN
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Fa la impressió, arran de la situació 
creada per l’allau d’immigrants 
deixats colar a raig fet pels apo-

derats dels controls de l’aeroport del 
Prat, que els catalans prenem consci-
ència de la necessitat de ser amos de 
nosaltres mateixos i del nostre territori. 
Aquest aspecte de l’entrada d’immi-
grants, en especial dels de parla caste-
llana, és la raó més poderosa que té el 
govern central per a retenir l’aeroport 
català. El secret és que hi hagi cada 
vegada més castellanoparlants perquè 
la llengua del lloc en resulti sufocada, 
primer, i suprimida a llarg termini.

També fa despertar els catalans del 
seu sopor la increïble sèrie de desastres 
que se succeeixen a Barcelona i la seva 
rodalia, i que són resultat de la falta 
d’infraestructures necessitades pel crei-
xement de Catalunya. Tot plegat porta 
a una solució molt clara: sobirania, Es-
tat propi, que, per cert, es fonamenta 
sobre principis naturals ben sòlids i de 
mer sentit comú.

L’època del colonialisme, de sotme-
timent de pobles a càrrec dels ben ar-
mats, és certament acabada. Som en el 
segle XXI, el de la sinceritat i de dir les 
coses clares, el d’exigir els drets hu-
mans del més desvalgut, el d’enderro-
car tabús i prejudicis; el segle de la 
rebel·lió com a suprema obligació mo-
ral davant la injustícia, com propugna 
Albert Camus. Hem de pensar bé i me-
surar bé aquest principi moral, els ca-
talans.

Però la feina per a la total sobirania 
cal que sigui feta amb tacte, amb con-
trol de fantasies, amb molta saviesa i 
descartant violència i guerra. És obvi 
que els exèrcits espanyols ens portaran 
guerra, però insisteixo que no se’ls ha 
de contestar un sol tret; deixeu-los que 
passin fi ns al mar i que es trobin davant 
l’esperit obert i civilitzador d’aquest.

El primer pas és cercar un poderós 
que ens suporti. És una il·lusió esperar 
que el nostre govern es mogui a fer-ho, 
vull dir el govern actual. Hi ha catalans 
eminents, savis, decidits, de talla inter-
nacional, enamorats d’aquest propòsit. 
Aquests catalans han de fer pinya i anar 

uns quants, de poliglots, a visitar go-
verns per exposar-los el context de la 
nostra actual situació, la nostra història 
de nació, com i amb quins refi nats mè-
todes han tractat i tracten de suprimir 
la nostra llengua i la nostra nació. Fer-
los veure la necessitat que tenim d’un 
suport enèrgic. Cal anar a l’ONU, a les 
Nacions Unides, al Parlament Europeu, 
als Estats Units, a Alemanya, al Japó. 

S’ha de fer pinya amb altres naci-
ons oprimides i que sospiren per la 
llibertat: bretons, corsos, txetxens, es-
cocesos, quebequesos, bascos, kurds, 
palestins.

Jo no sé si Ibarretxe té present aquest 
aspecte cabdal del suport d’amics po-
derosos. No hem de perdre de vista que 
la Constitució espanyola autoritza la 
violència de l’exèrcit per a fer guerra a 
les nacions que vulguin romper la uni-
dad. Quina sort que l’opinió del món, 
de la sencera humanitat, estigui contra 
la guerra i la violència dels exèrcits. El 
món lliure estarà amb nosaltres, si ho 
fem amb pau. Recordem que el terme 
unidad és simple eufemisme d’imperi-
alisme i de primacia castellana penin-
sular. Factors que no estan disposats a 
perdre. Cal que Ibarretxe tingui ben 
present que faran l’indicible per tom-
bar-lo, i per tombar-lo mitjançant la 
«justícia».

Però, com hem d’obtenir la sobira-
nia: amb un referèndum com vol Carod 
Rovira? S’ha de posar a la balança que 
estem inundats d’immigrats castellans, 
als quals diuen catalans, moltíssims 
dels quals odien Catalunya i la seva 
llengua. Aquests votarien en contra. 
Uns vinguts de fora decidirien el destí 
fi nal dels catalans. És absurd, és abso-
lutament injust.

Parem ment que la sobirania ens 
l’han presa després de guerres i de ter-
rorisme estatal sobre nosaltres. Mai els 
catalans, en un referèndum, no hem 
decidit d’unir-nos a Castella. Ens ho 
han imposat, han assassinat els nostres 
capdavanters sobiranistes; per tal de 
prevenir que siguem lliures ens han 
inundat de forces d’ocupació, i de qui-
nes forces! La lògica diu que allò que 

ens han pres per guerres i per violència 
criminal, nosaltres ens ho agafem pel 
cantó més llis i normal, exercint un 
dret natural que ens pertoca.

Hem de tenir present que els espa-
nyols mai no han abandonat una colò-
nia sense disparar-hi trets. Recordem 
Cuba –i les altres. Anglaterra, en canvi, 
reconegué el dret a la sobirania a paï-
sos com el Canadà, Austràlia, l’Índia, 
etc., sense disparar-hi un sol tret. I els 
ha mantingut com a germans, mitjan-
çant el llaç de la Commonwealth. Bé 
que sí que disparà trets als Estats Units; 
però allí n’aprengué, i no entrepussà 
dues vegades en la mateixa pedra. És 
cosa de països savis, qualitat en la qual 
no resplendeixen els nostres veïns. Sa-
viesa que també resplendí en el cas 
Txèquia-Eslovàquia. Volem que el nos-
tre cas sigui així, incruent, i que es 
descabdelli d’una manera culta i civi-
litzada, enèrgica de la nostra banda.

Per tant, no hem d’aconseguir la 
sobirania mitjançant un plebiscit, sinó 
per decisió del nostre Govern –allò 
que va fer Companys el 6 d’octubre 
no era en època de maduresa, no era 
en el seu moment històric–, amb els 
ajuntaments catalans, si més no els de 
signe polític sobiranista, i amb les ins-
titucions catalanes, culturals, cíviques, 
fi nanceres, esportives, de tota mena 
que hi vulguin ser. Ara, de moment, 
no es pot comptar amb la classe de 
govern autònom que tenim, però vin-
dran canvis més favorables. 

Cal ser-hi i fer-ho, cal mentalit-
zar-se, promoure-ho i abatre la por i el 
prejudici vellíssims i esterilitzadors. En 
depèn la supervivència de la nostra na-
ció. Ha de ser fet amb l’acció ben co-
ordinada de tots els qui estimem 
Catalunya. El camí és nostre. La darrera 
paraula és nostra. ◆

La nostra sobirania
PERE ORTÍS
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Com que la Unió Europea encara 
és força mancada d’entitat polí-
tica, els partits polítics europeus 

no desperten gaires passions (fet que 
després es tradueix, per exemple, en 
una endèmica baixa participació en les 
eleccions al Parlament Europeu). El fet 
que els centres de govern de la Unió 
siguin a una certa distància de casa 
nostra (la tríada Brussel·les-Luxemburg-
Estrasburg cau un pèl fora dels nostres 
circuits quotidians) tampoc no ajuda 
gaire a l’hora de difondre els debats 
que tenen lloc en el si de la Unió Eu-
ropea, els projectes que s’hi couen o 
les iniciatives que s’hi van prenent. 

L’ALE: exemple de diversitat
L’any passat, l’ALE va complir vint-

i-cinc anys d’existència. L’ALE és un 
partit polític europeu integrat per forces 
de dimensions i objectius ben diversos, 
però que tenen en comú la voluntat de 
bastir una Europa dels pobles, en 
comptes del model actual de construc-
ció europea, basat en exclusiva en les 
prerrogatives dels estats membres. Se-
gons els objectius, dins l’ALE hi ha par-
tits que persegueixen la independència 
de les respectives nacions sense estat 
(l’Scottish National Party, d’Escòcia; 

Eusko Alkartasuna, del País Basc, o Es-
querra Republicana de Catalunya), par-
tits que treballen per l’autonomia dels 
seus països, moltes vegades sense cap 
mena de reconeixement institucional 
(la Unió Democràtica de Bretanya, la 
Unitat del Poble Cors, la Unió Popular 
d’Alsàcia...); d’altres que volen apro-
fundir en una autonomia ja començada 
a aconseguir, però que troben que en-
cara és massa minsa (el Bloque Nacio-
nalista Galego o la Unió pel Tirol del 
Sud); alguns volen, senzillament, de-
fensar el dret de minories lingüístiques 
i nacionals no reconegudes (els mace-
dònics de Grècia, la minoria hongaresa 
d’Eslovàquia, els xèquels de Romania, 
etc.)... El rang oscil·la, doncs, entre re-
ivindicar la independència i voler un 
mer reconeixement d’uns mínims drets 
lingüístics i culturals. 

Quant al reconeixement de les res-
pectives comunitats humanes, n’hi ha 
que gaudeixen del ple reconeixement 
com a nació (Escòcia i Gal·les), d’altres 
que tenim un reconeixement relatiu, 
via preàmbul de l’Estatut (Catalunya), 
d’altres senzillament són considerades 
com a regions (Galícia, Bretanya, Sar-
denya...). En alguns casos, no existeix 
cap consideració sobre la pròpia unitat 

i entitat en quant comunitats humanes 
(Occitània en deu ser el millor exem-
ple) i fi ns i tot, en alguns casos, se’n 
nega diametralment l’existència (mino-
ries macedòniques, tant a Grècia com 
a Bulgària). El rang, en aquest cas, va 
del reconeixement com a nació fi ns a 
la negació sense pal·liatius de la pròpia 
existència com a comunitat humana 
diferenciada. 

I, pel que fa a la representació, dins 
l’ALE hi tenim des d’un partit que for-
 ma govern en solitari (l’SNP, a Escò-
cia), passant per partits de govern en 
coalició (l’Spirit de Flandes, el Plaid 
Cymru de Gal·les, el GNG gallec, EA 
al País Basc o Esquerra a Catalunya i a 
les illes Balears), d’altres que es troben 
a l’oposició, amb una representació no 
gaire nombrosa i, al capdavall, d’altres 
que només tenen una minsa represen-
tació a nivell municipal –en un cas 
concret (l’Omo Ilinden Pirin, de la Ma-
cedònia búlgara), lluiten encara pel 
reconeixement com a partit polític, 
davant el Tribunal d’Estrasburg, a causa 
de la negativa de Bulgària a inscriu-
re’ls com a partit polític legalitzat–. El 
rang, una vegada més, va des del go-
vern en solitari fi ns a la manca de re-
coneixement com a força política. 

Grup d’Edimburg: 
fórum sobre política lingüística
BERNAT JOAN I MARÍ     (Secretari general de l’Aliança Lliure Europea (ALE) 
   i Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)

Bernat Joan fou 
elegit secretari 
general d’aquesta 
Aliança en una 
cerimònia que 
tingué lloc a Bil-
bao (durant As-
semblea General 
que l’ALE hi 
féu). Aquest càr-
rec l’exercirà fins 
al 2010.
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Què uneix totes aquestes forces 
polítiques en l’esforç de construir un 
partit polític europeu? Doncs el prin-
cipi fonamental per a la construcció 
de l’Europa dels pobles, a saber, el 
principi de subsidiarietat: l’ALE reivin-
dica, en cada territori, allò que de-
mana el partit de l’ALE que hi és re-
presentat. Volem la independència per 
a Escòcia, per a Euskadi o per als Pa-
ïsos Catalans; l’autonomia per a Galí-
cia, per a Bretanya o per a Còrsega; i 
el reconeixement dels drets lingüístics 
i culturals per a les minories a Eslovà-
quia, a Romania o a Bulgària. I tots ple-
gats treballam per aconseguir aquests 
objectius, clarament diferenciats, per a 
cadascun dels casos. 

Un nou lideratge a l’ALE
El respecte a la diversitat que exis-

teix en el si de l’Aliança Lliure Europea 
és benefi ciós, des del punt de vista de 
la consideració democràtica i dels 
principis de subsidiarietat i de respecte 
a la diversitat, però pot provocar pro-
blemes operatius i de confusió. Es po-
dria donar el cas, formant tots part del 
mateix partit europeu, que algú pensàs 
que el cas de Catalunya en relació a 
Espanya és comparable amb el del Vè-
neto en relació a Itàlia o, encara pitjor, 
amb el d’Ístria en relació a Eslovènia. 
També podria ocórrer que es produís 
la confusió, per comparació, entre la 
situació del català als Països Catalans 
i d’altres que no hi guarden cap tipus 
de relació (com la del bretó a Breta-
nya, el gaèlic a Escòcia o l’occità als 
diferents països d’Occitània). La llen-
gua catalana no és ni una llengua mi-
noritària ni el vehicle de comunicació 
d’una minoria nacional, sinó la llen-
gua pròpia d’una nació sense estat 
que vol recuperar la sobirania. 

Dins l’ALE, doncs, a mesura que 
s’ha fet evident la diversitat de ritmes 
en el procés de construcció nacional 
i de calibres quant a la reivindicació 
de poder propi, s’ha anat manifestant 
també clarament la necessitat de dis-
tingir, i, sobretot, d’assumir el paper 
de lideratge. 

Feia temps que el tema ens preocu-
pava profundament i, fa devers un any, 
vàrem començar a posar fi l a l’agulla 
per intentar crear àmbits de coordina-
ció que ultrapassassin les dinàmiques 
històricament construïdes dins l’Ali-
ança Lliure Europea. Es tractava d’una 
necessitat per a marcar clarament els 

espais diversos, però també d’una ne-
cessitat per a aconseguir que tots els 
so   cis s’hi sentissin realment de gust. 

En aquesta línia, hom va decidir 
d’organitzar un encontre de partits de 
l’ALE amb responsabilitats de govern. 
Mai no n’hi havia hagut tants com ara, 
en tota la història de l’ALE com a partit 
polític europeu. Per tant, no havíem ten-
gut, en el quart de segle d’existència del 
partit, unes oportunitats com les actuals. 
Es tractava de trobar-se per coordinar 
polítiques de govern i, en la mesura en 
què sigui possible, bastir una política 
comuna pel que fa al procés de cons-
trucció de la Unió Europea. 

Així es va gestar el Grup d’Edim-
burg, que va fer públic un manifest per 
a la coordinació en matèria de política 
cultural i lingüística el dia 19 de gener 
del 2008, conegut ja com el Manifest 
d’Edimburg. El Grup d’Edimburg o 
Grup dels Cinc és format per l’Scottish 
National Party (Escòcia), el Plaid Cymru 
(Gal·les), Eusko Alkartasuna (Euskadi), 
l’Spirit (Flandes) i Esquerra Republi-
cana de Catalunya (Països Catalans).  
Aquests cinc partits tenim en comú ser 
en els respectius governs (en solitari o 
en coalició), l’europeisme, la voluntat 
de construir l’Europa dels pobles, el fet 
de ser responsables de la política cul-
tural dels nostres respectius països i 
l’independentisme, sempre en el si de 
la Unió Europea. 

Compartim, així mateix, la conside-
ració que la Unió Europea pot propi-
ciar un procés d’ampliació interior 
(d’acord amb el que propugna l’expert 
constitucionalista escocès Neil McCor-
mick). De la mateixa manera que Eu-
ropa ha crescut de cara enfora, amb la 
incorporació d’una dotzena d’estats 
membres, des de l’any 2004, també pot 
créixer de cara endins, incorporant-hi 
la participació directa de nacions que 
avui dia no compten amb Estat propi. 
Des de la perspectiva legal de la cons-
trucció actual de la Unió Europea, 
aquesta ampliació interior no resulta 
per a res incompatible amb el cabal 
legislatiu comunitari. I, en canvi, seria 
una bona manera de propiciar la reso-
lució pacífi ca i democràtica de conten-
ciosos nacionals que encara queden 
per resoldre a la nostra part del món. 

Crear un fòrum sobre política lin-
güística

En l’encontre celebrat a Edimburg i 
en el qual es va decidir la formació del 

Grup d’Edimburg (o dels cinc), es varen 
prendre decisions sobre actuacions 
conjuntes que ja es poden dur a terme 
a partir d’aquest mateix moment. 

D’una banda, es va acordar de 
crear un àmbit de cooperació força 
estable entre els partits de l’ALE amb 
responsabilitat de govern. A proposta 
de Josep-Lluís Carod-Rovira, presi-
dent d’ERC i vice-president de la Ge-
neralitat de Catalunya, la pròxima 
reunió del Grup se celebrarà a la ciu-
tat de Barcelona a principis de l’estiu 
vinent. 

Així mateix, a proposta de Tontxu 
Campos, conseller de Cultura del go-
vern del País Basc, es va acordar la 
creació d’un Fòrum Europeu sobre Po-
lítica Lingüística, que ha de tenir per 
missió discutir sobre les necessitats en 
aquest camp en cadascuna de les nos-
tres nacions i, sobretot, sobre com im-
plicar el conjunt de la Unió Europea 
en polítiques lingüístiques favorables a 
la normalització de totes les llengües 
d’Europa i molt especialment a les llen-
gües que es troben en situació de sub-
ordinació política malgrat ser les llen-
gües històriques, pròpies i habituals de 
diverses nacions sense estat. 

Des del nostre punt de vista, un 
fòrum sobre política lingüística, orga-
nitzat a nivell europeu, per un partit 
polític d’abast europeu i amb la fi na-
litat de preservar la diversitat de la 
Unió (així com també promoure al 
màxim la competència lingüística dels 
ciutadans de la UE) constitueix un 
camp de joc extraordinàriament favo-
rable per al reconeixement de les rei-
vindicacions lingüístiques de la soci-
etat catalana i, eventualment, de les 
pròpies institucions. 

Amb aquest fòrum, caldrà bastir les 
estratègies necessàries per a superar la 
política lingüística dels estats (general-
ment construïda sobre matrius unitaris-
tes o, en qualsevol cas, favorables a la 
llengua que l’estat considera com a 
pròpia) i per començar a treballar en la 
construcció d’una política lingüística 
pròpia de la Unió Europea que no sigui 
la simple suma de les diferents políti-
ques lingüístiques estatals. 

Es tracta, doncs, d’una oportunitat 
que hem de treballar de la manera més 
adequada, perquè, fent de la necessitat 
virtut, estam construint nous espais per 
a una nova política lingüística, cada 
cop més incontestable des dels rengles 
dels nostres adversaris. ◆
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Hi ha veus que diuen que la llen gua catalana dels 
mitjans de comunicació ha de ser d’un nivell molt 
«de planta baixa», molt planer, tan planer que el 

lector, l’oient o el telespectador gairebé no s’adonin que la 
llengua en què els parlen és català. Així s’arriba a més gent, 
diuen. Està bé. No he sentit dir-ho mai de cap altra llengua, 
això, però està bé. De fet, aquest és un sistema tan brillant 
per a captar nous parlants que m’estranya que cap escola 
d’idiomes no hi hagi pensat. Imaginem-nos-ho per un mo-
ment: «Llegeixi rus com si no fos rus», «aprengui anglès 
com si fos francès», «parli espanyol com si parlés català». 

Jo, arribat el cas, em preguntaria quina mena de rus 
deu ser, si en llegir-ho no sembla que ho sigui; quina mena 
d’anglès es pot aprendre, si sona com francès; quin nivell 
d’espanyol es pot tenir, utilitzant els sinònims més propers 
al català. Potser sóc un capsigrany, però no hi veig el què, 
francament. No entenc com es pot escriure o parlar en 
català sense que sembli català. Signifi ca això que dir «vi-
venda» en comptes de habitatge enriqueix la llengua ca-
talana? ¿Vol dir això que la llengua anglesa seria més rica 
si els anglesos, en lloc de spoon, diguessin cullera o, en 
lloc de street, diguessin carrer? Hi ha algun problema amb 
la paraula spoon? ¿Fa mal a l’orella, potser, la paraula 
street? És clar que no. Cada llengua té la seva manera de 
dir les coses, i els manlleus només tenen raó de ser quan 

són necessaris. Les úniques paraules que veritablement té 
sentit de manllevar d’altres idiomes són aquelles que ex-
pressen un concepte que no té cap terme en la nostra llen-
gua. És legítim, per exemple, dir remake per a referir-se a 
la nova versió d’una pel·lícula antiga, però és absurd de dir 
«escaparat» podent-ne dir aparador. 

Sembla, però, que aquesta curiosa teoria sobre l’enri-
quiment lingüístic afecti només el català. Les altres llen-
gües n’estan exemptes. Per això, mentre Televisió de 
Catalunya i El Periódico eradiquen habitatge i institucio-
nalitzen «vivenda», Televisió Espanyola i La Vanguardia no 
eradiquen vivienda ni institucionalitzen «habitaje». La idea 
és que com més castellanismes diguem més universals 
serem. O, dit d’una altra manera, la nostra universalitat 
està en perill quan ens esmercem a parlar bé el català. 
D’aquí que els catanyolistes –que rima amb espanyolistes– 
no demanin mai una llengua castellana de «planta baixa» 
per a facilitar les co ses als nouvinguts o, posats a fer, una 
peruanització del castellà com a deferència envers els 
peruans que viuen entre nosaltres. Els catanyolistes neces-
siten l’espanyolització del català per a emmascar tot allò 
que ignoren d’a questa llengua. Ja sabem que la ignorància 
cofoia és incapaç de progressar. La ignorància traça una 
ratlla justament allà on arriba el seu nivell i menysprea tot 
allò que el supera. ◆

El catanyol
VÍCTOR ALEXANDRE
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L’any 1964, Martin Luther King 
va rebre el Premi Nobel de la 
Pau i fou nomenat L’home de 

l’any als Estats Units. De fet, de re-
coneixements d’institucions, tant 
nord-americanes com d’altres punts 
del planeta, en va tenir un sac ple. 
No obstant això, ser negre el feia 
suspecte de ser detestable per menys 
de cinc cèntims. En una societat do-
minada per les tendències wasp (ini-
cials de white, anglo, saxon i protes-
tant), on el segregacionisme racista 
campava al seu aire, maltractar els 
afroamericans no era delicte. I se-
gurament els esmentats honors a 
King encara irritaven més els racis-
tes blancs.

El despit és un fenomen que 
també es produeix envers la nostra 
identitat nacional. Tot i que la cul-
tura catalana ha sortit reforçada de 
Frankfurt i el català és present en les 
nostres institucions de govern, això 
no evita que un cambrer et pugi et-
zibar un «no te entiendo». Malgrat 
que el que demanis sigui un simple 
«cafè», beguda d’allò més corrent i 
universal en un bar i, per tant, fàcil-
ment comprensible per al més humil 
dels cambrers.

Una de les característiques dels 
contextos colonials és precisament 
que els líders dels colonitzats poden 
ser doblegats lingüísticament (i, en 
general, menyspreats impunement) 
per qualsevol dels colons, per més 
modesta que sigui la jerarquia labo-
ral d’aquests darrers. I, aleshores, la 
dinàmica que s’estableix és fatal per 
a l’esdevenidor de la identitat lingü-
ística del colonitzat. És en aquesta 
línia que em va caure l’ànima als 
peus el dia que vaig adonar-me que 
alts càrrecs de la Generalitat i d’altres 
institucions nostrades es passen al 
castellà davant un cambrer, conserge, 
dependent... castellanoparlant, que 
els pot entendre perfectament. I que, 
paral·lelament, el go  vern català fa 
campanyes en favor del manteni-
ment de la nostra llengua quan l’in-
terlocutor no la parla malgrat viure 

entre nosaltres. Abandonen el ca-
talà, sense que ningú els ho demani, 
aquells que haurien de donar exem-
ple, segurament perquè els envaeix 
una incomoditat i una por insupor-
table. Per al psicòleg Ferran Suay, 
aquesta incomoditat no és, de cap 
manera, una cosa natural o espon-
tània: «Ans al contrari, es tracta de 
la conseqüència fi nal d’un llarg pro-
cés d’aprenentatge individual i 
tam bé social [...] se’ns ha ensenyat 
a sentir-nos incòmodes.» 

Suay també és del parer que l’a-
prenentatge de la submissió lingüís-
tica és un aprenentatge de la por: 
«una por que van aprendre amb 
mol ta brutalitat les generacions que 
ens han precedit, i que continua re-
novant-se ara, [...] es tracta de la por 
de mostrar qui som i com parlem, 
perquè hem après que d’aquestes 
dues coses poden derivar-se càstigs 
diversos [...], ridiculitzar-nos, igno-
rar-nos o perjudicar-nos». Segu ra-
ment el colonitzador sent tanta in-
comoditat i por com el colonitzat, 
però la por del primer no li impe-
deix de passar a l’acció i, en canvi, 
la del segon tendeix a bloquejar-lo 
en moments clau.

El colonitzat no sols gira de 
llengua davant el colonitzador, sinó 
que el seu món gira segons les re-
volucions d’una metròpoli que le-
galment l’inferioritza. I que, per 
postres, el convida a racionalitzar 
l’espoli i altres greuges fl agrants 
que li infl igeix la colonització. És a 
dir, allò que no és altra cosa que un 
maltracte col·lectiu cal interpre-
tar-ho com un fet excepcional, un 
malentès, una difi cultat imprevista, 
una cosa sense importància. Per 
això la complicitat del colonitzat és 
determinant. He sentit a dir que, si 
no vius com penses, acabaràs pen-
sant com vius. I és que la colonit-
zació se sustenta en el fet d’acon-
seguir que el colonitzat interioritzi 
inicialment la submissió com a in-
evitable i que, més tard, la concebi 
com a raonable i positiva. ◆

En la incomoditat 
lingüística
QUIM GIBERT (psicòleg)
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La meva concepció de l’aforística 
és fruit d’haver-hi anat refl exio-
nant durant molts anys, i em duu 

a dir que un aforisme és un gènere hí-
brid, a mitjan camí entre la poesia i la 
fi losofi a, gènere capaç de formular un 
pensament necessari sobre una qüestió 
més o menys transcendent o, si més no, 
vital i vitalista, expressada amb la mà-
xima brevetat, concisió i enginy i dita 
poèticament, tant si pren forma escrita 
com parlada, i d’on contingut i forma 
són inseparables.

L’aforisme ha de cridar l’atenció de 
l’oient o del lector, i ha de provocar 
refl exions variades sobre el seu contin-
gut. Ha de contenir dramatisme i mà-
gia, ha de sorprendre i, en el millor dels 
casos, ha de generar nous pensaments 
susceptibles de convertir-se en nous 
aforismes. 

S’ha dit que l’aforisme és una ver-
sió en prosa de l’epigrama, però pens 
que és alguna cosa més, que el su-
pera. Perquè l’epigrama és menys re-
fl exiu, menys pràctic. A més, l’afo-
risme, com ja he dit, no pot deixar de 
ser poètic, de manera que, a més del 
contingut, engloba la bellesa del seu 
continent.

Jo diria que l’aforisme dels aforis-
mes és aquest: «Només sé que no sé 
res.» No existeix pobresa més gran que 
aquesta. Sembla una frase insubstan-
cial, simplement enginyosa, però quan 
ens hi acostam hi descobrim tota la 
gran fortalesa que té. Ens atrau per la 
seva brevetat, el seu enunciat contra-
dictori, la seva gravitació poètica. 
Conté tots els elements necessaris per 
a ser considerat un aforisme. Endins-
ant-nos-hi hi descobrim un entramat 
fèrtil i fruitós. És un pensament ambigu 
fi ns a cert punt, paradoxal, fet de cer-
tesa i incertesa, perquè, per a dir que 
no se sap res, s’ha de saber que no se 
sap, i aleshores ja se sap alguna cosa. 
I se sap sobretot que moltes de les co-
ses individuals i expressades en pri-
mera persona són representatives de la 
condició humana: els homes haurien 
de saber que no saben res, humilitat 
absoluta, doncs.

L’aforisme és una obra d’art en si 
mateix, malgrat que hom li hagi volgut 
llevar valor, potser perquè de cada mil 
pensaments anomenats aforismes, sols 
un és bo de veritat; no tot allò que ens 
diuen que és un aforisme ho és.

Voldria exposar ara tres elements 
que crec bàsics perquè un aforisme si-
gui autèntic:

 a) El primer és l’humor. Per des-
comptat que es tracta de l’humor intel-
ligent, elevat a la quinta essència; no 
aquell que sols fa riure, sinó aquell que 
fa pensar d’una manera creativa i satis-
factòria, el que desperta el recolliment 
i l’examen del propi univers interior. 

L’etimologia de la paraula humor 
es relaciona amb humitat, i es pot fer 
extensiva a la sang, al vi, a les llàgri-

mes. La terminologia mèdica medie-
val parlava de quatre humors, dels 
quals depenia l’estat d’ànim de l’ésser 
humà, entenent aquest estat d’ànim 
com una disposició positiva, engen-
dradora, alegre i solidària. I és així 
com hem d’entendre l’humor aforístic, 
imprescin dible per a la construcció 
aforística: aquesta humitat que uneix 
i que crea, que enlaira, que fi ns i tot 
levita, allò que fa néixer la vida. 
També s’hi relaciona el terme llatí hu-
manitas: l’humanisme es  tà emparen-
tat amb l’humor. Únicament els hu-
mans podem plorar i riure. Fritz Martz, 
autor d’un llibret sobre l’humor en 
l’educació, exposa amb claredat i 
exemples que «sols l’home disposa de 
l’experiència de la contradicció, que 
l’humor pressuposa». I, citant Thomas 

La màgia dels aforismes
JOAN GUASP*
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Haecker, ens diu que l’humor és «la 
propietat espiritual de l’home com a 
creatura, elevada per sobre de la ma-
tèria..., és l’aire de l’ésser espiritual, 
allò que és natural a l’esperit; és un 
element de la humanitat que es troba 
per sobre de la fi nitud, igual que la 
seva germana bessona, la fantasia». 
És a dir, l’humor, propi dels éssers hu-
mans, consisteix en «l’alegria de l’es-
sència», en la satisfacció que proce-
deix de la salut corporal i espiritual 
de la totalitat de la persona». I, con-
tinuant amb Fritz Martz, «només pot 
arribar a l’humor aquell que està dis-
posat a prendre’s el món així com és: 
l’humor fa possible l’afi rmació de la 
realitat, i aquesta afi rmació signifi ca 
una adhesió a tota la realitat, fi ns i tot 
a la més desagradable i dolorosa». 
«L’humor –diu més endavant– és un 
signe de maduresa humana, de savi-
esa, que porta a una actitud gràcies a 
la qual hom només sap d’ell mateix 
que no sap res.» És l’aforisme socràtic 
per antonomàsia: Només sé que no sé 
res. Qui té sentit de l’humor no fa ca-
ricatura de l’altre, i si la fa, és feta 
d’una manera càlida i cordial, mai per 
posar res ni ningú en ridícul, altrament 
entraríem en el món de la sàtira. Per-
què, segons Matz Fritz, «el criteri úl-
tim, decisiu i més profund de l’humor 
és l’amor». I és que l’aforisme no és 
altra cosa que l’essència, el nucli cen-
tral, la destil·lació del pensament 
humà per a la millora particular i ge-
neral de les persones.

b) Passem al segon element, en im-
portància, de l’aforisme, molt relacio-
nat amb el primer: el joc. Un aforisme 
ha de ser intrínsecament lúdic. «Jugar 
o no jugar, aquesta és la qüestió», di-
gué un cardiòleg nord-americà que es 
dedicava a córrer maratons atlètiques. 
Aquest autor, il·lustre cardiòleg entre-
nat en tots els terrenys de jocs físics i 
intel·lectuals, posava per sobre del ser 
o no ser hamletià el fet de jugar o no 
jugar. És allò que en diem esperit es-
portiu en tots els sentits. 

Un bon aforista ha de tenir aquest 
esperit lúdic, esportiu, aquesta predis-
posició al joc, a passar-s’ho bé i a 
fer-ho passar bé als altres. Si bé en els 
aforismes no hi ha d’antuvi una inten-
cionalitat didàctica, sí que tot aforisme 
es converteix en un element pedagògic 
gràcies a la seva càrrega humorística i 
lúdica. En l’experiència aforística s’ha 
de fruir del joc. Sols així, amb aquest 

tarannà juganer, l’aforisme pot arribar 
a ser un espectacle en si mateix. És a 
dir que, ben sospesat i ben mirat, mal-
grat la seva concisió però gràcies a la 
seva subtilesa, l’aforisme ha de ser una 
mena d’espectacle del bon gust i de la 
intel·ligència. Un bon aforisme no 
deixa de ser, paradoxalment un cop 
més, un gran espectacle.

c) I el tercer element que l’aforisme 
hauria d’incorporar, sempre que fos 
possible, però sense abusar-ne, na tu-
ralment, és la ironia, tan unida a l’hu-
mor i al joc. Però això ja va a gust del 
fabricant i dels seus consumidors. 

Què és la ironia perquè pugui ser 
un ingredient tan important en l’aforís-
tica? Jankelevitch deia que la ironia és 
l’autèntica llibertat: «Oh ironia –excla-
mava–, tu ets la veritable llibertat!» 
Com ja he dit abans, l’aforisme ha de 
semblar el que no és, encara que tan 
sols sigui superficialment; i aquest 
efecte no el pot aconseguir si no és per 
la ironia. 

Evidentment, són els esperits lliures, 
coratjosos i ardits els més capaços de 
fer bons aforismes. I, naturalment, 
aquests esperits no han de fer sermons, 
ans cercar sempre la veritat dins el seu 
estil propi, sense mai dogmatitzar. 
L’aforista és una mica com l’ironista 
pur, i «l’ironista –segons Nicolás Gó-
mez Dávila– desconfi a del que diu, 
sense creure que allò contrari sigui 
cert». Allò que a vegades s’ha dit de 
l’aforisme, que és un pensament doc-
trinal i tancat, no ho acab de veure 
gens clar; crec que és obert (pot ser 
emulat o refutat) i, si és doctrinal, ho 
és en un sentit graciosament irònic. A 
més, ha de germinar; d’ell n’han de 
néixer altres; els millors aforismes són 
sempre la llavor d’altres excel·lents afo-
rismes.

Aquests són els trets més caracterís-
tics d’allò que en podem dir aforisme, 
allò que els diferencia dels proverbis, 
dels apotegmes, dels axiomes, de les 
màximes i, sobretot, de les sentències. 
L’aforisme diu la veritat rient, d’una 
manera desimbolta, cercant sempre la 
complicitat, és a dir, la coautoria de 
qui l’escolta.

I vull tancar aquest escrit oferint-
vos-en deu que m’agraden molt, afi r-
mant ensems que la màgia i el secret 
dels aforismes està en el fet de fer-nos 
sentir més intel·ligents.

Una mostra de deu aforismes:

* Autor de cinc llibres d’aforismes. 
L’any 2001 va crear a Consell (Mallorca) 
el Museu de l’Aforisme, 
l’únic que existeix al món, 
i el més petit de tots els museus existents.

1.    El diner solament és neces-
sari per a aquells que acos-
tumen a pagar els seus deu-
tes (Oscar Wilde).

2.    Profetitzar resulta molt més 
lucratiu que dir la veritat 
(Lichtenberg).

3.    La preocupació és un judici 
que espera les proves (Ri-
varol).

4.    Les millors cartes d’amor les 
escriuen els qui no estan 
enamorats (Rusiñol).

5.    Les idees són com les pu-
ces, que salten d’un home 
a un altre, però no piquen 
tothom (Stanislaw Lem).

6.    Fa segles que l’opinió pú-
blica és la pitjor de les opi-
nions (Chamfort).

7.    El diable és molt optimista 
quan creu que encara pot 
fer pitjors els homes (Karl 
Kraus).

8.    L’aforisme és un pensament 
amb un ganivet amagat a la 
mà (Zarko Petan).

9.    Als mediocres els calen lli-
bres mediocres (Joubert).

10.  Benaventurats els qui no sa-
ben llegir ni escriure, per-
què ells seran anomenats 
analfabets (José Bergamín).
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En aquest article presentem una colla de defectes 
contra la claredat, és a dir, aquells que fan que el 
lector no pugui entendre bé i de seguida el sentit del 

text, o que li produeixen difi cultat, o que li donen d’antuvi 
un sentit que després ha de modifi car. Dividirem aquesta 
part en tres temes: ambigüitat o desordre; abstractisme; 
contrarietat lingüística.

AMBIGÜITAT O DESORDRE
El principal defecte contra la claredat és l’ambigüitat, 

associada sovint al desordre, si bé també hi ha casos de 
desordre que no generen veritable ambigüitat. Per tal d’es-
tudiar aquest defecte, doncs, veurem tot un mostrari d’exem-
ples en què es produeix, classifi cats segons el tipus de causa 
que fa que hi hagi ambigüitat, hi farem els oportuns comen-
taris i donarem la frase arreglada. 

1) Pronoms confusos
En primer lloc posarem exemples en què l’ambigüitat 

prové d’algun pronom (feble o relatiu) que resulta confusi-
onari. Hom pot imaginar-se casos semblants:
•    «El carnisser demana canvi al banc. Si dóna un bitllet de 10.000 

ptes., com pot rebre’l?» No es veu clar a quin terme es refereix 
el pronom feble; de fet, se suposa que es refereix el terme del 
mateix gènere (masculí) més pròxim (bitllet), però en realitat 
es refereix a canvi. Solució: com pot rebre aquest canvi?

•     «L’olivera agafa moltes malalties i cal fumigar-les sovint.» El 
pronom feble sembla referir-se a malalties (el darrer mot femení 
plural), però en la intenció del redactor vol referir-se a oliveres. 
Possible solució: L’olivera agafa moltes malalties; cal fumigar 
sovint aquesta planta.

•    «El fet que la llengua dels mitjans de comunicació s’encomani 
en fa necessari el rigor.» El pronom feble sembla referir-se a 
mitjans de comunicació (el darrer terme que podria ser prono-
minalitzat per en), però en la intenció del redactor vol referir-se 
a la llengua dels mitjans de comunicació. Possible solució: El 
fet que la llengua dels mitjans de comunicació s’encomani fa 
necessari que l’usin amb rigor. 

•    «Que Déu et faci caure damunt tota mena de mals...» Sembla 
que et sigui el subjecte de l’infinitiu caure (= que tu caiguis 
damunt...), quan en la intenció del redactor vol ser el compl. 
indirecte. Solució: Que Déu faci caure damunt teu tota mena 
de mals...

•    «Fent cua a can Pujol: què i qui finançà Banca Catalana?» No 
es veu clar si qui fa de subjecte o de compl. directe. Solució: 
què i a qui finançà...

•    «Les autoritats del poble acusen Jesús, d’acord amb Pilat, que 
dicta sentència condemnatòria.» No es veu clara la funció del 
relatiu. Solució: Les autoritats del poble acusen Jesús, d’acord 
amb Pilat, el qual dicta sentència condemnatòria.

•    «La “dona de la còfia” és el títol de la pintura de Picasso donada 
per la vídua de l’artista que ahir va ser penjada al Museu Picasso 
de Barcelona.» Cas realment grotesc: sembla que el relatiu que 
tingui com a antecedent la vídua de l’artista, quan en realitat 
vol referir-se a la pintura de Picasso. La solució és fer precedir 

el relatiu per la conjunció i, amb la qual cosa l’oració de 
relatiu passa a ser coordinada amb el participi donada...: “La 
dona de la còfia” és el títol de la pintura de Picasso donada 
per la vídua de l’artista i que ahir va ser penjada al Museu 
Picasso de Barcelona.

2) Mala col·locació del subjecte
En segon lloc posarem exemples en què l’ambigüitat 

prové de la mala col·locació del subjecte:
•    «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra, pau als homes que 

estima el Senyor.» De fet, molta gent recita aquest text de la 
missa dient que estimen el Senyor, perquè sembla que el Senyor 
hagi de ser el compl. directe. Solució: que el Senyor estima (o 
bé estimats del Senyor).

•    «Aquestes característiques són també pròpies de les “Faules” de 
La Fontaine, que parcialment va traduir Carner en un volum 
aparegut en 1921.» Sembla dir que La Fontaine va traduir Carner, 
però això és impossible. Per tant, hauria de dir: les “Faules” de 
La Fontaine, que Carner va traduir parcialment en un volum...

•    «En efecte, la religió a l’escola té una estructura curricular que 
exigeix qualitat acadèmica; el subjecte que la imparteix és bo, 
a més, que tingui una “empatia” envers allò que ensenya.» 
Prolepsi (anticipació) confusionària: sembla que el subjecte 
gramatical del predicat és bo sigui el subjecte que la imparteix, 
quan en realitat és tota la resta de l’oració. Hauria de dir, 
doncs: En efecte ... qualitat acadèmica; és bo, a més, que el 
subjecte que la imparteix tingui...

3) Mala col·locació de l’adverbi
En tercer lloc posarem exemples d’una ambigüitat, que 

es produeix molt sovint, deguda a la mala col·locació de 
l’adverbi o terme equivalent (locució adverbial, comple-
ment modal):
•    «Parlar de l’amor sempre és difícil.» Sembla que l’adverbi 

modifiqui el verb parlar, quan en la intenció del redactor vol 
modificar el verb ser. Solució: Parlar de l’amor és sempre difí-
cil. Una altra solució seria posar-hi coma: Parlar de l’amor, 
sempre és difícil. (Insistim que aquest defecte, sobretot amb 
l’adv. sempre, és molt freqüent; raó de més per a fixar-s’hi bé 
i mirar d’evitar-lo.)

•    «En canvi, per als qui no creuen, la pedra rebutjada pels cons-
tructors ara és la pedra principal.» Sembla que l’adverbi mo-
difiqui el participi rebutjada, quan en la intenció del redactor 
vol modificar el verb ser. Solució: la pedra rebutjada pels cons-
tructors és ara la pedra principal (o bé la pedra rebutjada pels 
constructors, ara és la pedra principal).

•    «Educar els fills cada dia és més difícil.» «El bé que sentim ja 
és un inici de...» Casos semblants als exemples anteriors.

•    «Aniria bé d’ordenar les obres que hi apareixen per ordre 
cronològic.» Sembla que el compl. modal per ordre cronològic 
es refereixi al verb aparèixer, quan en la intenció de l’autor es 
refereix al verb ordenar. Solució: Aniria bé d’ordenar per ordre 
cronològic les obres que hi apareixen.

•    «Però els esbirros del Sant Ofici van seguir les instruccions que havien 
rebut al peu de la lletra.» Cas semblant a l’anterior. 

Defectes contra la claredat
JOSEP RUAIX I VINYET
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•    «La meva recerca hauria de ser interdisciplinar: d’història, 
d’espiritualitat, de moral, de fins i tot filosofia.» La loc. adver-
bial trenca el sintagma de filosofia. Per tant, hauria de dir: ... 
de moral, fins i tot de filosofia.

4) Mala col·locació d’algun complement
En quart lloc posarem exemples de l’ambigüitat produïda 

per la mala col·locació d’algun complement: determinatiu 
(o compl. del nom, compl. adnominal), que és el cas més 
freqüent, locatiu, etc. (recordeu que els complements mo-
dals o de manera els hem inclosos en l’apartat anterior, 
entre els adverbis):
•    «El pla d’ajut a la família de la Generalitat amplia a tres anys 

l’excedència per maternitat.» Sembla que el compl. determi-
natiu de la Generalitat es refereixi a família (com si parléssim 
de la família de la Generalitat), quan en la intenció del re-
dactor es refereix a pla (de fet, es parla d’un pla de la Gene-
ralitat). Solució: El pla de la Generalitat d’ajut a la família 
amplia a tres anys...

•    «L’exèrcit i l’economia malmesa assetgen Alfonsín. La tornada a 
les casernes dels militars no enterra els problemes.» «Una lesió 
al turmell de Lineker torna a deixar el Barça sense el duet brità-
nic.» «Tinc diverses peticions sobre la taula d’ajut econòmic: de 
dos ordes missioners...» Casos molt semblants a l’anterior.

•    «Escriu les frases ordenades en el teu quadern i completa-les.» 
Sembla que el compl. locatiu en el teu quadern es refereixi 
a ordenades, quan en la intenció del redactor es refereix a 
escriu. Per tant, hauria de dir: Escriu en el teu quadern les 
frases ordenades...

•    «No cal traduir al castellà els papers escrits en català al regis-
tre civil.» Cas semblant a l’anterior. La millor solució és pas-
sar el compl. locatiu, que és de tipus remot o lax, al comen-
çament: Al registre civil no cal traduir al castellà els papers 
escrits en català.

•    «El mal temps fa esglaonar la tornada a Catalunya.» Semblant 
a l’anterior.

•    «Luciano Pavarotti actuarà en un Palau Sant Jordi ple a vessar. 
El tenor farà dissabte el concert que va ajornar davant 17.000 
persones.» Evidentment, no vol dir que l’ajornés davant 
17.000 persones, sinó que el farà davant tal multitud. Solució: 
El tenor farà dissabte davant 17.000 persones el concert que 
va ajornar.

•    «El professor demana que li facin una llista de tots els articles 
de roba que coneixen en un temps limitat.» Sembla que el 
compl. de temps es refereixi a coneixen, quan en la intenció 
del redactor es refereix a facin. Solució: El professor demana 
que li facin en un temps limitat una llista de tots els articles de 
roba que coneixen.

•    «Mitja horeta després del cafè s’acomiada amb un somriure de 
tothom.» Sembla que de tothom sigui un compl. determinatiu 
del subst. somriure, quan en la intenció del redactor és un 
compl. preposicional del v. acomiadar-se. Solució: Mitja horeta 
després del cafè s’acomiada de tothom amb un somriure.

5) Preposició confusionària
En cinquè lloc posarem exemples d’ambigüitat per culpa 

de l’ús d’alguna preposició que resulta confusionària:
•    «Em vaig proposar un estudi de Roger Bacon...» La preposició 

sembla indicar propietat o pertinença, quan en la intenció 
del redactor vol indicar matèria. Per tant, hauria de dir: Em 
vaig proposar un estudi sobre Roger Bacon...

•    «Condemna dels bisbes del nou decret del govern sobre 
l’avortament.» La sèrie de complements determinatius genera 

foscor. La solució és canviar la primera preposició: Condemna 
per part dels bisbes del nou decret...

•    «El tema del despreniment del prevere dels béns terrenals...» 
No queda clar el valor de la preposició subratllada. La solució 
és canviar la preposició i, a més, l’ordre: El tema del despre-
niment dels béns terrenals per part del prevere...

•    «Cinc milions de cotxes circularan pel pont de la Puríssima.» 
La prep. per suggereix un compl. de lloc, quan en la intenció 
del redactor vol ser un compl. de temps. Solució: Cinc milions 
de cotxes circularan durant el pont de la Puríssima.

6) Puntuació defectuosa
En sisè lloc posarem exemples d’ambigüitat per puntuació 

defectuosa, cas que és bastant freqüent; la majoria de vegades 
se soluciona amb una coma posada oportunament:
•    «Agafar el volant sovint desvetlla l’afany de competitivitat.» El 

lector enganxa sovint amb volant, quan l’hauria d’enganxar 
amb desvetlla; de fet, aquest cas coincideix amb el que hem 
vist abans (grup 3: mala col·locació de l’adverbi), però sembla 
que aquí la millor solució, més que canviar l’adverbi de lloc, 
és posar-hi coma: Agafar el volant, sovint desvetlla l’afany de 
competitivitat.

•    «Aquest obligat respecte a un text en què cada paraula compta 
òbviament m’ha guiat també en el treball d’edició que...» Cas 
semblant a l’anterior; és millor solució la coma que el canvi 
de col·locació de l’adverbi, perquè el verb m’ha guiat ja va 
seguit d’un altre adverbi: Aquest obligat respecte a un text en 
què cada paraula compta, òbviament m’ha guiat també en el 
treball d’edició que...

•    «Els qui ho fan després se’n penedeixen.» Cas també semblant 
als anteriors, i ací no aniria bé de col·locar l’adverbi a conti-
nuació del segon verb per dos motius: perquè es trobarien en 
contacte dos verbs (fan i se’n penedeixen) i perquè l’adverbi, 
col·locat al final de la frase, quedaria massa destacat. Per tant, 
la solució és: Els qui ho fan, després se’n penedeixen.

•    «Tots els usuaris més o menys competents d’una llengua poden 
discriminar els escrits formals dels informals.» Cas coincident 
amb el que hem vist abans (grup 4: mala col·locació d’un 
complement), però sembla que ací la millor solució, més que 
canviar de lloc el compl. determinatiu, és aïllar-lo amb comes: 
Tots els usuaris, més o menys competents, d’una llengua...

•    «Pavarotti, Freni i Marton són els grans noms de la temporada 
que ve al Liceu». El compl. locatiu al Liceu sembla referir-se al 
verb ve, quan segons la intenció del redactor és un compl. lax. 
La solució és posar-hi una coma o bé canviar el sintagma que 
ve per vinent.

•    «En tal marxà a França. Deixava en marxar la dona i dues cria-
tures.» Sembla que la dona... sigui el subjecte del verb marxar, 
quan en la intenció de l’autor és el compl. directe de deixava. 
Solució: Deixava, en marxar, la dona i dues criatures.

•    «Màrius Torres. Fill de metge i metge. Poeta...» Quan la conj. 
i no va precedida de coma implica coordinació del terme se-
güent amb el terme anterior; aquí, per tant, literalment vol dir 
que el poeta era fill de dos metges. Quan cal evitar això s’hi 
ha de posar coma; en aquest cas, a més, cal acabar-ho de 
completar així: Fill de metge, i metge ell mateix.

7) Desordre múltiple
En setè i darrer lloc posarem un parell d’exemples d’am-

bigüitat produïda per un desordre o mala redacció que no 
es pot reduir a un sol tipus:
•    «Hi ha hagut una tendència, evidentment, en la moda feme-

nina, a tapar les extremitats de les senyores i de les senyoretes, 
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sistemàtica, de manera que l’escurçament 
d’avui és literalment sorprenent.» Possible so-
lució: Evidentment, en la moda femenina hi ha 
hagut una tendència sistemàtica a tapar les 
extremitats de les senyores i de les senyoretes, 
de manera que l’escurçament d’avui és literal-
ment sorprenent.

•    «El president egipci va dir que l’Estat ha de ser 
el marc de la convivència civil per a gent de 
cultures i religions diverses. És un principi que 
va plaure al 10 % dels cristians coptes d’Egipte 
i a gran nombre del 90 % dels musulmans.» 
Possible solució: És un principi que va plaure 
al 10 % dels egipcis, format per cristians cop-
tes, i a gran nombre del 90 % restant, musul-
mans.

A més dels casos exemplifi cats fi ns aquí, 
recordem que també es produeix ambigüitat 
per altres causes estudiades per nosaltres en 
altres llocs. Així, per abús de la prep. a en lloc 
de en1, abús de per en lloc de per a, abús de 
d’altres per altres, per abús de les oracions 
equacionals, per mala col·locació de l’adjectiu, 
etc. Pel que fa a la mala col·locació de l’adjec-
tiu, val la pena de recordar una cosa: que els 
adjectius determinatius o els complements també determi-
natius s’han de col·locar per ordre de més a menys relació 
amb el substantiu, és a dir, ha d’anar immediatament des-
prés del substantiu el terme que el determini més íntima-
ment, i després l’altre o altres per ordre. Exemples:
•     L’Església com a institució religiosa bàsica (no «L’Església com 

a institució bàsica religiosa», ja que primer parlem d’una ins-
titució religiosa, que a més considerem bàsica, i no pas d’una 
institució bàsica que a més considerem religiosa).

•      Consecució d’un creixement econòmic sostenible i no infla-
cionista en el marc d’una economia de mercat oberta (no «d’una 
economia oberta de mercat», ja que ens referim a una economia 
de mercat, la qual a més considerem oberta, i no a l’inrevés).

ABSTRACTISME
Encara que molt menys greu que l’ambigüitat, hi ha un 

altre defecte estilístic que genera foscor: és el que podem 
anomenar abstractisme, consistent a fer servir mots abstrac-
tes (especialment substantius postverbals) quan es podrien 
emprar mots concrets (especialment verbs). Aquest defecte 
és freqüent en el llenguatge administratiu i sovint comporta 
altres inconvenients (cacofonia, desordre...). Exemples:
•    «L’aplicació d’aquestes normes comporta l’assumpció de la 

direcció de les obres per part de l’Ajuntament.» Noteu que hi 
ha tres substantius abstractes (aplicació, assumpció, direcció) i 
que s’hi produeix cacofonia (s’hi repeteix el so -ció). Es pot 
arreglar canviant el segon substantiu pel verb corresponent: 
L’aplicació d’aquestes normes comporta que l’Ajuntament as-
sumeixi la direcció de les obres.

•    «Un ministeri italià demana el tancament immediat al públic de 
la Torre de Pisa» (d’un diari, 30-11-89). Canviant-hi el substan-
tiu abstracte (tancament) evitaríem el desordre o ambigüitat que 
també hi ha (el compl. determinatiu de la Torre de Pisa queda 
separat del seu nucli: tancament): Un ministeri italià demana 
que la Torre de Pisa sigui tancada immediatament al públic.

CONTRARIETAT LINGÜÍSTICA
Entenem per contrarietat lingüística un cert tipus de de-

fecte contra la claredat que no arriba a produir veritable 
ambigüitat però sí que fa que el lector hagi de rectifi car allò 
que havia entès d’antuvi. Vegem ara uns quants exemples 
on aquest defecte es pot corregir canviant la col·locació dels 
mots, posant-hi una coma o canviant alguna construcció:
•    «El seu missatge cada vegada va ser més exigent.» Cas semblant 

als vistos abans («mala col·locació de l’adverbi»). Solució: El 
seu missatge va ser cada vegada més exigent. 

•    «Cada bisbe sol ocupar-se...» El lector interpreta d’antuvi que 
sol és un adjectiu que acompanya el subst. bisbe; després 
s’adona que sol és del v. soler i que forma perífrasi amb l’infi-
nitiu següent. Solució: Cada bisbe se sol ocupar...

•    «Ens referim al llatí vulgar, una llengua únicament parlada i 
parlada per gent que majoritàriament no sabia llegir ni es-
criure.» Cas semblant al que hem vist abans (apartat 6, últim 
exemple). Solució: Ens referim al llatí vulgar, una llengua 
únicament parlada, i parlada per gent que...

•    «Tenia una cara de llet i de roses, unes pestanyes de vellut i 
unes mans finíssimes, i anava vestit de seda i calçat amb unes 
sabates brodades.» Cal reconèixer que aquí la contrarietat és 
molt petita, però de fet el lector llegeix enganxant seda i calçat, 
i després s’adona que havia de separar-ho, perquè i calçat no 
és un terme coordinat amb seda, sinó amb vestit. Per tant, 
valia més escriure: i anava vestit de seda, i calçat amb unes 
sabates brodades.

•   «Vosaltres sofriu, doncs, per la vostra correcció: Déu us tracta 
com a fills. Perquè, quin fill hi ha que el seu pare no corre-
geixi?» El lector interpreta d’antuvi que el relatiu que fa de 
subjecte (o, potser, de conjunció consecutiva, esperant una 
frase col·loquial com el seu pare no el corregeixi), i després veu 
que és el compl. directe. Solució: Perquè, quin fill hi ha que 
no sigui corregit pel seu pare? ◆

1.    Vegeu Josep Ruaix, El català / 2, p. 177, nota 12, o bé Punts confl ictius., 
pp. 91-102.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre 
el català d’avui / 2, pp. 124-130)
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La commemoració del centenari 
de la naixença del nostre compa-
trici Joan Coromines i Vigneaux, 

l’any 2005, va servir d’esperó perquè 
moltes institucions del país s’afanyes-
sin a fer activitats perquè fossin més 
conegudes la seva fi gura i la seva obra; 
a Sant Pol també en vam fer. 

Les estades estiuenques a la nostra 
vila, des de 1914 fi ns a 1938, de l’il·lus-
tre fi lòleg i lingüista, amb la seva famí-
lia, van servir perquè d’aleshores ençà 
descobrís la seva vocació. Coromines, 
notari de la nostra parla, tan ben reco-
llida en el seu Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana, 
no és mundialment equiparable a Gaudí 
o a Dalí, però sí que ho és a Verdaguer, 
a Ruyra, a Fabra i a Espriu, perquè 
aquests, a través de la seva obra, han 
estat sempre fi dels al servei del seu po-
ble, salvant-nos els mots. Qui signa 
s’adhereix també modestament a reme-
morar aquell centenari i l’ofereix als 
lectores de LLENGUA NACIONAL.

En el Diccionari etimològic, que és 
un pou de coneixements, hi podem 
trobar molt sovint referències, recolli-
des des de molt jovenet escoltant els 
nostres pescadors i terrassans, sobre les 
peculiaritats de la parla santpolenca. 
Ara bé, han passat molts anys i alguns 
d’aquests mots han passat a obsolets, 
o han canviat de signifi cat, o han estat 
substituïts per les noves tecnologies, 
com es pot comprovar en la parla ac-
tual de Sant Pol de Mar. 

En presentem, doncs, una mostra:
BAGUENY, ‘obaga, lloc ombrívol’ «aquella 

casa és molt bagueny» (St. Pol 1931).

BENDA, en el parlar nàutic de la costa de 
Llevant (St. Pol) apareix la variant bén-
des ‘unes vies travesseres de tela més 
gruixuda que van paral·leles a la verga, 
de cap a cap de la vela, i a les quals van 
cosits els botafions (benda dels gràtils, 
del tercerol, del mig i del petit)’ sens 
dubte manlleu de l’it. benda. 

BOL. El que sentíem als vells pescadors de 
Sant Pol era: «s’usa com a sinònim de 
calada: aquell dia només havíem fet dos 
bols; segur que vol dir calada i no volta 
(1936)». 

BORM, ‘medusa: animal que sura arran 
d’aigua vesicant el cos dels nedadors’ 
[...]. Els marrecs que nedàvem a Sant 
Pol de Mar, cap a 1925, en parlàvem 
amb seriosa por. Recordo haver-hi vist 
més d’un cop, surant, a penes sotai-
guada, la gelatinosa substància. Pro-
nunciàvem borm, i em sembla recordar 
que era amb ó tancada.

BORNOI. Un altre mot que pot derivar-se 
de l’arrel BORNO- (BORNIO) ‘buit de dins’ 
és bornoi (oït St. Pol de Mar, 1920-37), 
puix que l’essencial d’aquests suros és 
estar perforats pel mig. 

BOT, ‘barca petita sense coberta’. [...] A 
Sant Pol de Mar es preferia a gussi (usat 
encara per alguns vells com a sinònim 
perfecte i molt aproximat) ja pels anys 
1915-30. 

BOTAFIÓ, ‘cada una de les cordetes amb 
què es formen les veles a la verga cor-
responent’, abans bodafions. Avui es 
diu botafions a la nostra costa de Lle-
vant, que jo tenia definits de Sant Pol 
de Mar en una nota de 1929.

BRAÇA, [...] mesura de longitud o fondària: 
primer es diria, p. ex., deu braça de 
pregone(s)a, després deu braces, etc.

DERIV.: braçolada; braçolí que a St. Pol em 
definien «espècie de fil molt prim i resis-
tent: se’n fan els palangrons», en 1929.

BRÚIXOLA, i la forma clàssica BÚIXOLA. 
En tot cas búixola devia ser la forma del 
país en la Costa de Llevant, car és la 
que deien encara els vells pescadors de 
Sant Pol fins als anys 1920-30. Llavors 
Enric Germà (Vinagreta), que havia nas-
cut cap a 1865 (mort el 1944), em va 
ensenyar sovint una vella búixola cata-
lana que guardava la seva família des 
del temps de l’avior, i encara funcio-
nava perfectament. Ho deien sovint. 

BUJOLA, BUJOL, BUIOLA designen diver-
ses espècies de galleda o obi; buiola, 
però, ho havia sentit jo molt a Sant Pol 
de Mar (anotat 1931 per a una ‘galleda 
de fusta de posar-hi pops’). 

CALABROT, ‘corda gruixuda d’ús nàutic’; 
a Sant Pol de Mar i a l’Escala (1927-37) 
ho usaven per a una corda de remolcar 
embarcacions, de vegades prima però 
més sovint gruixuda, quasi tant com 
una cuixa.

CALCÉS, calsés amb e tancada en català 
oriental. Així es pronuncia a Sant Pol de 
Mar, per exemple, i aquesta és l’única 

pronúncia que conec. És l’inflament de 
forma ovalada que hi ha prop del cap-
damunt de l’arbre, immediatament a 
sota de la rodona (perilla) que el capça, 
a dins del qual es troben una o més 
politges per a passar-hi l’amant i les al-
tres cordes de l’arbre. [...] Però la forma 
catalana ens ensenya un detall nou, que 
és interessant per tal com posa en relleu 
la tenacitat amb què la llengua dels ma-
riners ha conservat fins avui totes les 
minúcies de la pronunciació antiga. 

CALIMA, nom d’un llibant de cànem o 
d’espart que fan servir els pescadors; P. 
Coromines se l’anotava en el quadern 
que titula Llibre de Sant Pol, explicant 
«quan escandallen el fons, i tiren corda 
al gall a tocar fons, és l’escandall, però 
si hi ha corrent i han de donar més 
corda, diuen amolla calima (sovint: 
“molla calima”¡)».

 CARO, ‘una mena de bot llarg i estret desti-
nat a tirar l’art en mar’. JCoromines en el 
seu estudi sobre els mots d’origen grec en 
una nota sobre caro indicava que a mit-
jans dels anys trenta el mot havia caigut 
en desús a Sant Pol de Mar, si bé encara 
era recordat pels vells pescadors.

ENFERIR, terme nàutic i piscatori per a cer-
tes lligades; antigament es digué per als 
cables de l’àncora. Segueix en ús entre 
els pescadors de la costa de Llevant per 
a ‘lligar l’ham al pèl-de-cavall, mitjan-
çant un nus’ StPolM, 1927.

ESCÀLEM, ‘canya’ DERIV.: Escalamera ‘el 
forat on es fica l’escàlem i tota la peça 
de fusta de la borda on hi ha aquest 
forat’ (StPol, 1930).

ESCANDALL, ‘sonda’, ‘avaluació aproxi-
mada’. Escandallar ‘sondar’, escandaiar, 
Sant Pol del Maresme (1929). Obser-
varé que aquest verb segueix vigorosa-
ment en ús al llarg de tot el nostre lito-
ral en el sentit de ‘sondar’ . 

ESCAR, ‘atracador de barques’. A Sant Pol, 
Mataró, l’Escala (1937), etc., pronunci-
aven escart, no sols amb r sensible sinó 
afegint-hi la -t paràsita ben coneguda 
en semblants casos. «Aquesta pala la 
tenim per fer escart», ‘lloc on pugui 
treure i varar fàcilment la barca’, Sant 
Pol (1931).

ESTROP, abraçadora de corda, especialment 
la que ferma el rem a l’escàlem’. [...] 
Avui a tot el domini lingüístic, amb o 
oberta: almenys el tinc anotat així de 

Mostra de mots referits a Sant Pol de Mar 
(Maresme), que recull el «Diccionari 
etimològic» de Joan Coromines
LLUÍS CABRUJA I GARRIGA
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tota la costa al N. de Barcelona (StPol, 
l’Escala, etc.). La locució tan corrent fer 
una cosa a tot estrop que és versem-
blant que partís de ‘remar a tot estrop’, 
amb tant de vigor i prestesa com donen 
les forces i l’estrop aguanta.

FARRO, ‘espècie de blat’ [pronunciat farru] 
ha restat com a paraula viva després de 
la meva joventut, i no sols amb aplica-
cions figurades o amb sentit vague de 
‘menja farinosa, espessa a tot ser-ho, 
poc apetitosa’, sinó que encara a molts 
llocs en parlaven els vells com un ali-
ment de pobres, corrent o normal: a 
Sant Pol havia estat el mot per a ‘farine-
tes’, i un vell amic en parlava (1938) de 
quan en els temps del seu jovent se’n 
menjava a tot el poble.

FONERA, ‘paratge submarí –alta mar, o 
recs submarins profundíssims– on no es 
troba fons; [...] de Sant Pol m’és familiar 
des d’abans de 1920, com a oposat als 
«placers» [plassés] (1926).

GALOTXA, ‘mena d’esclop’, ‘calçat amb 
sola de fusta i empenya de cuiro, per 
defensar de la humitat, ‘enginy format 
per un petit bloc de fusta massís, que es 
clava, mitjançant unes llargues clavi-
lles, en uns foradets que hi ha en el 
costat del filaret de la barca, per tal 
d’adaptar-hi el torn, amb uns ferros, un 
a cada banda’, StPol de Mar (1932). 

GALL, amb el significat de ‘banderola, ga-
llardet’ té extensió molt gran avui en el 
Principat i Mallorca (Costa de Llevant, 
1920...).

GARBÍ,‘vent del sud-oest aproximadament’. 
Heus ací notes locals que tinc preses i a 
mà: «és un vent semblant al llebeig i al 
ponent» (St. Pol de Mar, 1924). 

GROP, ‘inflor tempestuosa de núvols’ DE-
RIV.: Gropada ‘cop de vent acompanyat 
de pluja molt forta’ (StPol, 1920). Avui 
és tant o més general que grop en el 
sentit meteorològic, i sense gaire dife-
rència: més aviat indica una nuvolada 
i tempestat de major durada que de més 
extensió o violència. [...] En el Ma-
resme, i a totes les costes, es diu tant un 
grop com una gropada (StPol, 1920, 
parlant del temps).

GÚA, ‘mesura de llargada de les embarca-
cions’ [...] És viu a Sant Pol de Mar 
(1930) i en general a la costa catalana 
(també a Blanes i a l’Escala, 1937) com 
a nom de la unitat de mesura per ava-
luar la llargada de les embarcacions; 
«Aquella tarda la barca de tretze gúes 
d’En Benet feia goig de veure.» 

GUAITA. DERIV. : Guaitó ‘curta dormida 
d’assentat, becaina’, a Sant Pol pronun-
ciat gaitó: «ja ha fet el gaitó?» (1927, 
1928); en les guaites (que eren les hores 
nocturnes), en què alguns dels pescadors 
dormen lleugerament dins la barca men-

tre els altres vetllen, i els porta el vent 
mar endins fins a l’indret de la pesca 
(«van a la prima»): aquests fan la guaita 
i els altres el gaitó. De la nostra gent de 
mar això passà als descobridors d’Amè-
rica, d’on el mexicà estar agüitado 
«amodorrado», agüitarse ‘adormir-se’. 

GÚMENA. És mot molt freqüent en la llen-
gua antiga i designa el cable gruixut 
emprat per a tota mena d’usos nàutics. 
Sovint és el que subjecta la nau a l’àn-
cora o bé a la costa, però també pot ser 
el que es fa servir per a remolcar un 
vaixell. [...] A Sant Pol de Mar hom ja 
no té consciència del significat del mot, 
que només s’empra en la frase sembla 
una gúmera, referint-se a una xarxa o 
altre objecte que de tan gruixut quasi 
no es pot abraçar amb la mà.

GUSSI (també pronunciat bussi). És una 
paraula de la Costa de Llevant [...] 
(també mallorquina, de Palma), en par-
ticular de la Costa Brava, de Blanes 
enllà; car si bé jo l’havia sentit algun 
cop a pescadors de Sant Pol de Mar (c. 
1930) parlant entre ells, fou rarament, i 
allí deien bot o, no distingint-los, usa-
ven llagut. 

LLAGUT, ‘mena d’embarcació’ abans llaüt 
(encara pronunciat així en part del Prin-
cipat, i encara més a fora), nom traslla-
dat del de l’instrument musical llaüt per 
una comparació de forma. A StPol 
(1914...) uns distingien l’embarcació 
ben petita, que anomenaven bot, del 
llagut, una mica més gran, però també 
més petit que una barca: aquells dos, 
només a rem, aquesta amb vela; i d’al-
tres no usaven per a aquells altre nom 
que llagut, desdenyant bot i gussi.

LLAMÀNTOL. A StPol de Mar aquesta de-
nominació m’era ben coneguda, des de 
c. 1918...; el 1929 m’explicaren serio-
sament «un llamantu és un peix sem-
blant a la llagosta, però de color cen-
dra; n’hi ha de més grossos que les 
llagostes, però també de més petits; es 
fan en els indrets rocosos; n’hi ha so-
bretot a la banda de Mallorca, però 
també se’n pesquen per aquestes mars: 
té els bantais < ‘tentacles o pinces’ > 
més curts que els de la llagosta, però 
molt forts; a vegades se’n pesquen amb 
canya».

MAR, la pronúncia més vulgar és mart a 
Barcelona, que no és inoïda a les Costes 
de Llevant («la mart és lluny» anoto un 
cop a StPol, 1925), però hi predomina 
la mark, que a Sant Pol arriba a ser d’ús 
general (almenys en fi de frase) (no cal 
dir que és com ho deien els pescadors, 
1914...); i això ja era vell en aquell co-
marca. «Mar de lleva», deia un patró, 
St. Pol de Mar, ‘és més que el tràngol, 
però no arriba a temporal: les onades 
[pronunciant la o com la e] són molt 

grosses, amples i sense cresta, però no 
rompen mar endins’ (1925).

MARESME. Més conegut ha estat el resultat 
maresme, -esma; d’ací el cast. andalús 
Marisma, i el nom de la comarca cos-
tera al NE. de Bna., que ja d’antic apa-
reix en la doble forma Maresme i Ma-
resma, predominant més aviat aquell, 
que ja es troba en Desclot i Muntaner 
[Les Cròniques]: «foren davant un loc 
que hi ha nom Sent Pol del Maresme», 
les drassanes fan naus per tot quan Pere 
el Gran prepara la seva expedició a Al-
coll i Sicília.

MENJA, una menja de tal o tal cosa ‘la 
quantitat que un en pot menjar en un 
àpat’ «patates no: només en tinc 4 qui-
los, però si vol li faré una menja de fa-
ves», StPol de Mar (1938: i el bon pagès 
me’n va vendre 7 quilos).

PALANGRE, ormeig de pesca consistent en 
una corda que es manté fondejada, i de 
la qual pengen un seguit de cordetes 
armades d’un ham. [...] En les nostres 
costes en tinc dades directes d’oïda, de 
pertot: Bca., StPol [1915]. DERIV.: Palan-
grer «Gairebé sempre que el pescador 
parla dels paratges marítims es refereix 
al relleu... del fons... prop de StPol es 
troben la Carrana, la Barra...». DERIV.: 
Palangrera ‘corda llarga de palangre’: 
«La fonera... passada la part poc pro-
funda de la costa on pot calar amb els 
seus ormeigs: misteriós més enllà que la 
barca no solca, ni hi ha senyes... ni 
corda prou llarga per a amollar en cerca 
del seu fons, ni si hi tiressin la palangrera 
la recobririen, per tal com... hi solen tro-
bar orbs, peixos amb unes dents que 
tallen els cordills de la xarxa.»

PERICÓ, «a St. Pol de Mar (1920...) i a Hor-
savinyà (vells pagesos, 1969), un pericó 
és una basseta, amb recinte d’obra, ar-
ran de terra, sovint adornada plantant-hi 
herbes florides, i on cau un raig d’aigua 
(les velles i dametes santpolenques eren 
molt cofoies dels pericons que adornen 
les eixides davanteres dels carrers alts». 
I continua explicant: «Es podria conjec-
turar que sigui un derivat de pica si bé 
alterat, car per més que la pica sigui 
arran de paret i a nivell de mà d’home, 
la formació diminutiva podria justificar 
la diferència: un *piqueró > un pericó 
amb metàtesi fomentada per la sem-
blança amb el nom de persona i el de 
planta pericó. 

PETEIAR, el mot peteiar... se sent a tot el 
Maresme oriental com a equivalent de 
‘rebitllar, rebolcar’, o sigui rebatre vio-
lentament contra terra un ésser o ob-
jecte vivent o delicat, esclafar, rebotre 
violentíssimament, dit especialment 
d’un cop de mar fortíssim que cuida 
esclafar una persona batent-la contra la 
costa (StPolM., 1916...).



24    LLENGUA NACIONAL - núm. 62 - I TRIMESTRE DEL 2008

LÈXIC

PLAÇADA, ‘espai per guardar-hi coses’, pla-
cer, terme nàutic per a ‘plana elevada i 
extensa en el fons del mar’ molt usat a 
les costes de totes les terres catalanes. 
Del Maresme i StPolM. conservo nota de 
plassé ‘plana submarina poc fonda, opo-
sada a la fonera’, de 1926, una altra de 
1928, i ja no en vaig pendre més perquè 
ho sentia als pescadors a cada pas.

PLANASSA, em sembla que també es diu 
de planes submarines de gran fondària 
i extensió, StPolM., 1930, almenys els 
pescadors de StPol parlaven d’una llu-
nyana i famosa que anomenaven La 
Planassa, situada mar endins.

REMIG, ‘espai, entre banc i banc de rema-
dors, en una nau’. De remig ve el nom 
del remador: remitger; el nom més ge-
nuí en català. [...] Moltes dotzenes de 
vegades sentit a StPolM, Blanes etc., des 
de 1915: és simplement l’únic nom que 
admetria l’home de mar català per dir 
remador’. Home que rema una nau, i 
és corrent que faci la maniobra; i si hi 
ha pesca, té una part x de la pesca, ge-
neralment molt menys gran que el paler 
i el patró. [...] Paler ‘mariner que posa 
els pals de varar’. 

SABATA. Sobre usos translaticis poc es pot 
afegir al que ja donen els diccs. Els pes-
cadors de StPolM, anomenaven sabates 
uns ferros que lligaven al gall o a la 
tenda per afegir-los pes (1930). 

SABER, la forma incorrecta sebre és popu-
lar en el Principat quasi només en l’an-
tic bisbat de Girona, no solament en el 
Gironès i Empordà, sinó arribant per la 
costa fins a StPolM (1928).

SANGRENTA [...], podem fiar-nos de l’ús 
marítim per indicar la calma absoluta 
de vent i d’onada, no han dit mai altra 
cosa els pescadors i navegants nostres 
(almenys tots els del Maresme oriental, 
1918, 1920, 1925..., 1953...) que calma 
sangrenta, i no pas l’horrend castella-
nisme calma chicha que sento ara a 
mant esportista de catalanes famílies 
(tampoc he sentit gaire el bon sinònim 
calma blanca.... 

SANTA POLA. El poble i antic port de la 
costa valenciana, prop del límit sud de 
la nostra llengua. Problemes etimolò-
gics, pròpiament no n’hi ha, car si sa-
bem que SANCTUS PAULUS, tractat per 
via rigorosament hereditària ha donat 
SANT POL, ja podem esperar un resultat 
anàleg de SANTA PAULA.

Nota: Extret de l’Onomastikon Cataloniae

SARDINELL, és una ‘rebava de la vorera 
dels carrers’ (StPolM., 1930); aplicat 
especialment al «sardinell de la porta, 
[...] per al lloc on l’habitant posa un 
nombre de pedres assenyalant al se-
reno el nombre corresponent de l’hora 
que havia de cridar-lo de bella nit (això 

feien també els pescadors de StPolM 
perquè els despertés el paler, no sé si 
en el llindar o davant la porta, quan hi 
havia vorera».

SENYA, ‘senyals’, plural. Ja apareix en un 
text del Consolat (s. XVI?), per a les se-
nyes dels pescadors, accident de la costa 
que prenen com a senyal o punt de re-
ferència per fixar la situació d’un punt 
de la mar. Així ho explica [Pere] Coro-
mines en Jardins de Sant Pol: «Jo m’es-
tava al forat de popa ... En mar! ... venia 
contra nosaltres una mola de peix ... En-
raonant entre ells, fixaren el lloc on ens 
trobàvem per les senyes que prengueren 
de la costa. L’operació és molt senzilla. 
S’entreguarden dos punts de la costa a 
estribord de la barca, un de prop, p. ex., 
«La Cabra», i un de lluny, com és ara 
«Grimola», i quan l’un cau exactament 
darrere l’altre, diuen que ‘ve la Cabra per 
Grimola’. Al mateix temps es prenen 
dues senyes a babord, també l’una exac-
tament darrere l’altra, i amb aquests qua-
tre punts tiren dues línies rectes que 
formen angle en el cap de mort de la 
barca. El lloc així fixat és ben precís, 
moltes vegades rep un nom ... Les senyes 
són els punts d’orientació, i pendre se-
nyes és determinar el paratge de la mar 
on es troba la barca.

SIRGA, ‘corda per tirar i fer seguir una em-
barcació des de terra i usos anàlegs’. 
Essent el plec de corda, passa també, 
naturalment, a designar la mida de corda 
que es pot aplegar en una plega. A St-
PolM els pescadors m’ho precisaven 
dient que una sirga tenia 55 braces de 
longitud, si bé algunes les feien de 50; i 
que el mot tant designava la mesura com 
el rotllo de cordes d’aquesta mida 
(1930), sovint usats per a escandallar. 
[...] «a un carreter de StPolM li deien «en 
Sirques» o «Xirques», (1920) etc.».

SOM, en el català comú ha restat som amb 
el seu paper originari d’adjectiu, però 
ja no aplicat als cims emergents, sinó 
al fons, quan puja cap a una superfície; 
i dit generalment dels líquids i de les 
aigües, en particular les fluvials i mari-
nes, s’ha convertit en sinònim de ‘su-
perficial’: «superficial, de poc fondo»... 
«en aquest pou no hi ha trobat aigua 
soma (però si cavéssim més...) », St. Ce-
brià de Vallalta, StPolM, 1930, 1931. 
Joaquim Ruyra l’aplicava a l’atenció, i 
també en feia un substantiu, dient-ho 
d’un cim submarí (crec haver-ho sentit 
jo també a StPolM.

SOT, ‘clotada’, ‘forat’, ‘fondal’, ‘solc’. En la 
mateixa zona on sot significa ‘valleta 
fonda’ també pren ensotat el matís de 
‘situat més avall, més cap al fons’ (Sant 
Pol de Mar, i Maresme, 1920...). 

SOTA, sotacel, bella i útil paraula, que he 
sentit força als navegants del Maresme 

«hi ha sotacel, no ho veu?» quan hi ha 
una cortineta de núvols poc visibles, ar-
ran de l’horitzó marí. [St PolM 1925...].

TEMPS. Temporal ‘explosió de mal temps’ 
(més vents encara que pluges). El matís 
per al poble és fort («és més que tràn-
gol: tempesta desfeta, la mar es torna 
un davantal d’escumes»). StPol, 1925.

TRAÏNYA, [...] en gallec hi ha traiña com a 
nom de la xarxa de ròssec, que des del 
gallec ha passat manllevat al cast. i al 
nostre traïnya, sovint deformat pels nos-
tres pescadors (StPolM, c. 1930) per 
confusió amb teranyina (que també ho 
diuen alguns, amb derivat traïnyera).

TRÀNGOL, agitació angoixosa de la gent 
o de les coses, especialment ‘mar 
grossa, gran agitació de la mar’. Jo ano-
tava a StPolM (1924); es distingeix del 
temporal perquè les ones, tot i essent 
grosses no rompen lluny de la costa.

URSURA, els pagesos i pescadors de St. Pol 
de Mar usaven ursura en el sentit d’ei-
xarreïment causat per excés de calors i 
escassetat de pluja o per vents molt secs 
(1927) i d’ells el prengué PCoromines 
(que s’usa també, si bé ho recordo, en 
alguna narració santpolenca). 

VENT. Els noms dels vents cardinals sonen 
en el Maresme: mestral, tramuntana, 
gregal, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, 
ponent, StPol (1915). [Pronunciats, 
doncs, d’acord amb la fonètica del ca-
talà central].

VOGAR, cast. bogar ‘cridar, donar veus’ 
aplicat primitivament a la veu que es 
dóna als remitgers perquè voguin a la 
una i amb força. Modernament el mot 
segueix en ús en totes les costes de mar 
i de rius del nostre domini. Des del Ma-
resme (StPolM, 1924), Costa Brava, 
Emp. I Costa Vermella, l’he sentit fins 
entorn de Bna.: notem que aquí (crec 
per tot) es pronuncia amb o oberta en 
el present voga.

XUMAINA, Maresme, jo mateix recordo 
de jove haver oït algun cop als pesca-
dors de StPolM xumaina, per un temps 
de mar sense vent, però més xafogós 
que la mera calma sangrenta; i trobo 
que el meu pare també s’havia anotat 
«es diu que fa xumaina quan el temps 
està en calma amb senyals de pluja», 
de boca del pescador més savi en vo-
cabulari, el que em solia informar: 
1927, Llibre de St.Pol. ◆

NOTA. Aquesta «Mostra de mots referits a Sant 
Pol de Mar», que recull el Diccionari etimològic 
i complementari de Joan Coromines, es va publi-
car, juntament amb altres col·laboracions d’amics 
i deixebles, dins Studia in honorem Joan Coromi-
nes, Pagès editors, Lleida, gener del 2007.
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1. Plantejament1

Hom es pot demanar si, en noms 
de plats, cal fixar l’ús de les preposici-
ons. La resposta és afirmativa, ja que 
–com veurem– no és la mateixa cosa 
bacallà amb fesols que fesols amb ba-
callà, ni amanida de pasta que ama-
nida amb pasta. L’objectiu d’aquest 
treball és donar algunes pautes en l’ús 
de les preposicions en noms de plats, 
fent-ne veure els límits.

Val a dir que en català s’ha fet un 
cert esforç en aquest camp. L’objectiu 
és doble. En primer lloc, es preserva 
el sistema preposicional català de la 
influència d’altres idiomes, espe ci-
alment del francès, una llengua amb 
una forta presència en gastronomia a 
escala internacional. En segon lloc, es 
disposa d’un sistema coherent de de-
nominació de plats, de manera que es 
pot interpretar bé el significat del nom 
d’un plat.

2. Usos de la preposició a
La manera de fer els plats –l’estil, 

el sistema de coure’ls, etc.– es designa 
mitjançant la preposició a seguida de 
l’article definit (el, la).

Si es fa referència a l’objecte que 
ha servit per a l’elaboració del plat 
(forn, cassola, etc.) o a la tipologia de 
la font de calor (caliu, brasa, etc.), l’ar-
ticle adopta el gènere d’aquest subs-
tantiu. Exemples: arròs a la cassola, 
bistec a la planxa, carn a la brasa, llon-
ganissa a la cendra, caragols a la llauna, 
caragols a la llosa, musclos al vapor, 
ous al plat, patates al caliu, pollastre a 
l’ast, lluç al caldo curt (això és, peix 

cuit amb aigua salada), poma al forn, 
pizza al forn de llenya, etc.

Si es fa referència al sistema d’ela-
boració expressat amb un adjectiu que 
indica ‘a la manera de’ (sigui un poble, 
sigui un col·lectiu laboral, etc.), l’arti-
cle sol adoptar el gènere femení. 
Exemples: arròs a la cubana, arròs a la 
italiana (possible traducció de l’italia-
nisme risotto), calamars a la romana, 
caragols a la brutesca, caragols a la 
gormanda, bacallà a la provençal (o 
brandada de bacallà), bacallà a la bis-
caïna, cloïsses a la marinera, cebetes a 
l’andalusa, conill a la caçadora, faves 
a la catalana, pops a la gallega, etc.2

Val a dir que, quan el sistema 
d’elaboració s’expressa amb una ono-
matopeia o un mot semblant, hi pot 
haver vacil·lació en el gènere. Així, 
hom sol dir bacallà al pil-pil (en ca-
talà), bacalao al pil-pil (en espanyol) i 
môrue au pilpil (en francès); però 

Per un ús coherent i sistemàtic 
de les preposicions en noms de plats
XAVIER RULL (Universitat Rovira i Virgili)

1. L’autor agraeix els comentaris d’Anna Allué (Andorra i comarques de 
Lleida), Bartomeu Navarro (Terres de l’Ebre), Magdalena Ramon (Illes), 
Josep Ruaix (Moianès), Ramon Sangles (Osona) i Ramon Sistac (Llitera-
Ribagorça i comarques de Lleida). Per a una visió sobre els noms dels 
plats, vegeu el Diccionari de procediments culinaris (Termcat, 2005), 
la introducció del Vocabulari de bars i restaurants (Servei de Política 
Lingüística, Govern d’Andorra, 2002) i la introducció del Vocabulari 
de restaurants (català, castellano, deutsch, english, français, italiano, 
nederlands) (Departament de Comerç, Consum i Turisme, Generalitat 
de Catalunya, 1995, 2a ed.), així com l’opuscle Espècies pesqueres 
d’interès comercial: nomenclatura oficial catalana (Departament de 
Cultura, Generalitat de Catalunya, 1992) i, pel que fa als menjars xi-
nesos, els opuscles Menjars xinesos. Els noms dels principals plats en 
xinès, català, castellà i anglès (Departament de Cultura, Generalitat de 

Catalunya, 1985) i Lèxic de menjars xinesos (Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya, 1993, 2a ed.).

Val a dir que les propostes d’aquest treball no difereixen gaire dels 
usos que es veuen en els tractats gastronòmics en català de l’edat 
moderna (vegeu, en aquest sentit, l’article de Pep Vila «Tractats de 
cuina i de rebosteria catalans» [Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 
41, any 2000, pp. 267-388] i l’article de Montse Angelats i Pep Vila 
«Avisos o sien reglas sencillas a un principiant cuyner ó cuynera adap-
tadas á la capacitat dels menos instruits» [Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, 43, any 2002, pp. 107-170]).

2. No cal dir truita a la francesa, denominació estesa gràcies al turisme 
oficialitzat. Més val dir-ne truita doblegada. (Vegeu, més avall, el co-
mentari en nota sobre truita de patates.)

Bolets a la brasa

Per a fer un bon plat, cal triar bé els ingre-
dients... i els mots amb què denominar-lo
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també és possible trobar escrit cocot-
xes a la pil-pil (en català), bacalao a la 
pil-pil (en espanyol) o gambas a la pil-
pil (en espanyol). No sembla que hi 
hagi d’haver cap problema per a do-
nar forma femenina a aquesta deno-
minació (a la pil-pil), per concomitàn-
cia amb el sistema general.

Si es fa referència a l’estat en què 
ha de quedar el plat, el gènere també 
coincideix amb el mot que ve des-
prés, que sol ser masculí: truita al 
gust, espaguetis al dente (l’expressió 
al dente és un italianisme), cua de 
bou al punt, etc.

No s’ha d’oblidar, d’altra banda, 
que en aquests casos el català també 
pot recórrer a l’adjectivació mit-
jançant el participi de passat, de 
manera que tenim noms com 
carn arrebossada, lluç fregit, ous 
remenats, pebrots escalivats, 
salmó fumat, etc. En aquest con-
text és pertinent d’indicar que el 
participi és útil per a noms de 
plats que, en altres llengües, te-
nen una denominació sintagmà-
tica. Així, podem dir canelons 
gratinats, mentre que en francès 
es diu canelloni au gratin. En 
espanyol és freqüent trobar 
adaptada la construcció fran-
cesa (tagliatelles al gratén, codi-
tos al gratén, calabacines al gratén, 
champiñones al gratén, bacalao al gra-
tén, etc.); en català, com veiem, és 
innecessari3.

3. Usos de la preposició de
La preposició de té, en gastrono-

mia, diversos usos. Designa l’ingredi-
ent principal o distintiu, l’origen, les 
adscripcions imaginàries i la finalitat.

Pel que fa al primer ús, es pot con-
siderar a banda l’ingredient principal i 
l’ingredient distintiu. En principi, la 
preposició de designa l’ingredient més 
important d’un plat. Així, tenim noms 
com brandada de bacallà (o bacallà a 
la provençal), caldereta de llagosta, 
estofat de vedella, civet d’ànec, còctel 

de gambes, crema de porros (dita 
també porrada; es podria reaprofitar 
per a traduir el francès vichyssoise), 
empanada de tonyina, pa de figa (o pa 
de figues)4, revoltim de botifarró, pastís 
de crema i nata, carpatxo de vedella5, 
fumet de peix, pastís de formatge, pas-
tís de poma, puré de patata, sopa de 
galets, sopa de peix, suflé de xampi-
nyons, suquet de cloïsses, supremes de 
llobarro, etc. En tots aquests casos, l’in-
gredient més important és el que es diu 
en segon terme, i no treu que hi hagi 
altres ingredients d’entitat menor.

Si d’un plat es canvia l’ingredient 
principal per un altre d’inusual, la pre-
posició de fa referència a aquest ele-

ment distintiu. Pensem, per exemple, 
en la macedònia. Són unes postres 
compostes per trossos de fruites dolces 
diverses; però si algú crea un plat amb 
diverses fruites seques i elements anà-
legs (dàtils, nous, faves seques, etc.) 
barrejades amb una salsa dolça, pot 
dir-ne macedònia de fruita seca. El pri-
mer mot (macedònia) indica la com-
posició d’elements, ja que recorda la 
macedònia tradicional; i la resta de 
l’enunciat indica els ingredients, que 
són diferents de la macedònia tradici-
onal. Així, podem dir canelons d’espi-
nacs, canelons de bolets (si hom diu 
només canelons, s’entén que estan far-
cits de carn), amanida de pasta, ama-
nida d’arròs (a l’amanida s’hi ha afegit 
pasta o arròs), arròs de conill (paella 

que, en comptes de peix i marisc, té 
conill), empedrat de cigrons, empedrat 
d’arròs (tots dos, per tal de distingir-los 
de l’empedrat a seques, generalment 
amb fesols), bunyols de bacallà (dis-
tints dels bunyols de Quaresma o bu-
nyols de vent), trempó de musclos, 
trempó de bacallà (per oposició al 
trempó genèric, és a dir, una amanida 
–a les Illes es diu trempar en comptes 
de amanir–), coca de recapte (diferent 
de la coca dolça), lasanya de bolets, 
iogurt de maduixa, etc. A vegades el 
plat en si s’ha de dir sempre amb l’in-
gredient, ja que pot ser de dues o més 
menes. Així, hi ha el flam d’ou i el flam 
de vainilla: gairebé és necessari dir de 

quin ingredient és fet, perquè 
bàsicament són d’ou o de vaini-
lla (n’hi ha de fets amb altres 
ingredients, com el flam de plà-
tan). El mateix ocorre amb la 
fondue6. Bàsicament n’hi ha de 
dos tipus: fondue de formatge i 
fondue de carn (tot i que, lògi-
cament, poden aparèixer altres 
variants, com fondue de xoco-
lata, cas en què és pràcticament 
obligat esmentar l’ingredient 
distintiu).

Pel que fa al segon ús, la in-
dicació d’origen, es pot classifi-
car en tres àmbits. Un primer 

àmbit és la part del tot, és a dir, que 
s’indica de quin animal o de quina 
planta prové una part. En són exem-
ples anques de granota, pit de pollas-
tre, costelles de xai, filet de vedella, 
cors de carxofa, etc. En aquest grup 
s’hi inclouen els trossets d’un material, 
presentats d’una determinada forma: 
daus de formatge, encenalls de pernil, 
encenalls de formatge7, crostons de 
pa, etc. (com es diu, de fet, tall de sín-
dria, tall de pernil, galló de taronja, 
fulles d’api, etc.). Un segon àmbit és la 
matèria primera o bé la font, del tipus 
formatge de cabra, confitura de prés-
sec, mantega de cacau, oli d’oliva, 
mousse de iogurt, suc de llimona, vi-
nagre de poma, compota de pera, or-
xata de xufla, torró d’ametlles, torró de 

3. L’adaptació del francès gratin a l’espanyol arriba a altres àmbits. Així, 
es pot trobar un plat anomenat gratén de berenjenas, en català gratinat 
d’albergínies o albergínies gratinades.

4. Aquí, el mot pa té un sentit metafòric, ja que es tracta d’un munt de 
figues seques ajuntades. Aquest ús el trobem en altres casos: segons 
el Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana 
(1998), el foie gras també es pot dir pa de fetge. En espanyol se’n diu 
pan de higos, amb l’ingredient en plural.

5  L’italianisme carpaccio es podria adaptar gràficament en carpatxo.

6. En un primer moment, el Termcat va proposar la forma fondí, tot i que 
més endavant va fer marxa enrere i va tornar a proposar la forma 
original francesa, fondue.

7.  Hom sol traduir l’espanyol virutas per encenalls, fent-ne una traducció 
literal (encenalls de formatge, encenalls de pernil, etc.); però també 
se’n pot dir delícies si es tracta d’un dolç (encenalls de xocolata o 
delícies de xocolata).

Cal donar el nom més adequat a cada menja
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xocolata, gelat de maduixa, crema de 
llet, etc. I un tercer àmbit és l’origen 
geogràfic d’un plat o un producte, que 
se sol esmentar quan té importància 
com a marca distintiva de qualitat: an-
xoves de l’Escala, arròs del Delta, ba-
callà d’Islàndia, calçots de Valls, calde-
reta de Ciutadella, col de Brussel·les, 
coques de Perafita, formatge de Me-
norca, formatge de Burgos (en aquest 
cas no tan sols designa l’origen, sinó 
que s’evoca la tipologia en si), fuet del 
Pallars, musclos de Galícia, nous de 
Califòrnia, orxata de València, pa de 
Viena, pastís de Santiago, patates de 
Prades, poma de Lleida, sobrassada de 
Mallorca, torró d’Agramunt, torró de 
Xixona, vedella del Pirineu, vi 
del Priorat, vinagre de Mòdena, 
xató del Vendrell, etc. En aquest 
punt convé dir que el visitant 
estranger no ha pas de saber 
què significa Delta o l’Escala. Si 
bé un catalanoparlant hi reco-
neix un topònim, per a un an-
glès són paraules immotivades. 
Per tal de donar una informació 
clara, les cartes de restaurants 
han de fer un ús afinat de les 
majúscules i minúscules, i utilit-
zar altres recursos adequada-
ment (per exemple, l’expressió 
anxoves de l’Escala hauria de 
ser, en anglès, anchovies from L’Es-
cala).

Un cas especial de la designació 
d’origen és el peix conegut com a 
truita. En català és important indicar 
que és una truita de riu, que s’oposa 
a la truita feta amb ous (si molt con-
vingués per a fer distincions, d’aquesta 
altra trambé se’n podria dir truita 
d’ou). L’objectiu és evitar confusions, 
un problema que no tenen en espa-
nyol (tortilla i trucha) ni en francès 
(omelette i truite).

En el cas de l’origen geogràfic és 
desaconsellable emprar adjectius (gen-
tilicis), perquè en gastronomia solen 
indicar més aviat ‘la manera del país 
tal’ que no pas l’origen en si, i, per 
tant, ja no és un indicador geogràfic 
–encara que ho fos en un principi– 
sinó un indicador del tipus d’ingredi-
ents, de la manera com s’ha elaborat, 
etc. Com a exemples tenim l’amanida 
catalana o l’amanida grega; la primera 
es caracteritza per l’abundància de tall 
(pernil, xoriç, formatge, etc.), mentre 
que la segona es caracteritza per la 
migradesa d’ingredients (tomaca, oli-
ves negres, formatge i orenga). El ma-
teix ocorre amb denominacions com 

bistec alemany (o bistec rus), crema 
catalana, cafè americà (o cafè llarg), 
ensalada russa, favada asturiana, etc. 
Amb tot, en algun cas l’adjectiu encara 
conserva el seu valor d’origen geogrà-
fic: formatge manxec.

Pel que fa al tercer ús, s’observa 
que la preposició de és la usual en 
sentits figurats: rotllet de primavera, 
braç de gitano (dit no tan sols del que 
és dolç, sinó també d’un plat fet amb 
puré de patata solidificat, presentat 
amb la mateixa forma que el braç de 

gitano dolç i amb ingredients diversos 
a dins), patates de pobre (fórmula al-
ternativa al més estès patates al caliu), 
postres de músic (o, senzillament, 
músic), etc. En aquest ús s’inclouen 
les persones i les cases que han par-
ticipat en la definició del plat –siguin 
reals, siguin imaginàries–: bullabessa 
dels pescaires, pastís de la casa, men-
jablanc de l’àvia8, etc. I també s’hi 
inclouen les dates o festivitats que 
motiven una determinada menja: tor-
tell de Reis (típic de la festivitat de 
Reis), mona de Pasqua, bunyols de 
Quaresma (o bunyols de vent), torra-
des de Santa Teresa (darreries més 
aviat típiques de Castella, on en diuen 

torrijas), cóc de Sant Blai, coca 
de Sant Joan, etc.

Pel que fa al quart ús, tenim 
que la preposició de serveix per 
a indicar la finalitat. També es 
pot dir amb la preposició com-
posta per a, però és més habi-
tual dir-ho amb de (com ocorre, 
d’altra banda, en molts altres 
casos: escuma d’afaitar o es-
cuma per a afaitar; màquina de 
netejar carrers i màquina per a 
netejar carrers). Així, tenim de-
nominacions com galetes de 
règim (o galetes per a règim), 
formatge d’untar (o formatge 

per a untar), tomaca d’amanir (o to-
maca per a amanir), etc. En segons 
quins casos generalment es diu només 
amb la preposició composta per a (for-
matge per a pizza, formatge per a 
gratinar)9.

4. Usos de la preposició amb
L’acompanyament o guarnició es 

designa mitjançant la preposició amb. 
Així, ànec amb bolets, bacallà amb 
tomaca fregida, bistec amb patates, 

El pa, aliment bàsic de la nostra dieta

8. Tot i que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans (2007, 2a ed.) escriu menjar blanc (perquè són unes postres 
de color blanc), seguint la pronúncia caldria escriure menjablanc. 
L’evolució de l’expressió orginal (de dos mots) fins a un sol mot és un 
procés prou usual.

9. Hi ha altres usos de la preposició de que han caigut en l’oblit. Així, 
antigament hom anomenava les fruites, les verdures i els animals im-
portats de fora afegint, a un nom de producte semblant i ja conegut, 
un especificador, que solia indicar l’origen –real o suposat– o la natu-
ralesa del nou producte. Aquest especificador duia generalment la 
preposició de. D’aquesta manera, si bé en català hom distingeix el 
meló de la síndria, a les Terres de l’Ebre la síndria és anomenada meló 
de moro (de manera que l’altre és el meló de tot l’any). Aquesta fruita 
també es coneix com a meló d’Alger i meló d’aigua. Un altre exemple 
és el panís. Aquest cereal rep moltes denominacions arreu del domini 
lingüístic: dacsa, millot... i també blat de moro. A més, al Camp de 
Tarragona s’anomena moresc. Aquest mot, avui substantiu, en origen 

era un adjectiu que significava ‘de moro’. En aquesta llista cal afegir-hi 
la figa de moro, distinta –però semblant– de la figa. El mot indi també 
s’utilitza amb aquesta funció. El panís també és conegut com a blat de 
l’Índia, blat de les Índies, blat indi o blat dindi. (El mot dindi és una 
grafia aglutinada de la construcció d’indi, i es troba també en noms 
d’animals: gall dindi, polla díndia, etc.; el gall dindi, a més, es pot dir 
indiot o, a les Terres de l’Ebre, titot.) Val a dir que aquest recurs era 
habitual en l’antigor, de manera que han quedat casos semblants però 
amb adjectius. Així, per oposició a la taronja, tenim la mandarina (és 
a dir, taronja mandarina ‘taronja de la Xina’). Igualment, hi ha el mot 
préssec ‘pèrsic’, provinent de l’expressió llatina malum persicum 
‘poma pèrsica’. Val a dir que aquest recurs no és exclusiu del català: 
la figa de moro s’anomena figue de Barbarie en francès i Barbary fig 
en anglès –és a dir, ‘figa de la Barbària, del nord d’Àfrica’–; els espa-
nyols distingeixen el pavo del pavo real i el conejo del conejo de In-
dias; i els francesos, en veure la patata, van dir-ne pomme de terre 
‘poma de terra’.
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botifarra amb mongetes (o llonganissa 
amb fesols, o botifarra amb seques)10, 
bou amb samfaina, canelons amb bei-
xamel, conill amb caragols, fideuada 
amb allioli11, fricandó amb castanyes, 
ous ferrats amb cansalada, pit de po-
llastre amb all i julivert, plàtan amb 
caramel, trufes amb nata, vedella amb 
escalivada, entrecot amb salsa roca-
fort, etc.

És important col·locar primer l’ele-
ment principal i després, introduït per 
la preposició amb, l’acompanyament 
o guarnició. D’aquesta manera es dóna 
a entendre perfectament quin és l’in-
gredient més important. En efecte, no 
és el mateix bacallà amb fesols que 

fesols amb bacallà. En el primer cas els 
fesols són l’acompanyament del baca-
llà, mentre que en el segon cas hi ha 
trossos de bacallà barrejats entre els 
fesols. (Val a dir, però, que tradicional-
ment alguns noms de plats invertien 
aquest ordre. Així, de la botifarra amb 
mongetes també se n’ha dit fesols amb 
botifarra. En tot cas, són solucions tra-
dicionals anecdòtiques.)

D’altra banda, és innecessari in-
cloure un possessiu (la seva o la seua) 
quan l’acompanyament és una salsa. 
Així, es pot dir perfectament daus de 
rap amb salsa, pop amb salsa, caragols 
a la llauna amb salsa, calçots amb 
salsa, verduretes amb salsa, etc., i no 
cal dir daus de rap amb la seva salsa, 

pop amb la seva salsa, caragols a la 
llauna amb la seva salsa, calçots amb 
la seva salsa, verduretes amb la seva 
salsa, etc. Els afegitons lingüístics inne-
cessaris com aquest solen servir per a 
encarir el plat, ja que és igual de sabo-
rós amb possessiu que sense (només 
cal veure els plats que, en les cartes, 
duen un article definit davant, també 
innecessari: el rap a la francesa amb 
cebetes, on l’article implica una certa 
distinció envers altres plats amb menys 
pedigrí i, per tant, comporta un enca-
riment).

5. Usos de la preposició en
Quan una vianda està 

amarada d’un suc o d’una 
salsa (perquè s’ha guar-
dat dins un receptacle de 
manera que la vianda ha 
quedat coberta pel líquid) 
s’empra la preposició en: 
musclos en escabetx, an-
xoves en oli, préssec en 
almívar, etc. Aquesta pre-
posició pot aparèixer en 
algun altre context, bé 
que anecdòtic, com és el 
cas de gambes en gavar-
dina (unes gambes arre-
bossades).

6. Vacil·lacions i problemes entre 
amb i i

Si hi ha dos ingredients íntimament 
lligats, generalment s’utilitza la prepo-
sició i, com veiem en all i julivert, alli-
oli (escrit aglutinat), etc.12

A voltes el segon ingredient d’un 
plat té tanta importància que, en 
comptes de la preposició amb, s’usa la 
conjunció copulativa i. D’aquesta ma-
nera es dóna un cert rang d’igualtat 
entre l’ingredient principal i un altre 
que dóna la fesomia definitiva al plat. 
És així com tenim denominacions tra-
dicionals de l’estil escudella i carn 
d’olla, o també pataca i bajoca (forma 

tradicional al Camp de Tarragona per 
verdura). Per això, es pot dir mel i mató 
o bé mató amb mel13; coco amb pas-
tanaga o bé coco i pastanaga; figues 
amb nous o bé figues i nous; samfaina 
amb fesols o bé samfaina i fesols; pa 
amb xocolata o bé pa i xocolata14; 
meló amb pernil o bé meló i pernil; 
pinya amb pernil o bé pinya i pernil; 
nata amb nous o bé nata i nous; prés-
sec amb pinya o bé préssec i pinya; 
etc. Fins i tot, del cafè amb llet se n’ha-
via dit, tradicionalment, llet i cafè. La 
presència de la conjunció i fa que l’or-
dre sigui irrellevant (mel i mató o mató 
i mel); aquesta irrellevància en l’ordre 
s’estén a la preposició amb (samfaina 
amb fesols o fesols amb samfaina).

7. Vacil·lacions i problemes entre 
amb i de

Com hem vist, de evoca ‘origen’ i 
amb evoca ‘acompanyament’ (com es 
veu en molts altres contextos sintàctics: 
Vinc de Barcelona, Anem amb tu). Però 
també hem vist que la preposició de 
designa un ingredient distintiu. De ve-
gades, l’ingredient distintiu pot confon-
dre’s, quant a rol i quan titat, amb l’a-
com panyament o guarnició. Per això, 
pot haver-hi vacil·lacions entre les pre-
posicions amb i de. Per exemple, una 
pizza que conté pernil pot dir-se pizza 
de pernil, perquè la pizza sol contenir 
salsa de tomaca, formatge i orenga, i 
qualsevol altre ingredient és l’element 
distintiu (tonyina, bacó, pinya, etc.). 
Tanmateix, si es considera que el pernil 
és un acompanyament, pot ser que se’n 
digui pizza amb pernil.

En alguns casos és important reser-
var les preposicions amb i de per al 
seu ús precís, per tal d’evitar confusi-
ons. No és el mateix dir amanida d’ar-
ròs (o ensalada d’arròs)15, amanida de 
pollastre, amanida de formatge o ama-
nida de pasta que dir amanida amb 
arròs, amanida amb pasta, amanida 
amb formatge o amanida amb pollas-
tre. Els plats que duen la preposició de 

10. Del fesol se’n pot dir mongeta i mongeta seca (per oposició a la mon-
geta tendra, coneguda com a bajoca en altres indrets); per això, fins i 
tot hi ha qui en diu botifarra amb seques.

11. Hi ha qui escriu fideuà, reproduint la pronúncia dialectal valenciana. 
Segurament aquesta grafia ha tingut èxit en català perquè també s’es-
criu així en espanyol.

12. La forma arròs mar i muntanya serveix per a referir-se a una paella que 
conté tant peix i marisc com carn.

13. Del mató, a les Illes i a les Terres de l’Ebre. en diuen brossat. Per tant, 
aquest plat també podria dir-se mel i brossat o brossat amb mel.

14. La xocolata també es pot dir amb forma masculina, xocolate.

15. Tot i que ensalada es pot usar com a sinònim absolut de amanida (o 
amanit, com se’n diu al Camp de Tarragona) fins i tot quan no té cap 
ingredient més, el fet és que s’usa sobretot –potser per influx de l’es-
panyol– quan hi ha altres ingredients: ensalada d’arròs, ensalada russa 
(els més puristes preferiran amanida russa; però, tenint present que 
popularment se’n diu ensaladilla russa, potser és millor ensalada russa), 
etc. Aquesta distribució, però, no sempre és així: amanida de pasta és 
més usual que ensalada de pasta.

Peix i marisc fregit
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són variants d’amanides, ja que conte-
nen enciam barrejat amb arròs –en el 
primer cas–, amb talls petits de pollas-
tre –en el segon cas–, amb trossos de 
formatge –en el tercer cas– o amb 
pasta –en el quart cas–, i generalment 
hi ha altres ingredients que conformen 
la barreja. En canvi, els plats que duen 
la preposició amb són plats combinats 
amb elements separats. Així, designen 
un plat amb una amanida tradicional 
(enciam, tomaca i algun altre ingredi-
ent), i, al costat i sense barrejar-se, hi 
ha una mica d’arròs, una mica de 
pasta, uns talls de formatge o un tall 
de carn de pollastre, fent d’acompa-
nyament. Aquesta reflexió és vàlida per 
a altres casos, com rossejat de marisc 
(el marisc és un ingredient important 
del plat) i rossejat amb marisc (el ma-
risc hi és testimonial).

És cert que, en algun cas, els noms 
de plats amb la preposició amb po-
drien arribar a designar el mateix que 
designen els noms de plats amb la 
preposició de; però això no passa a la 
inversa. Això s’explica perquè la pre-
posició amb designa ‘acompanya-
ment’ però pot designar també ‘inte-
gració’ (de fet, seria més adequat 
afirmar que amb designa ‘acompa-
nyament’, que pot ser ‘integrat’ o ‘se-
parat’). Per contra, la preposició de 
designa ‘integració’, però en cap cas 
‘acompanyament’.

Hi ha dos aliments que presenten 
la preposició de, tot i que, des del 
punt de vista lògic, podrien anar o 
haurien d’anar amb la preposició 
amb. Així passa en el camp de les 
truites. L’ingredient distintiu general-
ment es diu amb la preposició de: 
truita de carabassó, truita de carxofa 
(o truita de carxofes), truita de patata 
(o truita de patates)16, truita de ceba, 
truita de fesols, truita d’espàrrecs, 
truita de tonyina, etc. Rarament es diu 
amb la preposició amb, però en algun 
cas seria factible, com ara truita amb 
tonyina o truita amb patates, deno-
mina cions que es poden trobar. En 
aquest cas, l’estabilitat depèn més de 
la tradició que de la lògica.

Amb el pa, la distribució de les pre-
posicions amb i de respon a una altra 
lògica. Generalment, l’ingredient afe-
git sol dir-se amb la preposició de en 
comptes de la preposició amb. Així, es 

diu pa d’olives al pa que conté frag-
ments d’oliva. No se’n diu pa amb oli-
ves, perquè s’entendria que les olives 
són el companatge, és a dir, allò amb 
què s’acompanya el pa (com si fos per-
nil, xocolata, foie gras...). Es tracta, 
doncs, d’una distribució d’usos: si el 
companatge es designa amb la prepo-
sició amb (tal com pertoca), un ingre-
dient que s’afegeix al pa, sense ser-ne 
companatge, adopta la preposició de. 
Això explica que, al costat de denomi-
nacions com pa amb sèsam o pa amb 
llavors de soja (o soia), es puguin trobar 
denominacions del tipus pa de sèsam 
o pa de llavors de soja, encara que el 
sèsam o la soja només s’hi hagin afegit 
per sobre per tal de do-
nar-hi un toc de gust di-
ferent. En el cas de pa 
d’all, en català és prefe-
rible dir-ne així, encara 
que l’all –juntament amb 
el julivert i l’oli– s’hi ha-
gin afegit, ja que en l’ex-
pressió pa amb all s’en-
tendria que el pa té all 
com a companatge. No 
sembla que hi hagi d’ha-
ver cap problema a ad-
metre aquest ús de la 
preposició de en el con-
text de la paraula pa, ja 
que, com hem vist, la preposició amb 
pot evocar el companatge i, en algun 
cas –com les olives o l’all–, podria in-
duir a confusió. D’altra ban  da, diverses 
llengües presenten vacil·lació en aquest 
àmbit. En el cas de pa d’all, en espa-
nyol se’n diu igualment pan de ajo i 
pan con ajo, mentre que en francès 
se’n diu pain à l’ail (com veurem tot 
seguit, aquest és l’ús que pertoca a la 
preposició à).

Hi ha altres casos difícils de resol-
dre. Per exemple, generalment es diu 
mortadel·la d’oliva, encara que, pel 
que s’ha exposat més amunt, caldria 
dir-ne mortadel·la amb olives. En aquest 
cas, l’oliva agafa prou importància en 
la configuració de la menja, i això ex-
plicaria el canvi de la preposició amb 
per la preposició de. Un cas semblat 
és la coca d’ou, dita així tradicional-
ment, si bé hi ha gent que en diu coca 
amb ou. En l’expressió coca d’ou 
segurament hi pesa el paper de l’ou, i 
en l’expressió coca amb ou es concep 

l’ou com una mena d’ingredient 
d’acompanyament. En tot cas, sembla 
preferible que, en noves denominaci-
ons, s’opti per la preposició amb si 
s’evoca clarament un ingredient d’a-
com panyament (llevat, com hem vist, 
del pa i de les truites).

8. Vacil·lacions i problemes entre 
amb i en

Quan una vianda es presenta ama-
rada d’un líquid, sovint és difícil d’ima-
ginar si el menjar ha estat ‘dins’ del 
líquid (expressat mitjançant la prepo-
sició en) o si el líquid és una mena 
d’acompanyament del menjar (expres-

sat mitjançant la preposició amb). Per 
això es poden donar casos de vacil-
lació. Hom pot dir angules en oli o bé 
angules amb oli; patates en suc o bé 
patates amb suc; truita en suc o bé 
truita amb suc; etc. En tot cas, la pre-
posició en s’ha de fer servir si hi ha 
hagut un amarament anterior. Per això, 
cloïsses en vi blanc només s’hauria de 
dir si han estat en remull en vi blanc 
durant un temps. Si, en canvi, el vi s’ha 
afegit a les cloïsses per tal de menjar-
les al cap de poc, és preferible dir clo-
ïsses amb vi blanc. El mateix es pot 
afirmar del plat escopinyes en suc o 
escopinyes amb suc.

9. Vacil·lacions i problemes entre a 
i altres preposicions

El francès utilitza la preposició à 
(amb contracció, au [à + le], aux [à + 
les]) en molts més contextos que no 
pas s’utilitza la preposició catalana a. 
Només cal comparar algunes expres-

16. Els espanyols en diuen tortilla de patatas, però també en diuen imprò-
piament tortilla española o tortilla a la española. És una denominació 

comercial poc afortunada. (Vegeu, més amunt, el comentari en nota 
sobre truita doblegada.)

Una amanida pot ser molt completa
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sions franceses amb la corresponent 
catalana: mousse à raser, prêt à porter, 
cave à vins, eau bonne à boire, son 
abattement fait peine à voir, coupe à 
champagne, machine à boucher, lait à 
transformation, nettoyer à sec, les in-
termédiaires ne servent à rien, j’ai à 
écrire un courriel, etc., en català es di-
uen amb altres preposicions (bàsica-
ment de i per a): escuma d’afaitar (o 
escuma per a afaitar), 
preparat per a prendre, 
celler, aigua bona per a 
beure, el seu abatiment 
fa pena de veure, copa 
de xampany, màquina 
de tapar (o tapadora), 
llet per a la tranforma-
ció, netejar en sec, els 
mitjancers no serveixen 
de res (o per a res), he 
d’escriure un correu 
electrònic, etc. Es pot 
concloure, doncs, que 
en francès la preposició 
à ocupa part de l’espai 
que en català té la pre-
posició de.

Això té una conse-
qüència directa sobre 
els noms dels plats. A 
causa d’aquest ús tan versàtil de la 
preposició à, en francès molts noms 
de plats tenen l’acompanyament, l’in-
gredient principal, el mode d’elabo-
ració, l’amarament, etc., expressats 
amb à. En canvi, en català se sol em-
prar una altra preposició. En noms de 
postres això es nota força: en català 
es diu iogurt de maduixa i gelat de 
cafè, mentre que en francès es diu ya-
ourt aux fraises i glace au café. 
Semblantment, en català es diu cafè 
amb llet (paral·lel a l’espanyol café 
con leche), mentre que en francès es 
diu café au lait. I, pel que fa als plats, 
mentre que en francès es diu canne-
lloni aux truffes, en català es diu ca-
nelons amb trufa o canelons trufats. 
Per tant, quan en francès es diu au 
poivre, au roquefort, au romarin, à 
l’orange, à la vinaigrette, à la crème, 
au fromage bleu, aux herbes, à l’en-
cre, à la crème Chantilly, etc., en ca-
talà això mateix s’ha de dir amb les 
construccions amb pebre, amb roca-
fort (o amb salsa rocafort), amb ro-
maní, amb taronja, amb vinagreta, 
amb crema, amb formatge blau, amb 
herbes, amb (la) tinta, amb nata, etc. 
Per tot plegat, cal dir ànec amb ta-

ronja (i no pas ànec a la taronja), cer-
vellets amb mantega negra (i no pas 
cervellets a la mantega negra), entre-
cot amb rocafort (i no pas entrecot al 
rocafort), espinacs amb crema (i no 
pas espinacs a la crema), filet amb 
xampinyons (i no pas filet als xampi-
nyons), formatge amb fines herbes (i 
no pas formatge a les fines herbes), 
guatlles amb all i julivert (i no pas 

guatlles a l’all i julivert), llom de porc 
amb crema de llet (i no pas llom de 
porc a la crema de llet), lluç amb salsa 
verda (i no pas lluç a la salsa verda), 
banana amb xocolata (i no pas ba-
nana a la xocolata), etc. En tots aquests 
casos, dir a s’ha de considerar un gal-
licisme (de l’expressió steack aux fines 
herbes pot sorgir l’expressió bistec a 
les fines herbes, quan pertoca dir bis-
tec amb fines herbes).

Val a dir que institucions com el 
Termcat o la Direcció General de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya han donat algunes orienta-
cions sobre aquest aspecte:

«Ni una carta de restaurant ni un menú 
no són un telegrama, i no hi ha cap mo-
tiu d’ometre-hi les partícules d’enllaç 
(preposicions i conjuncions). Tanmateix 
cada llengua té mecanismes d’enllaç 
propis. Així, mentre que en català la 
preposició a es reserva gairebé sempre 
a les indicacions d’estil o procedència 
(a la marinera, a la francesa… ) i als 
mètodes de cocció (a la brasa, a la sal, 
al forn, a la cassola… ), la preposició 
francesa à i les seves contraccions au i 
aux poden indicar també l’ingredient 
característic o la guarnició d’un plat (à 
la marinière, à la valencienne, à la

casserole, au gratin, i també riz à la mo-
rue, fricassée de veau aux champig-
nons...), casos que en català es resolen 
generalment amb les preposicions de o 
amb (arròs de bacallà, fricandó de ve-
della amb bolets...)» (introducció, Vo-
cabulari de restaurants [català, caste-
llano, deutsch, english, français, italiano, 
nederlands])

«Si parlem de gastronomia, cal tenir 
en compte, entre altres, els aspectes 

següents: en primer lloc, 
per fer referència al mè-
tode de cocció es fa servir 
el lligam al / a la: carn a la 
brasa, arròs a la cassola, 
musclos al vapor, patates 
al caliu... En segon lloc, 
quan ens referim a l’acom-
panyament del plat o al 
seu ingredient caracterís-
tic, en català utilitzem la 
preposició amb i no pas a 
la (o al, als, a les). Així, 
diem espinacs amb crema 
i no pas *espinacs a la 
crema; perdiu amb porto i 
no pas *perdiu al porto; 
filet amb xampinyons i no 
pas *filet als xampinyons; 
pollastre amb ametlles i no 
pas *pollastre a les amet-
lles. Finalment, l’estil del 
plat també s’expressa amb 
al / a la. Així, mengem lluç 
a la basca (a la manera 

basca), truita al gust (al gust del client) 
i conill a la caçadora (a l’estil dels ca-
çadors)» (extret de la pàgina web del 
Termcat).

Podria ser que hom considerés que 
l’acompanyament (uns pinyons, una 
determinada salsa o crema, unes her-
bes aromàtiques, etc.) són no pas un 
mer acompanyament, sinó un element 
que permet presentar el plat d’una 
determinada manera, amb una deter-
minada textura, etc. Això seria facti-
ble en casos com pollastre al curri 
(potser millor que pollastre amb curri, 
en francès poulet au curry), però no 
pas en casos com pollastre amb amet-
lles (l’expressió pollastre a les ametlles 
implicaria que les ametlles i la carn 
de pollastre formen un tot, potser mit-
jançant una picada d’ambdós produc-
tes presentats plegats).

On hi ha més vacil·lació és en plats 
que han rebut un líquid o elements 
aromàtics. En el cas de líquids –gene-
ralment alcohòlics–, hom pot conside-
rar que són elements que modifiquen 
la textura i el gust de les menges men-
tre es couen. Per tant, es pot concebre 
com un sistema d’elaboració, i no pas 
com un acompanyament. Per això, 

Una paellada feta amb foc de llenya
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sembla que es pot dir peres amb vi o 
bé peres al vi; conill amb rom o bé 
conill al rom; pollastre amb cava o bé 
pollastre al cava; perdiu amb porto o 
bé perdiu al porto; vedella amb arma-
nyac o bé vedella a l’armanyac; pollas-
tre amb sidra o bé pollastre a la sidra; 
indiot amb conyac o indiot al conyac; 
etc. En tots aquests casos, encara que 
es tracti d’un gal·licisme (au vin, au 
Xérès, au Porto, à la bière, au cognac, 
au muscat, au rhum, à la cidre, etc.), 
sembla raonable deixar l’opció de 
dir-ho amb a. En tot cas, si s’enumera 
també un element d’acompanyament 
sembla raonable aconsellar només la 
preposició amb (per exemple, llom de 
conill amb cervesa i orellanes).

En el cas d’elements aromàtics, 
també sembla possible la doble so-
lució: rap amb perfum d’alls o bé 
rap al perfum d’alls; lluç amb aroma 
de cloïses o bé lluç a l’aroma de clo-
ïses; etc.

Finalment, hi ha el cas concret del 
mot papillota (del francès papillote). En 
francès es pot veure escrit cuire en pa-
pillote aplicat a l’acció de coure; en 
noms de plats pot dir-se amb en, però 
també es troba –com, d’altra banda, 
seria esperable– amb à: escalope pa-
née sauce tomate à la papillote, filet de 
poisson à la papillote, etc. En català, 
cuire en papillote es pot traduir per 

coure en papillota, però també coure 
a la papillota (a també és una preposi-
ció locativa que indica on es fa una 
cosa). Pel que fa als noms de plats, es 
pot dir a la papillota. En canvi, en es-
panyol se sol dir amb la preposició en 
(lenguado en papillote, atún en papi-
llote, chuletas en papillote, lubina en 
papillote, etc.).

10. Caiguda de preposicions
Alguns noms de plats poden perdre 

la preposició. Passa, per exemple, en 
el cas dels numerals: pizza quatre for-
matges, arròs tres delícies, etc.

En francès és habitual llevar la pre-
posició en alguns casos. Així, encara 
que en català (i també en espanyol) 
sigui freqüent dir noms de plats amb 
l’expressió a la juliana, en francès es 
pot trobar à la julienne, però també 
julienne en aposició, és a dir, sense 
preposició. Així, tant pot ser saumon 
en croûte à la julienne de légumes 
com potage aux légumes julienne17. 
Igualment, en francès es pot trobar un 
plat que té l’expressió a la meunière 
(filet de morue à la meunière), però 
també es pot dir sense preposició ni 
article (filet de morue meunière).

En català, la caiguda de preposi-
ció es troba sobretot en plats a base 
de pasta d’origen italià. Les pizzes 

poden poden dir-se amb l’expressió 
a la + gentilici en femení, o bé direc-
tament amb el gentilici com a adjec-
tiu: es pot dir pizza a la napolitana o 
bé pizza napolitana. En el cas dels 
espaguetis, el mot carbonara es pot 
dir sense preposició ni article (espa-
guetis a la carbonara o bé espaguetis 
carbonara), però no pas en altres ca-
sos (només espaguetis a la bolonyesa, 
no pas espaguetis bolonyesa). Amb la 
lasanya sembla recomanable no lle-
var la preposició (lasanya a la bolo-
nyesa). Finalment, el mot Rossini pot 
perdre la preposició: tant es pot dir 
canelons Rossini com canelons a la 
Rossini (aquesta vacil·lació amb el 
mot Rossini també es troba en francès 
i espanyol). ◆

17.  Però es diu couper en julienne, en català tallar a la juliana.

Una sopa pot contenir de tot
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En una conversa que vam mante-
nir, deu fer cosa de quaranta 
anys, amb J.V. Foix, el poeta es 

preguntava si Carles Riba havia usat 
mai el pronom hom. No en devia re-
cordar cap cas –cap ocurrència–, i li 
devia semblar que no. El fet és que 
seria més aviat estrany que Carles Riba 
hagués prescindit d’aquella forma 
pronominal, que es pot dir que trobem 
en tots els seus contemporanis, però 
també és cert que hi va recórrer rara-
ment. Una lectura atenta dels seus 
textos dóna aviat una resposta afi rma-
tiva a la pregunta que es feia el poeta 
de Sarrià:

[1]   ... els segles, més que enfugits, ar-
relats, i un futur, cap al qual hom 
es decantés sense caiguda (Prefaci 
a la segona edició de Elegies de 
Bierville, «Óssa Menor», Barcelona, 
1951, p. XII).

[2]   Hom sense voler es veu forçat a pen-
sar en les dures paraules de Melo... 
(«Entre dos diletantismes», dins Llen-
gua i literatura, «Antologia catalana», 
Barcelona 1965, p. 34).

[3]   Hom veu que cal reconstruir molta 
cosa, amb modèstia i paciència, da-
munt fonaments pregons... («Una 
generació sense novel·la», dins Llen-
gua i literatura, p. 42).

Cal fer observar que, en els dos pri-
mers exemples transcrits, l’ús del pro-
nom hom obeeix al fet que fa de sub-
jecte d’un verb pronominal (decantar-se, 
veure’s forçat) i, doncs, no és viable l’ús 
del pronom es. És, sens dubte, un dels 
casos en què el pronom hom se’ns re-
vela d’una gran utilitat. En el tercer cas, 
tot i tractar-se d’una construcció pròpi-

ament impersonal, l’ús del pronom 
hom permet a l’autor d’expressar un 
cert grau d’identifi cació amb el que ex-
pressa, que no sabríem veure si resolia 
la seva frase amb el pronom es: Es veu 
que cal reconstruir molta cosa...

Un text, força extens, en què Carles 
Riba va prescindir totalment del pronom 
hom és un treball tan signifi catiu com el 
prefaci a la segona edició del Diccionari 
general de la llengua catalana, de Pompeu 
Fabra, reproduït en totes les altres edici-
ons posteriors i en diversos reculls d’as-
saigs de Riba. Cal dir que l’ús preponde-
rant del pronom es per a la formació de 
construccions impersonals no deixa de 
cridar l’atenció, i és molt probable que, 
sense l’autoritat indiscutida de qui era 
aleshores el president de la Secció Filo-
lògica, algun corrector poc partidari de 
l’ús del pronom es impersonal no s’hau-
ria sabut estar de suprimir-ne uns quants 
amb el recurs, principalment, del pro-
nom hom. Heus ací la transcripció de 
totes les ocurrències del pronom es sub-
jecte d’aquest text de Carles Riba:

[4]   ... en la disciplina amb què s’han 
seguit o procurat seguir les normes 
per ell formulades... (DGLC, p. XI).

[5]   ... a què un poble, si es vol la mino-
ria dirigent d’un poble... (p. XI).

[6]   Folles, en tant que es parteix cap a 
elles amb una certa inconsciència, 
sí... (p. XI).

[7]   Que es volia assolible era, en ell i 
en el grup que representava, un fet 
(p. XII).

[8]   ... la noble follia de l’idioma, quan 
es galleja de tenir-la (p. XII).

[9]   El gust: vet aquí un sentit que en ell 
mateix no s’hereta (p. XIII).

[10]  Sense aquest gust [...], poc es tindrà 
idea del que és estil (p. XIII).

[11]  Sense aquest gust, se serà pereso-
sament esquerp i inútilment rebel 
a la gramàtica i s’esperarà temerà-
riament massa de tota mena de... 
(p. XIII).

[12]  S’anirà, en suma, per camins prima-
ris i mitjans a bon preu, cap al que 
avui... (p. XIII).

[13]  ... cap al que avui [...], més lluny es 
considera del que ha de fer l’escrip-
tor... (p. XIII).

[14]  ... pel que obscurament es volia de 
perfecció, d’ordre, de goig i en certa 
manera de luxe en ella (p. XIV).

[15]  ... un abast que no es pretengué mai 
de donar-li (p. XV).

[16]  D’un fet no es pot prescindir: tothom 
que sense un mínim... (p. XV).

[17]  ... aquest tipus de consultant de 
bona fe no és [...] el que general-
ment s’ha d’esperar per a un dicci-
onari (p. XV).

[18]  ... una expressió sempre canviant i 
acolorida i, per poc que es pugui, 
ben diferent de... (p. XV).

[19]  ... es pot dir que més aviat es tornava 
de tanta abundància (p. XVII).

[20]  ... que es pugui creure que avui ho 
comprendrien altrament (p. XVII).

[21]  Es pot dir que el Diccionari Fabra 
és concebut i elaborat perquè 
marxi... (p. XVII).

En tots els vint casos d’ús del pro-
nom es que contenen les divuit citaci-
ons precedents, s’hauria pogut usar, 
amb el mateix valor, com a subjecte 
impersonal, el pronom hom, solament 
amb un canvi de col·locació en els 
exemples [9], [10] i [16].

El pronom «es» subjecte 
en un text de Carles Riba
Albert Jané

«Què! –diu algú– ¿se’ns prohibiria d’usar el 
refl exiu per a designar el subjecte 
indeterminat (es venen llibres) i se’ns obli-
garia a substituir-lo sistemàticament pel 
pronom arcaic hom (hom ven llibres)?» No 
hi ha cap gramàtic que hagi condemnat 
aquella construcció, que trobem ampla-
ment usada en català antic.

Pompeu Fabra
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Cal fer notar, així mateix, que en 
aquests vint casos trobem no solament 
verbs transitius, que molt sovint són els 
únics que prenen en consideració al-
guns preceptistes, quan tracten de les 
oracions impersonals amb el pronom 
es, amb què simplifi quen el problema 
de la seva anàlisi, sinó amb verbs in-
transitius, purs o amb un complement 
d’objecte regit per una preposició, i fi ns 
i tot amb un verb atributiu, com és el 
primer exemple de [11], que és potser 
l’ús que més reserves ha merescut.

Remarquem, encara, l’exemple 
[17], amb el pronom es impersonal en 
un frase en què s’expressa el sentit 
d’obligació (verb haver, prep. de i un 
infi nitiu), solució que, sense fonament, 
hi ha qui ha considerat no tan reco-
manable com la construcció amb el 
verb caldre1. Però no hem pas de si-
lenciar que en aquest mateix text que 
comentem trobem els exemples se-
güents, de frases resoltes amb el verb 
caldre, en les quals hauria estat també 
possible la perífrasi d’obligació amb 
el verb haver i el pronom es imperso-
nal o subjecte:

[22]  Cal celebrar com una ventura aquesta 
reedició del DGLC... (p. XI).

[23]  ... en el curs de l’acció, cal refer de 
bell nou els comptes del comença-
ment (p. XII).

[24]  No caldria, però, oblidar que la fo-
llia segurament obliga més (p. XII).

[25]  ... de clàssics disponibles, si cal 
dir-ho altrament (p. XIII).

[26]  ... i la massa parlant disposi de la 
il·lustració necessària, cal afegir... 
(p. XVI).

[27]  ... la bondat del diccionari a fer i la 
seva efi càcia [...] calia cercar-les en 
la precisió... (p. XVII).

Una de les objeccions que se solen 
formular a les construccions imperso-
nals amb el pronom es és que en al-
guns casos, especialment amb un com-
plement acusatiu animat que es 

com porta com un subjecte, hi pot ha-
ver una ambigüitat. És evident que, si 
es tracta d’una possibilitat real d’ambi-
güitat, cal evitar aquesta construcció i 
recórrer a qualsevol altra solució. Però 
és interessant de veure com en molts 
casos aquesta possible ambigüitat és 
merament gramatical. És a dir, que una 
mateixa construcció admet dues anàli-
sis diferents que corresponen, en reali-
tat, a l’expressió d’una mateixa idea; 
algunes vegades, o força sovint, a dues 
maneres diferents de percebre una ma-
teixa realitat lògica. Els exemples se-
güents, del mateix text de Carles Riba, 
poden il·lustrar el que acabem de dir:

[28]  La glòria de Pompeu Fabra, expressada 
en la quasi unanimitat amb què es feia 
i continua fent-se precedir el seu nom 
del títol de Mestre... (p. XI).

[29]  ... més tristament que no pas si mo-
rís, una llengua es pot paralitzar en 
una petita vida d’actes pràctics, im-
mediats, intervinguts... (p. XIV).

[30]  ... una llengua comuna escrita es 
forja allí on el moviment literari té 
més pes... (p. XVI).

Probablement, en el cas de [28], 
semblaria més natural d’analitzar la 
frase com una passiva refl exa, en què, 
doncs, es feia i continua fent-se prece-
dir seria substituïble per hom feia i con-
tinua fent precedir. Però també seria 
possible de veure-hi una oració refl e-
xiva pròpiament dita, amb el sintagma 
el seu nom com a subjecte. Cal ado-
nar-se, però, que el sentit real de la 
frase seria el mateix en tots dos casos. 
En l’exemple següent [29], en canvi, 
creiem que més aviat ens inclinaríem, 
en una primera consideració, a veure-
hi una oració refl exiva pròpiament dita, 
amb el sintagma una llengua com a 
subjecte, evidentment. Però també se-
ria possible de veure-hi una passiva 
refl exa: la llengua es paralitza perquè 
hom (els seus parlants, els seus usuaris) 
la paralitza. El tercer exemple [30] és 

potser el més signifi catiu, perquè les 
dues anàlisis són clarament possibles i 
versemblants, sense que aquesta doble 
anàlisi correspongui a la més mínima 
diferència de sentit.

Riba, naturalment, també recorria, 
ara i adés, a les construccions de veu 
passiva amb valor impersonal, tal com 
mostren els exemples següents:

[31]  Pel sol fet que vegi la llum, seran 
remoguts els fonaments i fi ns els 
principis de la seva autoritat (p. 
XIV).

[32]  ... per iniciativa feliç de qui sigui, 
que per a un idioma amb vida nor-
mal no serà mai generalment accep-
tada si no subvé... (p. XVI).

[33]  ... quan tot, ja en vida del Mestre, 
ha estat sotmès a la seva revisió i 
aprovació... (p. XVII).

[34]  Quan l’obra fou empresa, la bondat 
del diccionari... (p. XVII).

[35]  ... en la precisió i en la coherència 
amb què hi fossin defi nits i posats 
en relació els elements... (p. XVII).

[36]  Es pot dir que el Diccionari Fabra és 
concebut i elaborat perquè marxi 
cap on el dugui... (p. XVII). ◆

1.    Devia ser l’any 1954 que va aparèixer, com a primer número 
de la Biblioteca Raixa, aquell manual de Joan Coromines, El 
que s’ha de saber de la llengua catalana, que tant ens va il-
lustrar a tots els qui encara ignoràvem moltes coses elementals 
de la nostra llengua. Un d’aquells catecúmens, infl uït per les 
nocions de bon català apreses d’ací d’allà, va mig suggerir que 
com a títol potser El que cal saber de la llengua catalana hauria 
estat més adequat. Al cap d’uns quants anys va aparèixer un 
altre llibre, amb propòsits anàlegs, de l’historiador Ferran Sol-
devila, que es deia, precisament, Què cal saber de Catalunya. 

Sempre ens ha fet l’efecte que la forma d’aquest títol obeïa al 
propòsit de diferenciar-lo del del manual del professor Coro-
mines. El cas és que d’una principal (en aquest cas, sobreen-
tesa) com En aquest llibre s’explica, tant pot dependre una 
subordinada relativa substantiva (el que), com una subordinada 
interrogativa indirecta (què), i que per a l’expressió d’una obli-
gació o necessitat impersonal tant podem dir cal com s’ha de. 
Molt probablement (no és sinó una suposició nostra), si el llibre 
de Coromines s’hagués dit Què cal saber de la llengua catalana, 
el de Soldevila s’hauria dit El que s’ha de saber de Catalunya. 
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Joan Carreres i Péra,
rector de Tossa de Mar i estudiós de Verdaguer
DAVID PAGÈS I CASSÚ

Joan Carreres i Péra (Sant Pol de Mar, 1945) va 
venir al món cent anys després de la naixença del 
seu admirat Jacint Verdaguer, de qui és un dels 

principals estudiosos i sobre qui ha escrit centenars 
d’articles. 

Dels catorze als vint anys treballa en el ram tèxtil. 
S’especialitza en el disseny. Durant l’any 1966 inicia 
els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona. Fa els 
cursos d’humanitats i filosofia amb el periodista i crític 
Josep M. Capdevila i Balanzó. En 1969 esdevé profes-
sor de català per a adults (grau mitjà) per la DEC (De-
legació d’Ensenyament Català) d’Òmnium Cultural. En 
1973 inicia la seva experiència periodística a la revista 
Presència.

El 24 de juny de 1975 és ordenat prevere. Ha exer-
cit de rector en diferents parròquies de la diòcesi gi-
ronina. Actualment s’està a Tossa de Mar. Durant tretze 
anys fou capellà custodi del santuari de la Mare de 
Déu del Mont.

En 1979 participa en l’equip fundacional del Punt 
Diari. Hi escriu una columna d’opinió diària fins a 
1990. Alguns d’aquests articles foren recollits en el 
llibre Cròniques humanes de cada dia. De llavors ençà 
col·labora amb el Diari de Girona, on cada divendres 
es pot llegir la seva columna. Tant per l’assiduïtat amb 
què publica en els mitjans de comunicació com per 
la qualitat dels seus escrits, ha esdevingut un dels co-
lumnistes dels Països Catalans més llegits. 

 Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1983), s’especialitza en 
l’època de la Renaixença, concretament en Jacint Ver-
daguer. Sobre el gran poeta català té cinc llibres pu-
blicats, l’últim, Verdaguer i l’Església, que va aparèixer 
el maig passat.

En 1987 publica un llibret titulat Arrels de Catalunya, 
que fou traduït a diversos idiomes. En 1988 edita El 
Mont, ahir un monestir avui un santuari. Aquell mateix 
any, amb motiu del Mil·lenari de Catalunya, col·labora 
amb diversos assaigs biogràfics en l’obra històrica La 
Nostra Gent, coordinada per J.M. Ainaud de Lasarte i 
J.M. Ballarín.

L’any 1991 surten a llum Les rutes de la fe, una guia 
cultural-informativa de la diòcesi de Girona. En 1992 
presenta en un llibre la història dels clubs UNESCO 
de Catalunya amb el títol Un camí obert.

La collita de 1994 és especialment copiosa. Apa-
reixen tres llibres seus: Cruañas, un volum estètico-
biogràfic sobre el pintor Josep Cruañas i Fages; Girona, 
aplec de narracions, recull d’articles i treballs periodís-
tics referents a la ciutat de Girona, i, amb el pintor Josep 
Oliveras, Els municipis de la Cerdanya. 

L’any 2003, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
li edita la tesi doctoral: Josep M. Capdevila. Ideari i 
poètica.

Mossèn Joan Carreres i Péra és una persona molt 
coneguda i molt estimada a les comarques gironines. 

David Pagès i Cassú (esquerra) 
i Mn. Joan Carreres i Péra (dreta) 

el mes de juny del 2007 
a la Casa de Cultura de Girona 
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—Dels catorze als vint anys treballà-
reu en el ram tèxtil. En aquells anys 
alternàreu treball, estudi i música. 
L’any 1966 iniciàreu els estudis ecle-
siàstics al Seminari de Girona. Quins 
records en teniu, d’aquella etapa de 
formació?
—Foren temps d’aprenentatge, en 
uns anys no gens fàcils. A casa hi ha-
via moltes necessitats, problemes de 
salut i pocs ingressos. I tanmateix el 
món s’obrí, com es pot obrir a qualse-
vol jove, encara en període de l’ado-
lescència. Vaig tenir la sort de trobar 
persones que van creure en mi, que 
van despertar en mi el gust per la sen-
sibilitat i la bellesa, i em van ajudar 
a encaminar la meva vocació. Em 
realitzava en el treball artístic (dis-
seny de models de gèneres de punt), 
l’estudi del comerç i la música (sol-
feig i piano). 

A vint-i-un anys, en l’eufòria del 
postconcili, es despertà la meva voca-
ció al ministeri sacerdotal. Per no ha-
ver d’anar a classe amb els vailets 
d’onze anys, el doctor Damià Estela, 
rector del Seminari de Girona, impulsà 
les antigues preceptories i fou així com 
vaig entrar en contacte amb Josep M. 
Capdevila, que s’oferí a donar-nos 
classes. 

—Ens consta que féreu els cursos 
d’humanitats i de filosofia amb el pe-
riodista i crític Josep M. Capdevila i 
Balanzó. Fa pocs anys li dedicàreu la 
tesi doctoral. Ens imaginem que Cap-
devila fou un mestre molt especial 
per a vós.
—Capdevila fou un mestre, no 
un professor, i ja està tot dit. 
Un home d’una vastíssima 
cultura general, un humanista, 
que sabia transmetre el saber 
amb la seva vida. Ja la seva 
filosofia arrenca de la vida. El 
que ens inculcà, sobretot, fou 
no menysvalorar res ni ningú, 
una passió per l’estudi, sempre 
a partir de les seves fonts. I un 
amor a Catalunya i les seves 
llibertats, com ell va tenir, fins 
a jugar-s’hi la pròpia llibertat. 
Els llargs vint-i-sis anys d’exili 
en són un clar exponent. 

Crec que érem alumnes privilegi-
ats, ja que podíem gaudir d’unes clas-
ses gairebé particulars. Tinc encara 
present aquella petita i lluminosa cam-
bra de la Salus Infirmorum de Banyo-
les, plena de llibres i papers pertot 
arreu. Aquell home, just arribat de 
l’exili, ens obrí un vastíssim camp i ens 
féu conèixer els amics que de tant en 
tant l’anaven a visitar. Hi recordo, en-
tre altres, el pas de Josep Pla, Josep M. 
de Casacuberta, Joan Coromines, 
Antoni Comas, Joaquim Molas, Tomàs 
Garcés... 

—Quins altres mestres heu tingut?
—No puc negligir de cap manera, en 
els estudis de música, Claudi Salom i 
Morera, que fou també, per a mi, més 
que un mestre. De professors del Se-
minari en guardo molts records, espe-
cialment del doctor Josep M. Marquès 
i Planagumà, que ens afeccionà als 
arxius i a l’estimació envers el llibre. 
Podria citar-ne molts.

—Vós sou un dels estudiosos verda-
guerians més importants del país. La 
quantitat ingent d’activitats que va 
generar Verdaguer amb motiu del seu 
centenari demostren que resta ben 
present en l’imaginari català. Quin 
lloc té Verdaguer en la Catalunya del 
segle XXI? El seu missatge, avança o 
retrocedeix en el temps?
—Verdaguer no necessita presentació. 
No sols és el Poeta de Catalunya, sinó 
el creador del català literari modern. 
Trobà la llengua com un diamant en 

brut i fou capaç de transformar un idi-
oma empobrit i amb una terrible anar-
quia ortogràfica, en una llengua dúctil, 
rica i elegant, que Pompeu Fabra po-
gué normativitzar.

Fou un excursionista que coneixia 
el país a fons perquè el va recórrer a 
peu de dalt a baix; el Trobador de la 
Mare de Déu i el Cantor de la Pàtria 
catalana; un observador perspicaç; 
sempre amb la llibreta i el llapis a 
punt. Per a recollir la veu del poble 
aplegà els mites de les tres muntanyes 
simbòliques de Catalunya –Pirineu, 
Montseny i Montserrat– i va ser un in-
fatigable rodamón. Fou un poeta inte-
gral: èpic, líric i místic. I la seva prosa? 
La millor del segle XIX; de fet, Verdaguer 
és el creador del periodisme literari. 
Podem demanar més? 

Fou un geni. Un d’aquells admira-
bles personatges que només apareixen 
de tant en tant en la vida intel·lectual i 
espiritual dels pobles. Un home intuï-
tiu i molt estudiós que agafà en brut 
l’extraordinari potencial escondit dins 
la llengua catalana i en féu un idioma 
de cultura. 

—Fa pocs mesos va sortir el llibre 
Verdaguer i l’Església (ed. Claret), del 
qual sou autor. El pròleg és de l’arque-
bisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Qui-
nes aportacions fa, aquest llibre?
—Vol ser una síntesi del que ha signi-
ficat Verdaguer en l’aventura espiritual 
de Catalunya. I, al mateix temps, vol 
desmitificar una sèrie de «tòpics» que 
en els més de cent anys de la seva mort 

Exposició de l’obra completa 
de mossèn Joan Carreres i Péra
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l’han desvirtuat: que era un escriptor 
rural, que no dominava la teologia, 
que en alguns moments trontollà la 
seva vocació… Justament en aquest 
llibre intento desfer, d’un a un, aquests 
tòpics enganyosos i presentar, més en-
llà de l’«home de les mil cares» que 
fou Jacint Verdaguer, el seu autèntic 
rostre humà i espiritual.

—Enguany commemorem els 175 anys 
de l’inici de la Renaixença. Ens consta 
que s’estan preparant moltes activitats 
al voltant d’aquesta efemèride. Tot ple-
gat, pot ser un revulsiu?
—Mireu, durant molts anys es cregué 
que la Renaixença fou la suma d’un 
grup d’individualitats (el desventurat 
tòpic de l’individualisme català), quan 
fou un moviment col·lectiu en el qual 
col·laboraren homes i dones ben repre-

sentatius del ventall català, procedents 
de totes les terres catalanes: les cièn-
cies i les arts, la música i la cultura. 
Només cal recordar una cosa. L’any 
1859 es convoquen els primers Jocs 
Florals de la Restauració, simul tà-
niament a Barcelona i a València. I, al 
costat d’Aribau i Verdaguer i Rubió i 
Ors, trobem Marian Aguiló a les Illes, 
i tota l’Escola Mallorquina, amb Costa 
i Llobera i Joan Alcover, i al País Va-
lencià, Teodor Llorente, entre altres. Jo 
diria que fou com un arbre carregat de 
fruita; fruita que anà madurant fins que 
donà una excel·lent anyada.

 —Des de l’any 1979 que col·laboreu 
en els diaris gironins, primer en El 
Punt, després en el Diari de Girona. 
Heu sabut trobar la manera de fidelit-
zar molts lectors. Els vostres articles, 
sempre positius i constructius, tracten 
temes molt diversos. Manegeu amb 
destresa l’espasa de la ironia. Quan 
convé són crítics. Quina és la vostra 
intenció, amb els articles?
—Ja ho expressa el títol general de la 
columna: «Torsimany». En el català 
clàssic significa intèrpret. Era el traduc-
tor que tenien els reis de la Confede-
ració catalano-aragonesa en les audi-
ències, i se l’emportaven en els seus 
viatges. Semblantment, el periodista és 
l’encarregat d’observar el món i les 
coses de la vida, i de fer-ne una inter-
pretació. Per això, la meva columna és 
miscel·lània. Parlo de tot i hi dono la 

meva interpreta-
ció. Pot ser discu-
tible, però sempre 
miro d’argumentar 
la meva opinió. 

—Heu conegut 
diferents persona-
litats de la cultura 
catalana, entre al-
tres, Joan Coromi-
nes i Josep Pla. 
Quins records en 
teniu?
—Quan recordo 
l’entranyable Joan 
Coromines, el cor 
se m’esponja d’e-
moció. Quin ho-
 me! Quin català! 
Quin amic! De 
vegades la vida té 
agradables sorpre-
ses. A Sant Pol de 
Mar, la meva mare 

li havia fet de mainadera. I, d’infant, el 
seu nom ja m’era familiar. El vaig co-
nèixer personalment a la cambra de 
Josep M. Capdevila, l’any 1971. El fill 
de la Neus! –em va dir en to apassio-
nat–. Des de llavors m’obrí de bat a 
bat les portes de casa seva de Pineda. 
No sols per compartir el seu arxiu –es-
balaïdor de dades– sinó també les se-
ves correries pel Montnegre i, a vega-
des, la seva taula. En alguns casos, 
també el vaig acompanyar en algunes 
trobades i conferències. En Joan era un 
enamorat del seu pare, l’escriptor, po-
lític i polifacètic Pere Coromines, de 

qui vaig publicar una petita biografia. 
M’hi ajudà, val a dir-ho, el doctor Sal-
vador Tió, de Sant Pol, metge de cap-
çalera d’ell i meu. 

Josep Pla? El millor prosista del se-
gle XX. Fou el mestre en periodisme, 
que sabé donar al català força, bellesa 
i equilibri. Un altre món. Recordo el 
dia que em vingué a visitar a Maià de 
Montcal. Era cap al tard. El sol es re-
flectia en les pedres de l’esglesiola ro-
mànica. Després de preguntar-me per 
què els capellans ens havíem tret la 
sotana, em digué: «Heu vist? Són del 
color d’aram.» Si una cosa em sap 
greu, és que no vaig tenir prou temps 
per a tractar-lo. 

—Com valoreu el moment actual de 
la literatura catalana. Com valoreu la 
fira de Frankfurt? 
—La Fira de Frankfurt mostra una cosa: 
el qui sembra, recull. Frankfurt i Ale-
manya són un tast del que podria ser 
la cultura catalana arreu del món. El 
sol fet que hi hagi en aquests moments 
més càtedres de català a Alemanya que 
no pas a l’Espanya castellana, és reve-
lador. Revelador d’una amarga realitat. 
Els catalans, com a catalans, fem nosa 
a l’Estat espanyol i al govern que el 
representa. Tant se val que sigui de dre-
tes o d’esquerres. Aquesta és la tragè-
dia del nostre poble. No tant que no 
tinguem Estat, sinó que l’Estat del qual 
–ens agradi o no ens agradi– formem 
part, ens priva d’exercir els nostres 
drets nacionals. Va contra Catalunya. 
Frankfurt és, en aquest sentit, un revul-
siu. I no tan sols per a Espanya, sinó 
també per a altres cultures centralistes 
com la francesa, que han aconseguit 
fer desaparèixer pràcticament el català 
com a llengua pròpia i col·loquial de 
les noves generacions. 

—Quins són els vostres autors prefe-
rits? 
—Els clàssics, entenent no sols els 
greco-llatins sinó els més significats de 
totes les cultures: Shakespeare, 
Goethe, Dant i Manzoni, Racine, Mo-
lière, Tolstoi, Cervantes, Llull, Ver-
daguer... M’interessen molt espe-
cialment els escriptors modernistes, 
molt més transcendents que no ens 
imaginem. I tot aquell moviment que 
en diem Noucentisme, per mitjà del 
qual es van establir les bases políti-
ques, científiques i culturals de la 
Catalunya contemporània. 
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—La vostra biblioteca té àrees molt 
diverses. Sorprèn la varietat de te-
mes que hi ha, prova fefaent que 
vós, més que un especialista en ma-
tèries diverses, sou un savi. Teniu 
alguna predilecció per algun gènere 
o per alguna temàtica? 
—En principi, estic obert a tot. A la 
meva biblioteca hi ha uns 10.000 lli-
bres. Aviat és dit. Ho arreplego tot, des 
de la ciència fins a la filosofia, de l’art 
als llibres de viatges. Però, a poc a poc, 
hi he anat acumulant les meves espe-
cialitzacions. Com a capellà, llibres de 
teologia, bíblia i espiritualitat. Però els 
llibres que m’atreuen molt especialment 
són els referits a l’antropologia popular 
religiosa, és a dir, l’influx de la cultura 
popular en la vida de l’Església i 
viceversa: l’influx de l’Església en la 
cultura popular, per exemple, l’hagio-
grafia o els goigs. Com a filòleg i crític 
literari, tot tipus de literatura: de viat-
ges, de ficció, conte, novel·la, poesia, 
teatre… M’han atret de sempre –és una 
suggestió que dec a Josep M. Capde-
vila– els clàssics catalans; però també 
els castellans, italians, anglesos, rus-
sos, alemanys i francesos. Els llibres de 
bibliòfil són la meva debilitat, però la 
butxaca no arriba a gaire. Si hagués 
tingut recursos, hi hauria esmerçat la 
meva fortuna. Ho he fet en part amb 
Mossèn Cinto. La meva biblioteca ver-
dagueriana és una de les col·leccions 
privades més completes que tenim a 
casa nostra. 

—Quina valoració feu de l’estat actual 
de la llengua catalana? 
—No sóc gaire optimista. Valoro l’es-
forç que es fa des dels àmbits univer-
sitaris, des de l’escola, des d’algun 
àmbit privat. Considero providencial la 
figura del malaguanyat Francesc Ferrer 
i Gironès: un autèntic apòstol de la 
llengua. Avui, considero que reculem. 
A cada bugada perdem un llençol… 
generacional. M’entristeix –ja ni arriba 
a indignar-me– la manca de sensibilitat 
dels polítics, que s’estan venent el pa-
trimoni lingüístic per un plat de llen-
ties. El bilingüisme que hi ha instituci-
onalitzat és nefast. No és més que un 
vil lingüisme, una total supeditació del 
català al castellà en àmbits tan fona-
mentals com els mitjans de comunica-
ció, el món publicitari, les relacions 
empresarials, el doblatge de pel·lícules, 
el món jurídic, l’etiquetatge comercial, 
el món esportiu, el món dels joves... 

Què més voldria, pobre de mi, que 
algú em digués que vaig errat d’os-
ques. I m’ho demostrés, és clar.

 —Ens agradaria que ens donéssiu tres 
consells per a impulsar l’ús social del 
català?
—1) Denunciar les incoherències de 
l’Estat. Denunciar-lo enèrgicament. Un 
Estat que no és neutre, com pretenen 
els polítics. Imposa el castellà a tots 
nivells i només a contracor ens tolera. 
Va sistemàticament contra el català... 
a tots nivells. 

2) No claudicar en l’ús particular 
de la llengua. Ni en-
fadar-se davant les 
bufetades que rebem 
constantment dels 
castellanoparlants... 
sinó treure’n una 
lliçó de supervivèn-
cia. Tenim una arma 
que ells no tenen, la 
ironia. I l’hem de fer 
servir. 

3) Què vull dir 
amb això? Mireu, tot 
sovint em trobo amb 
castellans agressius, 
sovint per una mal-
formació que ja els 
ve de l’escola. Visi-
ten l’església i es 
queixen perquè hi 
domina massa el ca-
talà: a la cartellera, a 
les misses, en els in-
formatius, etc. Et vé-
nen a la sagristia. 
Apa renten ser edu-
cats, però notes que 
s’alteren. No adme-
ten que a l’Estat es-
panyol hi hagi una 
llenca de terra en la 
qual el castellà no sigui la llengua 
pròpia. 

Jo me’ls escolto. Somrient. Espero 
que s’esbravin. I els dic, en castellà: 
«Les felicito. De todo corazón. Y qui-
siera ser como ustedes. Ojalá los cata-
lanes fuéramos como ustedes.» Em 
miren perplexos. I afegeixo: «Militan-
tes de nuestra lengua, como lo son 
ustedes de la suya.»

—»La llengua és la identitat.» Aquesta 
frase és vostra. La vàreu escriure en un 
article en què glossàveu la figura de 
l’activista Francesc Ferrer i Gironès. 

Ens agradaria que ens l’expliquéssiu 
una mica. 
—Ho expressava molt bé Josep Pla 
quan deia: «El meu país? Jo parlo i 
m’entenen. Ells parlen i els entenc.» 
Com pot subsistir una nació sense Es-
tat? Més encar, ¿com ha pogut subsis-
tir una nació supeditada a un Estat 
totalment hostil, obsessionat per fer 
desaparèixer el nom de Catalunya del 
mapa? Doncs, ha subsistit per la seva 
llengua.

—L’any 1980 la coalició Nacionalistes 
d’Esquerra us presenta com a tercer 

de la llista en les eleccions al Parla-
ment de Catalunya. Quins records en 
teniu, d’aquella etapa? Què us portà 
a entrar-hi? Com fou valorat el fet que 
un capellà entrés en el territori de la 
primera línia política?
—Va ser una aventura apassionant. So-
vint en parlem amb la Magda Oranich, 
a Tossa. Hi vaig entrar com a militant 
del Front Nacional de Catalunya (FNC). 
En tenia el carnet des de molt jove i 
mai més no he pertangut a cap altre 
partit polític. Els companys del Front 
em van proposar de número tres a la 
coalició i vaig ser acceptat. En vaig 
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parlar amb el bisbe, monsenyor Jaume 
Camprodon. Em va fer unes observaci-
ons, que li vaig agrair profundament, i 
al final em digué: «Si tu ho veus clar, 
endavant! En temes nacionalistes, ja 
saps com penso.»

—Ens agradaria que féssiu una valo-
ració –tant en clau de present com de 
futur– de Catalunya i dels Països Ca-
talans.
—Em sap greu no poder ser més op-
timista. Tinc la impressió que col·lec-
tivament el poble català –com a po-
ble– ha llançat la tovallola. I assumeixo 
també personalment la part de res-
ponsabilitat que hi pugui tenir; com 
l’hem d’assumir els ciutadans tots i 
cadascun; sense buscar excuses de 
mal pagador. No anem gens bé. Gens 
bé. El problema és nostre i només 
nostre. A Madrid a cada jugada ens 
foten canari. Causes? Jo diria que la 
principal és d’origen demogràfic; però 
n’hi ha moltes d’altres. El tantsemen-
donisme, el «laisser fer, laisser pas-
ser», la sang d’orxata que ens carac-
teritza a l’hora de reivindicar la nostra 
identitat..., l’ascensió a la tribuna del 
país d’uns polítics que fan de la de-
magògia el pa de cada dia. No espero 
ja res dels polítics de la meva genera-
ció. Homes com Josep-Lluís Carod-
Rovira han trencat tots els esquemes 
de coherència nacional. L’abisme que 
s’ha obert entre els polítics i el poble 
és profund. 

—Feu-nos també algunes consideraci-
ons sobre l’Església catalana.
—Ah! ¿Existeix jurídicament, l’Esglé-
sia catalana? Que m’ho expliqui al-
gun canonista. Fins que els bisbes, 
ara dividits en dos arquebisbats, no 
siguin capaços d’aplicar les resoluci-
ons del Concili de la Tarraconense i 
reivindicar a la Santa Seu la unitat 
indivisible de l’Església catalana, se-
rem sempre un apèndix –o una su-
cursal– de l’Episcopado Español. Sap 
greu, però és així. 

—Sant Ramon de Penyafort, confes-
sor del papa Gregori IX i conseller 
del rei Jaume I, és un personatge vin-
culable amb Tossa. La pintura que té 
dedicada a l’església, que vós vau im-
pulsar, en vol deixar record. Ens 
consta que és un personatge que te-
niu en molta estima. Quina relació 
tingué amb Tossa?

—Sant Ramon de Penyafort és, des de 
la seva canonització (l’any 1602), el 
copatró de la parròquia. Des de la seva 
vinguda –estrictament històrica i docu-
mentada– el mes de juliol de 1236, el 
seu record ha estat –amb alts i baixos– 
una constant en el nostre poble. La 
Creu de Sant Ramon de la Mar Me-
nuda, el signe miraculós que segons la 
llegenda hi va fer, situada en un indret 
de bellesa diamantina, és estimada i 
coneguda a Tossa, i el 23 de gener s’hi 
fa cada any una missa de campanya.  

No oblidem que sant Ramon és un 
català universal. Fou confessor de 
Jaume I, un dels pares del dret canònic 
i també del dret català. Gràcies a ell, 
els catalans tenim molts trets pertinents 
que són indubtablement signes d’iden-
titat que ens diferencien totalment dels 
espanyols. Per exemple? Mireu, els ho-
mes catalans casats porten l’anell a la 
mà esquerra, i els espanyols, a la dreta. 
I això ens ve del dret romà, que fou 
recopilat en el segle XIII per Ramon de 
Penyafort.

—Tossa, al llarg del segle XX, ha atret 
personalitats de les facetes més varia-
des (actors, escriptors, pintors...). Què 
és el que converteix aquesta població 
en un lloc tan encisador, capaç 
d’atreure tants d’artistes?
—Tossa, com Cadaqués –per dir els 
dos extrems de la geografia gironina– 
han representat un reducte de pau, un 
tast d’aquella bellesa primordial que 
entre tots hem fet malbé. I que estem 
fent malbé encara avui.

—El Vot de Vila de Tossa, que té lloc 
per Sant Sebastià, és una prova fefaent 
que les tradicions i les creences tenen 
en el nostre temps, malgrat tot, una 
gran força a casa nostra. Hi esteu 
d’acord?
—Els homes i dones mínimament sen-
sibles, amb sentit de país i d’identi-
tat, s’han adonat que si traiem de la 
vida dels pobles aquestes tradicions 
i creences, tot queda dissolt en el no-
res, tot se’n va en orris. I això fins i 
tot al marge del grau personal de la 
fe. El que cal és un mínim de cohe-
rència. No voler agafar aquestes fes-
tes i tradicions sicut tabula rasa, de 
cap i de nou, sinó ser molt conscients 
del bagatge de fe, d’història i d’an-
tropologia que atresoren. Altrament, 
seria trair l’herència dels nostres 
avantpassats. 

—Ens imaginem que deveu estar tre-
ballant en algun altre projecte. Què 
esteu preparant, actualment?
—M’abelliria molt poder publicar un 
llibre, que tinc pràcticament enllestit, 
sobre els santuaris de Girona. Havíem 
parlat anys endarrere d’incloure’l dins 
la col·lecció de la Fundació Caixa de 
Girona. S’han fet molts llibres sobre 
santuaris marians, però no n’hi ha cap 
sobre santuaris en general. Si ens hi 
fixem, trobem a les comarques gironi-
nes una sèrie de santuaris ben emble-
màtics dedicats a sants i santes: Santa 
Afra, Santa Cristina de Lloret, Sant 
Grau (de Tossa, d’Albons...), Santa Ca-
terina del Montgrí...

—L’any 1987 publicàreu un llibre de 
cinquanta pàgines titulat Arrels de 
Catalunya, que fou traduït a diverses 
llengües. Segurament que sou una de 
les persones més indicades per a res-
pondre’ns la següent qüestió: com fer 
compatible les arrels dels pobles amb 
el fenomen de la globalització?
—Et contestaré amb uns versos del re-
cordat Joan Oliver, l’entranyable Pere 
Quart:

Mai no serem universals
si abans no som ben catalans
arrels pregones, arbres alts.

O, en el mateix sentit, des de les 
Illes trobem la poesia de Joan Alcover 
«La Balanguera», avui l’himne de Ma-
llorca:

 Sap que la soca més s’enfila,
com més endins pot arrelar.
La Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà. 

Aquesta esquizofrènia de separar 
les arrels de pertinença a un poble 
amb el fenomen de la globalització 
l’han impulsada alguns polítics –d’es-
querres, per més obligar-vos– perquè 
parteixen d’una hipòtesi nefasta: posen 
el conjunt de les arrels del poble a la 
banda dreta, quan les arrels no són 
més que un signe d’identitat. 

Quin goig poder conversar 
amb mossèn Joan, davant 
mateix del passeig marítim 
de Tossa de Mar, que porta el 
nom de Jacint Verdaguer! ◆
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Lluís Escaler i Espunyes1, fill de 
Francesc Escaler i Espuñes i de 
Victòria Espuñes i Òrrit, neix a ca 

l’Escaler Vell d’Oliana el 3 de febrer de 
1897 i és el vuitè d’onze germans. 
Cursa les primeres lletres i el batxillerat 
a la Fundació Ignasi Esteve d’Oliana, i 
posteriorment es desplaça a estudiar a 
Barcelona, on obté el títol de perit agrò-
nom, un mestratge que no va exercir 
mai: durant vint anys va treballar de 
comptable a la Casa Nèlia, establerta 
al número 110 del carrer de Tamarit, 
que fabricava xocolata i galetes. L’any 
1924 es casa, a Oliana, amb Assump-
ció Coy i Caballol, de ca l’Hermene-
gildo, i s’instal·len en un piset al barri 

de Gràcia, al carrer de la 
Legalitat, fins que es tras-
lladen, al cap de pocs me-
sos, a un de més gran, si-
tuat al carrer de Còrsega, 
número 452, del Cap i Ca-
sal de Ca talunya. El fruit 
d’aquesta unió matrimonial 
és l’arribada al món de tres 
nenes, la Julieta, la Roser i 
la Neus, que mor quan tot 
just té deu mesos.

En aquella Catalunya 
del primer terç del segle 
XX, farcida de moviments 
socials, culturals i polítics, 
amb pistolerisme als car-

rers i enfrontaments 
armats per no res, 
Lluís Escaler pren 
consciència ben avi-
 at de la seva ciuta-
dania catalana, i, 
instal·lat a Barcelona 
d’es tudiant –s’esta va 
en una dispesa del 
carrer Comtal–, simpatitza amb 
la Lliga Regionalista i després 
amb la Unió Catalanista, de pen-
sament catalanista i socialista al-
hora, grà   cies al carisma del metge 
i polític Domènec Martí i Julià. 
Tot i això, l’olianès acaba mili-
tant en la Joventut Democràtica 
Nacionalista, dins la Federació 
Democràtica Nacionalista, orga-
nització constituïda per Francesc 
Ma  cià l’any 1919 que afegeix a 
la qüestió nacional catalana la 
proposta de diverses millores 
socials, com el sou mínim i l’as-
segurança obligatòria, a més de 
de  fensar el dret d’associació, 
reunió, manifestació i propa-
ganda. Un Lluís Escaler catala-
nista i reformista que, jove i 
solter com és, s’aboca a l’orga-
nització en cos i ànima, com 
demostra la seva participació en 
mítings de propaganda i capta-

ció de militants arreu dels país: 
Gandesa, Benissanet, Móra la Nova, 
Cardona, Cornellà, Esparreguera, 
Lleida, Oliana, Solsona, Bassella, 
Ponts, la Seu d’Urgell... 

L’any 1922, Lluís Escaler fa costat a 
Francesc Macià en la fundació d’Estat 
Català, el moviment polític, de caràcter 
separatista, que rep el suport d’in-
tel·lectuals i polítics com Josep Carner 
i Ribalta, Daniel Cardona, Jaume Ai-
guader, Ventura Gassol... Nou anys més 
tard (1931), però, Lluís Escaler, discon-
forme amb la línia política que segueix 
Francesc Macià, arran del pacte de Sant 
Sebastià (1930), s’escindeix d’Estat Ca-
talà i és un dels fundadors de l’Agrupa-
ció Catalanista Radical Nosaltres Sols!, 
que s’adhereix a la Unió Catalanista, i 
n’és el primer president. Altrament, 
també fou membre del Consell Directiu 
del Centre Comarcal Lleidatà i soci de 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, a part de practicar el dibuix 

En record de Lluís Escaler
JOSEP ESPUNYES

1.   A la partida de naixement, el segon cognom és Espuñes. Tanmateix, 
en dotze dels seus blocs de notes que hem pogut consultar, en un signa 
les anotacions que hi escriu amb el nom de «Lluís d’Oliana», mentre 

que en sis ho fa amb el nom de «Lluis Espunyes». Respectem, per tant, 
la seva voluntat. 

Lluís Escaler i Espunyes
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–era un caricaturista excel·lent–, una 
obra que habitualment signava «Juli», 
«Lluís» o «Lluís Juli», dos dels seus tres 
noms de bateig.

 El dia 6 de febrer de 1939 –pocs 
dies després d’haver entrat Franco a 
Barcelona, doncs–, Lluís Escaler és de-
tingut a les oficines de la Casa Nèlia i, 
conduït a la presó Model –a la cin-
quena galeria, número 491–, és posat 
a disposició de la jurisdicció militar, 
que li obre un consell de guerra suma-
ríssim d’urgència i el sentencia a mort. 
L’execució té lloc el dia 23 d’abril de 
1939 al Camp de la Bota, on avui s’ai-
xeca el Fòrum, juntament amb nou 
companys més. Tot seguit, els seus cos-
sos són traslladats al cementiri de 
Montjuïc, on foren enterrats, en una 
fossa comuna, sense dir-ne res a les 
famílies ni esmentar-ho la premsa, com 
era costum en aquells dies, és a dir, 
enmig d’un silenci absolut.

En aquests dos mesos i mig de 
presó, Lluís Escaler va escriure clan-
destinament un diari, que conserva la 
família, d’un gran valor informatiu 
pel que fa al seu estat d’ànim, a la 
vida que es feia a la Model i a les 
execucions que el franquisme hi 
anava duent a terme, una bona part 
del qual fou publicat per l’historiador 
Josep Benet en l’obra Domènec La-
torre, afusellat per catalanista (Edici-
ons 62, Barcelona 2003).

Lluís Escaler va ser un més de la 
gran colla de militants catalanistes 
que es van creure les promeses fetes 
pel franquisme –per això no van pren-
dre el camí de l’exili– i ho van pagar 
amb la vida. No va dubtar, ni mica ni 
molla, que el franquisme respectaria 
la dignitat i la vida dels lluitadors re-
publicans que no tinguessin les mans 
tacades de sang, com havia anunciat 
diverses vegades. No comptava, ni ell 
ni els qui van morir com ell, que el 
pitjor crim per al franquisme era ser 
catalanista.

Escaler, més que un polític 
Lluís Escaler havia fet de Catalunya 

–identitàriament, lingüísticament, 
cul tu  ralment– l’ideal de la seva vida. 
A part la política, doncs, no és gens 
estrany que s’interessés per l’etnogra-

fia i el folklore catalans, amb tanta 
empenta en aquells dies –Joan Ama-
des, Serra i Boldú, Violant i Simorra...2–, 
i es dediqués a recollir, preferentment 
d’Oliana i la rodalia, des de jocs in-
fantils fins a coses assenyalades, des 
de goigs fins a oracions populars, 
des de cançons de ronda fins a cor-
randes i codolades, des de dites fins 
a endevinalles, des de salutacions fins 
a un Calendari Folk-lòric d’Oliana...

Tota una obra, fins avui inèdita, que 
Lluís Escaler anava escrivint, amb lletra 
petita i elegant, en uns blocs de notes, 
amb tapes negres, que adquiria a la 
«Libreria de A. Bosch. Ronda Univer-
sidad, 5. Barcelona». Però vet aquí que 
la llengua amb què anava anotant tota 
la saviesa popular que recollia també 
el preocupava, li creava inquietud amb 
la finalitat d’afermar-la i enaltir-la. Així, 
en un recull que intitula Dialectologia. 
Lèxic de l’Urgellet. Oliana, amb les 
quatre barres dibuixades a sota i la lle-
genda «Per Deu i per la Patria», i l’en-
dreça «Als conreuadors de nostra dolça 

parla catalana: dedica aquest modest 
treball el seu autor», hi llegim3: 

«Mot inicial.
»Oblidades algunes qüestions gene-

rals de Gramàtica catalana, nosaltres 
les exposem per lo que tenen de rela-
ció amb el lèxic de l’Urgellet. 

»Una tasca consemblant i resse-
guida per endins de les diverses varie-
tats lingüístiques del català, seria la 
base per a la restauració de nostra llen-
gua vulgar.»

I tot seguit hi ha els treballs: «Quel-
com sobre els adjectius de possessió», 
«L’article neutre», «Els adjectius de-
mostratius», «Les formes àtones en, 
de, davant el que conjunctiu», «Les 
terminacions ancia i encia», «Algunes 
formes verbals guturalitzades», «Les 
formes amau i ameu», «Els cassos 
veiés i vegés», «Les formes valer i val-
dre», «Catalanització dels adjectius 
en undus i dels noms en um o us», 
«Manera de catalanitzar per analo-
gia», «Etimologies: espunyola», «Eti-

2.   Ens consta, pels seus apunts, que Lluís Escaler coneixia molt bé l’obra 
de diversos folkloristes i etnògrafs d’aquells dies, com també la de 
Jacint Verdaguer, Torras i Bages, Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra, 
Antoni Griera, Camil Geis...

3.   Les transcripcions són literals, tret de l’accentuació: accentuem 
normativament els mots que ell accentua. En els textos no hi ha cap 
data, però gosem pensar, pel que en sabem, que foren redactats entre 
els anys 1916 i 1921.

Primera pàgina 
del recull Dialecto-
logia. Fixeu-vos, 
com indiquem en 
la nota 1, que l’au-
tor de l’obra és 
«Lluis Espunyes»
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mologies: l’adverbi pú», «Etimolo-
gies: el mot tampis», «Etimologies: 
tantost», «La Etimologia i la Estètica», 
«Algunes formes diptongades» i 
«Quelcom sobre el rustic parlar pa-
gesivol de l’Urgellet». Clou el recull 
la frase Finis coronat opus. 

Ens plau de reproduir, a tall d’e-
xemple, cinc d’aquests treballs fets 
de Lluís Escaler, per bé que ell sig-
nava Lluis Espunyes, com ja s’ha dit, 
quan escrivia sobre etnografia, fol-
klore o gramàtica: 

L’article neutre
«Tothom sab que el castellà possu-

eix tres articles: el, pel masculi; la pel 
femeni; i lo, pel neutre.

»El català modern, segons en Pom-
peu Fabra, només consta de dos arti-
cles: un pel masculi i neutre (el), i un 
altre pel femeni (la). De manera que ni 
l’article lo, ni les intentones dels qui 
han volgut fer reapareixer el ço, han 
servit per altra cosa que per un caprit-
xós oblit.

»La diferenciació de el i lo no es un 
castellanisme, com tampoc ho son les 
formes he i hem. Per ço el I Congres 
de Llengua Catalana va deixar passar 
l’article el. Però nosaltres rebutjem l’ar-
ticle el per ambdós genres, no per sis-
tema sino per que, en primer lloc, son 
rarissims els cassos de cita antics en 
que es trovi el dit article; i en segon 
lloc, nosaltres, els de l’Urgellet, que 
poca relació hem tingut amb els cas-
tellans, ni sisquera l’usem per al genre 
masculi. 

»De prevalare una sola de les for-
mes el o lo, nosaltres optaríam per la 
segona.

»Les moltes traduccions que s’han 
fet del castellà han influit sobremanera 
en l’empleu de l’article el.

»Si en francès trovem un article 
comú als genres masculí i femení (le o 
l’); en portuguès igualment (o); com en 
italià (il); com en mallorqui (es o s’); be 
podem dir que el castellà, en aquest 
punt, sobrepuja a les seves germanes, 
excepte al català.

»Els partidaris de el s’han arrepen-
jat a moltes futeses per a fer prevalare 
el seu criteri. Diuen entre altres coses, 
que l’article lo queda rebutjat en al-
guns cassos, com en les frases “del bo 
hom tria lo millor”, “responeu al Mes-
tre, etz”. Pero nosaltres ens preguntem, 
es que el català, com les altres llen-
gues, no pot contraure certs mots?»

Etimologies: l’adverbi pú
«Aquest mot, que sols s’usa en con-

tades comarques catalanes, no pot pas 
considerar-se com una particularitat 
dialectal, ni menys lingüística. Ja els 
provençals tenien el seu puro o pu; i 
els italians conserven el pure, ambdós 
d’anàloga significació al nostre pú.

»Aixis com tenim un pas –el seu us 
està en relació amb l’adverbi pú– que 
serveix per a negar amb més força la 
frase que acompanya, de igual manera 
possuim un pú per a expressar amb 
mes intensitat, no sols la negació, sino 
també l’afirmació del judici que gene-
ralment precedeix a dit adverbi.

»En les expressions: “de ploure pu 
prou ho farà” i “de ploure pu no ho 
farà pas”, la paraula pu significa que, 
de pluja n’hi ha, i no n’hi ha seguritat, 
respectivament.

»Son diverses les significacions atri-
buides a l’adverbi pu, segons la frase 
que determina. També, per xò, 
segurament, rai, finalment, a pesar, no 
obstant, i altres, son les acepcions més 
corrents de la paraula pu.

»Les parts variables de l’oració gra-
matical son les úniques que son sus-
ceptibles de l’adverbi pu. No obstant, 

sovint el veiem posposat a l’adverbi 
encara, formant la locució encara pu, 
que equival a “gracies a Deu”, en to 
exclamatiu.»

Etimologies: el mot tampis
«Usem nosaltres aquesta paraula en 

frases com “si no voleu treballar mes, 
tampis”, “després del dia ve la nit, i 
tampis”. 

»No seria aventurat incloure aquest 
adverbi en l’ample quadre de gal-
licismes. En francès tenen la locució 
abverbial “tant pis”: mes mal, tant pit-
jor; però la significació que té el nostre 
tampis (prou, s’acabat; en cast. familia: 
sanseacabo), no s’avé pas a la quina li 
solen donar els francesos. 

»Cal dir que la dita frase no s’usa més 
que en to familiar, lo qual fa creure en 
la naturalesa advenedissa de tal mot.»

Etimologies: tantost
«Analogament al cas tampis, tro-

bem també el tantost català. Aixis com 
el tantôt francès ofereix varies signifi-
cacions, de igual mode podem adme-
tre les quines s’usen en nostra parla.

»Unes vegades equival al tantôt 
dels francesos (luego o prompte); altres 

Primera pàgina 
del recull De tots 
colors. Fixeu-vos, 

com indiquem a la 
nota 1, que l’autor 
de l’obra és «Lluis 

Espunyes»
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es pot traduir per “tant aviat com”. 
Finalment, sense aduir-ne altres que 
sovintejen mes o menys en la llengua 
parlada, nosaltres el posem per a sig-
nificar les expressions de poc, quasi 
(de tant que es va arriscar tantost que 
no cau).»

Quelcom sobre el rustic parlar page-
sivol de l’Urgellet

«Com a cas historic recordo que, 
anys enrera, em trovava en un establi-
ment comercial de Barcelona, un dia 
de molta calor i que, per lo tant, con-
vidava a la fresca. Tenia set i, amb 
franquesa, vaig demanar el selló d’ai-
gua. L’encarregat, amic meu, de bell 
anduvi no em va entendre, però un 
cop enterat de ço que demanava, em 
va portar el selló, dient-me: aqui teniu 
el selló, pagès!

»Ell, enc que conservava una mica 
de catalanitat, es cregué que el canti 
de Barcelona és més català que el se-
lló de casa nostra.

»Aquesta gent és, doncs, la qui 
considera a un valencià com un català 
mal educat; a un mallorqui es limiten 
a dir-li que sap xapurrar el català, i a 
un montanyès li saben dir pagès. I en-
cara perque no deuen haver estat al 
Capcir, ni al Conflent, ni menys a la 
Vall d’Aran; ni haver passat sisquera 
per l’Aragó, ni haver conegut a cap 
Ibicenc, ni tant sols haver sentit a par-
lar de l’Alguerès.

»Tot això no prova, per a nosal-
tres, altra cosa que la riquesa de nos-
tre llenguatge. (...) Totes aqueixes 
particularitats dialectals no han de 
quedar pas reduides en l’estret cercle 
de una comarca linguistica, sino que 
han de contribuir a l’enriquiment de 
nostra llengua. Per ço, el benemerit 
Institut d’Estudis Catalans, en les se-
ves recerques continuades per les 
contrades de parla catalana, fa sin-
gular esment de tals particularitats 
com a documents importants per a 
l’estudi de la Llengua.»

Escaler, etnògraf i folklorista
Per tal d’acostar-nos una mica més 

a l’obra i al pensament de Lluís Escaler, 
respecte a l’etnografia i al folklore, re-
produïm les introduccions que fa als 
blocs Recull de oracions populars, sa-
lutacions, cançons de ronda, corran-
des, codolades, escomeses, etz., Him-

nodia. Col·lecció de Goigs i Calendari 
Folk-loric d’Oliana.

Recull de oracions populars, salutaci-
ons, cançons de ronda, corrandes. 
Codolades, escomeses, etz.

«El poble, considerat com una colla 
de individus enllaçats per les mateixes 
condicions etnogràfiques i geològi-
ques, no és menys que quiscun d’a-
quests enzes que l’integren. I si, amb 
el gnòmic castellà, “de poeta, músico 
i loco, todos tenemos un poco”, bé 
podem dir, i amb major motiu, que el 
poble és autor de quelcom.

»El poble és autor de la saviesa po-
pular: el folklorista n’és sols el replega-
dor (de reperire) i el col·leccionador.

»Si nosaltres hem procurat aquest 
recull de reliquies de l’antigor, ho som 
fets convençuts de que l’esdevenidor 
ens ho agrairà. I si be el poble con-
serva alguns cants, rondalles, adagis, 
etz., que no s’oblidaran mai, d’altres, 
emperò, n’hi haurà que amb el temps 
el poble en restarà gairebé despullat. 

»Nosaltres tots som testimonis com 
el folklorisme es desenroca d’aquestes 
formoses joies. Procurarem guardar les 
pedres d’aquesta magna obra, i aixis 
haurem la gloria d’haver aminorat la 
tasca de llur reconstrucció a les futures 
gernacions.

»Al parlar de folklorisme sens acut 
a la deria donar-ne una precisa signi-
ficació.

»Aquesta novella ciencia (noucen-
tista) nasqué a l’Anglaterra.

»Enc que el folklorista s’alluminà 
arràn de la formació de les nacionalitats 
mig-evals4 no succeí en l’establiment 
de la ciencia folklorica. 

»Atesos a la etimologia de la pa-
raula folklore direm que ve de “folk” i 
de “lore”. El primer mot component 
significa gent, poble, raça, nació, etz., 
i es pronuncia “fóc”. El segón, que té 
la pronunciació de “làr”, equival a la 
terminació grega “logos”; ço és, cien-
cia, llei, tractat, etz.

»Deixant de banda llurs origens i 
historia, i escarbotant-ne sols l’etimo-
logía, direm que floklore (p. Foclar) és 
igual que ciencia vulgar; Folklore Ca-
talà és la saviesa comuna a les contra-
des en les quals nostra llengua hi es 
arrelada d’una faisó mes o menys im-

periosa, i que forma un veritable patri-
moni del poble català.

»Després de donar una idea de 
l’etimología de nostra ciencia, sols ens 
resta fer-ne una divisió ben ade-
quada.

»Conforme amb els estudis del fol-
klorista menorqui, En Francesc d’Al-
branca, dividirem el Folklore en dues 
parts.

»En la primera part hi farem esment 
de les obres populars que ho son en 
els fons com en la forma (v. gr.: adagis, 
cançons populars, endevinalles, etz.). 
En la segona part hi considerarem in-
closes les obres de fons populars però 
amotllades a les circumptancies de 
temps i espai.

»D’entre les obres de fons autentic 
i de forma constant en deixarem: el 
cançonari, la paremia, els goigs i els 
jocs de mainada, els quals seran ob-
jecte de menció en altre opuscle de 
forma extensa.

»Respecte al segon grup tampoc 
ens en ocuparem en aquest llibret per 
a dedicar-ne un aplec en altre lloc.

»Laus Deo.»

Himnodia. Col·lecció de Goigs
 «Als nombrosos conreuadors de 

les lletres catalanes.
»Res més perdurable, dintre del fol-

klorisme català, que els Goigs cantants 
per nostra gent en les festes populars i 
demés dies que el poble consagra a la 
devoció dels Sants patrons i auxilia-
dors. I, és que l’himnari de nostra terra 
és ço que en podriem dir “una ani-
meta” de nostra tradició cristiana.

»La pobresa d’inspiració d’alguns 
Goigs ha sigut la causa de la localitza-
ció dels mateixos. Emperò, molts al-
tres, han aconseguit tants i tants d’ho-
nors que s’han fet mereixedors d’una 
popularitat tant o més manifesta a la 
mateixa cançó popular. D’entre aquests 
últims, hi veiem els dedicats a Nostra 
Dona del Roser, que per esser de nom-
broses formes i d’exquisida qualitat, 
procurarem aplegar-los en un o més 
fascicles complementaris. 

»La molta cura que nostres folklo-
ristes han tingut en fer col·leccions de 
Goigs, fa suposar que no passarem 
molt temps en que no puguem fullejar 
una replega completa de Goigs cata-
lans. I, aleshores, podrem estudiar en 

4.   Ens referim al folk-lore dels pobles neollatins, si bé els gèrmens del mateix daten des de molt temps enllà.
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aquesta replega, no sols l’historial de 
nostre himnari, sinó també el tipic fo-
clore popular i religiós, cinzellat de 
certa poesia maimona que, junt amb 
la mostra variada de l’estampa cata-
lana i altres conjuminacions de nostres 
artistes arcaics, constitueix el cos i l’es-
prit catòlic de nostra niçaga. 

»A mes de la publicació de Goigs 
en molts llibres de pietat, se’n ha vin-
gut estampant en fulles de foli senzill 
i, rares vegades, de doble foli. A dife-
rencia dels romanços, que no han 
sigut mes que el fruit de l’incultura de 
tots els pobles, no s’han fet edicions 

de Goigs a quatre folis o foli 
doble de quatre cares; i si al-
gun exemplar n’ha sortit a la 
llum, no podem pas atribu-
ir-ho mes que a una negligen-
cia de mal gust.

»Ja en 1448, el P. Predica-
dor Fr. Francesc Domènec, del 
Convent de Santa Catarina de 
Barcelona, donà uns Goigs a 
l’estampa. En aquests, lo ma-
teix que en els del segle XV, 
primers del XVI i següents, es 
pot remarcar la rica iconogra-
fia inspirada per la devoció als 
sants Patrons i abogats de la 
miseria humana.»

Calendari Folk-loric d’Oliana
«Hi ha una llei natural que 

en diem “instint de conserva-
ció”. Per ella lluitem, i per ella 
conquerim les variades mani-
festacions de l’amor: Deu, pa-
tria, naturalesa, etz., tot lo qual 
constitueix el fonament ont 
descansa la vida tradicional de 
cada poble.

»Els homes, les families, els 
pobles, les nacionalitats totes 
desapareixen o es trasmuden aixis que 
s’aparten de llur tradició; i, aquesta, 

quan s’esfuma queden esmor-
tuides aquelles col·lectivitats. 
Per xo, els pobles que gaudei-
xen d’una singular i arraigada 
tradició mostren molta gala en 
retreure la seva historia talment 
com si fos un deso ont s’hi 
guarda una preuada joia de 
l’antigor. No succeeix pas aixis 
en els pobles faltats de tradició, 
els quals sovint s’embrollen les 
cròniques mes llegendaries 
dels seus aborigens pseudo-
tradicionals de la mateixa ma-
nera que moltes families s’atri-
bueixen llinatjes honorables i 
llaços de noblesa regalia a 
costa de llur riquesa material. 

»Fill d’aquesta beneïda 
terra de l’Urgellet ont hi he 
viscut durant bona part de la 
meva vida, i amb unes quantes 
notes folk-loriques d’aquesta 
comarca aplegades fidelment, 
m’he proposat aduir els trets 
mes caracteristics de la vila 
d’Oliana en lo que fou i es 
encara.

»A tall d’enamorat, em limito a 
exposar aquests recorts de la mateixa 
manera que un fill faria el designi dels 
seus pares. Per xo, fugint de tota fressa 
–sempre perjudicial en aquesta mena 
de reculls– vaig a mostrar-vos humil-
ment el caracter de nostres avant-
passats.» ◆

«No comptava, 
ni ell ni els qui 
van morir com 
ell, que el pit-
jor crim per al 
franquisme era 
ser catalanista»

Si a Lluís Escaler 
i Espunyes no se 
li féu justícia en 
vida, que valgui, 
si més no, 
de fer-li’n 
en el record

Cambó vist per Lluís Escaler

Russinyol vist per Lluís Escaler

Si a Lluís Escaler 
i Espunyes no se 
li féu justícia en 
vida, que valgui, 
si més no, 
de fer-li’n 
en el record

«No comptava,
ni ell ni els qui
van morir com
ell, que el pit-
jor crim per al
franquisme era
ser catalanista»


