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editorial

La tossuderia o tossudesa –és a dir, l’obstina-
ció en les pròpies opinions, determinacions, 
etc.– és un defecte humà general, en el qual, 

probablement, tots un dia o altre caiem. Per tant, 
com que la gent que ens interessem per la llen-
gua som humans, també és natural que caiguem 
en la tossuderia. Ara bé, en el cas del català, per la 
situa ció anòmala en què ens hem hagut de moure 
i encara ens movem, potser els casos de tossudesa 
són més freqüents, i això fa que costi més posar-se 
d’acord, trobar consens, fer les coses bé. I és que, 
així com és humana la tossuderia, també és humà 
equivocar-se. Tanmateix, per a sortir de l’equivo-
cació... cal superar la tossuderia, cosa que costa. 
Ja diu el nostre il·lustre consoci Albert Jané, en un 
article dins aquest mateix número de la nostra revis-
ta, que «no agrada a ningú que es posin en relleu 
els seus defectes i les seves mancances, de la mena 
que siguin». Aquesta nota, doncs, és una invitació 
general a admetre humilment els propis defectes, a 
rectificar sàviament, a cercar l’objectivitat, la lògica, 
el bon gust i altres qualitats que haurien de presidir 
l’ús lingüístic i, correlativament, la normativa que 
regula aquest ús.

Perquè aquestes nostres reflexions no quedin en 
una pura consideració piadosa, etèria, posarem tres 

exemples, per ordre cronològic, en què, al nostre 
entendre, s’ha manifestat un grau més o menys ele-
vat de tossuderia.

El primer exemple es remunta a l’any 1971, quan 
Joan Coromines, al costat d’una notable quantitat 
d’encerts, va tenir el desencert de publicar la seva 
proposta sobre la distribució de les preposicions per 
i per a. D’antuvi, venint de qui venia, la proposta va 
impactar en una sèrie de professionals de la llen-
gua i es començà a aplicar. Després, diversos estu-
dis feren veure el desencert de la proposta... però 
no aconseguiren de fer canviar l’opinió d’una part 
dels qui l’havien propagada o adoptada. I encara hi 
som: actualment existeixen, de fet, dues normati-
ves, sobre la qüestió esmentada (amb el risc, segons 
rumors, que aquesta duplicitat sigui beneïda per 
la futura gramàtica del IEC), i no hi ha manera de 
reconduir la situació. Encara que, òbviament, hi 
intervenen molts altres factors, creiem que, en el 
fons, és un cas de tossuderia.

El segon exemple es remunta a l’any 1995, amb 
la publicació del DIEC, en què es començaren a apli-
car unes noves normes sobre l’ús del guionet en els 
mots compostos. Molta gent va fer veure els greus 
inconvenients de les noves normes, sigui pel que 
fa a la fonètica, sigui pel que fa a la comprensió i 
a altres valors que cal salvar. Doncs bé (o «doncs 
malament»), l’entitat responsable de la promulga-
ció d’aqueixes noves normes no ha volgut rectifi-
car oportunament la seva desencertada decisió. I 
ara ens trobem, com en l’exemple anterior, amb 
dues normatives: la fabriana, que els qui volen ser 
fidels a l’esperit del Mestre continuen aplicant, i 
l’acadèmica, que apliquen, amb més o menys rigor, 
els qui no volen problemes amb l’autoritat. Salvant 
totes les bones intencions que calgui, pensem que, 
ben mirat, també és un cas de tossudesa.

El tercer exemple és més recent i prové del 
Termcat –institució, per altra part, ben meritò-
ria–, que va adoptar la grafia bloc per al significat 
de ‘quadern digital’, quan una sèrie de poderosos 
arguments (vegeu LLengua nacionaL, núm. 53, 
p. 27) abonen la grafia blog. També ací s’observa 
una duplicitat d’usos, que seria molt fàcil d’evitar 
amb una simple nota de l’esmentada institució. 
Per què encara no s’ha publicat, que sapiguem, 
tal nota? Doncs, per... mandra de rectificar.

No cal dir que d’exemples de tossuderia en 
el camp lingüístic català n’hi ha molts més. Els 
que hem apuntat són significatius i alliçonadors. 
¿Sabrem, entre tots, superar un vici que ens fa 
mal? u

LA LLENGUA

En terra campa, austera i tan serena,
que un vent follívol i marí pentina,
nasqué una veu, d’un país xic, immensa
si el qui la sent la reconeix ben viva.

Eixarrancada als cims més alts i serres
juga per valls, ja l’alba deixondint-se,
i plans enllà, bogal i grassa i fresca,
amb brill, amb goig, al mar riu a les illes.

Flueix arreu llustrosa i tan esvelta?
Prou cada jorn palpem si s’endevina
quin nou alè reinflarà les veles.
Reflorirà si cadascú hi respira. 

 Carles Riera

La tossuderia

  la flama de la llengua



4    LLengua nacionaL - núm. 67 - ii trimestre deL 2009

sumari

editorial 

• La tossuderia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

sociolingüística

• Col·laboració en política lingüística. Joan Martí i Castell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
• Els gossos borden. Quim Gibert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
• Dards enverinats. Quim Gibert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
• Lliga el teu carro a un estel. Fraga 2009. Marc A. Poveda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
• De Catalunya i del terme nació . Andreu Salom i Mir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
• Diversitat cultural i «égalité» a l’Estat francès. Marc Orozco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
• L’hora d’assolir l’hegemonia. Ramon Monton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

pedagogia

• La traducció: una clau per a aprendre l’anglès. Martín Louis Hevly  .  .  .  .  .  . 20
• Reflexions al voltant del «lied» a Catalunya. Olga Miracle / Jordi Tomàs  .  .  . 22

lèxic

• La dictadura dels ignorants. Albert Jané  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
• «Per molts anys!» Pere Ortís  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
• Per una llengua genuïna i castissa. Pere Ortís  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
• Canvis de significat per confusions lèxiques. Roser Latorre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
• «Fregar» i «vorejar». Albert Jané  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
• Sobre els gentilicis en -eny . Lluís Marquet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
• Sobre el nom de Sant Pol. Lluís Cabruja Garriga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
• Equívocs de la senyalització viària. Carles Domingo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

sintaxi

• El «de» regit. Josep Ruaix i Vinyet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
• Els pronoms adverbials. Albert Jané  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

fonètica

• Vocals en contacte... (II). Montserrat Badia i Cardús .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

amics i mestres

• Joan Bastardas. Cosme Aguiló  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

bibliografia

• Sons de Mallorca . Gabriel Barceló  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
• Conquesta de Mallorca. Gabriel Barceló  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
• Diccionari del català col·loquial . Carles Riera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
• Memòries i aventures d’un temps i un país . Carles Riera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
• Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord . Jordi Dorca  .  .  .  .  .  .  .  . 45
• Gramàtica del text . Maria Cucurull  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
• Llibre d’estil per a escrits de teologia i filosofia . Josep Ruaix i Vinyet  .  .  .  . 46
• Alió, Morera, Toldrà: de la Renaixença al Noucentisme . Jordi Voltas  .  .  . 46

Publicació i administració: 
Associació Llengua Nacional
Registre d’Associacions núm. 12842
Dipòsit legal: B-35574-91
ISSN: 1695-1697

Adreça postal:
C. de Sant Pere més Alt, 25
08003 BARCELONA
A/e: llengua@llenguanacional.cat
http://www.llenguanacional.cat

Director: Ramon Sangles i Moles
A/e: rsangles@llenguanacional.cat
Tel.: 669 85 32 37 

Consell assessor: Miquel Adrover, 
Gabriel Bibiloni, Carles Domingo, 
David Casellas, Mercè Espuny, 
Francesc Esteve, Joan Ferrer i Costa, 
Josep Ferrer i Ferrer, Marcel Fité, 
Pilar Gispert, Rosa V. Gras, Albert 
Jané, Bernat Joan, Lluís Marquet, 
Joan-Carles Martí, Víctor Pa llàs, 
Carles Riera, Josep Ruaix, Marc 
Sangles, Jordi Solé i Camardons

Maquetació: Jordi Ardèvol

Portada: Mas la Clarella 
(municipi de Santa M. de Besora)

Foto: R. Puig Coromines

Un n’hi ha de príncep, jove, ben jove, 
però vell de seny, franch, coratjós, 
sortat, esclau de la seva paraula, ple 
de zel per la fe i la justícia, fet a posta 
per comandar pobles. És l’alt En Jau-
 me I d’Aragó, nat l’any 1208 de la 
reyna Maria de Montpeller i del rei 
En Pere II, el Catòlic.

Antoni M. Alcover
Fragment del sermó de la missa oficiada en la 

Seu de Palma el dia 31 de desembre de 1904

La redacció no s’identifica 
necessàriament amb les opinions 

expres sades en els articles publicats.
     Llengua Nacional és membre de l’appec
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sociolingüística

Col·laboració en política lingüística

Bernat Joan i Marí

E l Govern de Catalunya i el de les 
Illes Balears formem part d’un 
protocol de col·laboració amb el 

Govern d’Euskadi i amb el de Galícia per 
treballar conjuntament per dues qüesti-
ons bàsiques: d’una banda, per intercan-
viar idees sobre com afermar el procés 
de normalització lingüística a l’interior 
de cadascun dels nostres països; i, de 
l’altra, per fer pressió a l’Estat espanyol 
perquè es converteixi en un estat respec-
tuós amb la pròpia diversitat lingüística. 
Ja es veu que resulta d’allò més obvi que 
el primer objectiu bàsic és pragmàtic 
i, en major o menor mesura, assolible, 
mentre que el segon forma part de les 
utopies poc qüestionables. Vull dir que 
estic convençut que és més fàcil acon-
seguir que els Països Catalans esdevin-
guin una república federal independent 
en el si de la Unió Europea que no acon-
seguir que l’Estat espanyol esdevingui 
un model lingüístic igualitari a l’estil de 
Suïssa o Bèlgica. Certament, de moment, 
la immensa majoria de les persones que 
tenim el català com a llengua pròpia 
pagam impostos a l’Estat espanyol i, per 
tant, tenim tot el dret a esperar-ne una 
corresponsabilitat elemental, per molt 
que aquesta, certament, no formi part de 
la seua cultura ni estigui a l’agenda dels 
principals òrgans de l’Estat.

Les recents eleccions tant a Eus-
kadi com a Galícia deixen el protocol 
de col·laboració en una mena d’impàs. 
Certament, si finalment l’hem d’acabar 
formant les Balears i el Principat, els 
objectius haurien de ser completament 
diferents (i ens podríem estalviar, des del 
meu punt de vista, l’intent de convertir 
Espanya en un model lingüístic iguali-
tari: tanmateix, no ens en sortirem). Al 
País Basc, les eleccions han estat ben 
particulars. Durant tota la campanya, 
el PSE-PSOE va apostar per la creació 
d’un tercer espai, al marge dels nacio-
nalismes, que fos obert i que perme-
tés la participació de tota la ciutadania. 
Rebutjava, doncs, sovint explícitament, 
el frontisme. I criticava durament el PNB 
a causa del seu suposat frontisme, tot i 
que el Partit Nacionalista Basc, a més 
de governar amb EA, ho ha fet també 
amb Ezker Batua (això és, la fracció 
basca d’Izquierda Unida). Després de 
rebutjar el frontisme, emperò, tot sem-
bla indicar, a l’hora d’escriure aquest 
paper, que el PSE-PSOE formarà el nou 
Govern d’Euskadi, i que aquest govern 
serà monocolor i comptarà amb el suport 
extern del Partit Popular. Es tractarà, per 
tant, d’un «front espanyol» (format per 
un partit d’esquerres i un de dretes, que 
només tenen en comú el fet de represen-

tar l’espanyolisme al País Basc). Així, 
doncs, previsiblement, Patxi López prac-
ticarà –i amb escreix– el que havia criti-
cat durament en el PNB.

D’altra banda, els socialistes governa-
ran en solitari havent tret menys diputats 
(i molts menys vots) que el Partit Nacio-
nalista Basc. I, d’altra banda, l’estatisme 
espanyol governarà Euskadi malgrat que 
una àmplia majoria de la població s’ha 
decantat, d’una manera o d’una altra, per 
opcions basquistes. La lectura que se n’ha 
fet des de diversos mitjans de comunica-
ció (fonamentalment estatals, però també 
de catalans, sense criteri propi i sempre a 
remolc de l’opinió pública espanyola) en 
el sentit que la societat basca ha deixat de 
ser «nacionalista» i ha passat a ser «cons-
titucionalista», no pot ser més esbiaixada, 
inexacta i completament fora de lloc. Si 
hi comptam el 10% de vots nuls (més de 
cent mil, en nombres absoluts!) de l’en-
torn de l’abertzalisme radical, podríem 
concloure que els basquistes són una mica 
més del 60% de la població, mentre que 
els constitucionalistes espanyols no arri-
ben bé al 40%. Aquest és el gran tomb 
de la política basca! Però, amb l’aritmè-
tica parlamentària que ha sorgit de les 
eleccions, certament, el PSE-PSOE pot 
formar govern amb el suport del Partit 
Popular. No tenc cap dubte que l’aliança 
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PP-PSOE serà aplaudida arreu de l’Espa-
nya estricta, però també sembla evident 
que acabarà passant una factura conside-
rable al Partit Socialista al País Basc. 

És un misteri el que ocorrerà en polí-
tica lingüística, però tenint en compte la 
tebiesa socialista pel que fa a l’euskera, i 
les posicions manifestades públicament 
pel Partit Popular sobre la mateixa qües-
tió, poc podem pensar que la col·laboració 
continuarà en els mateixos termes en què 
s’havia establert fins ara. 

Pel que fa a Galícia, les coses no 
són menys evidents. El PP ha recuperat 
la majoria absoluta, mentre que PSG-
PSOE i BNG no sumaven prou diputats 
per a renovar l’entesa que els ha man-
tengut col·laborant en el Govern durant 
l’última legislatura. Si tenim en consi-
deració el fet que, durant la campanya 
electoral, una de les qüestions esgri-
mides sistemàticament pel PP ha estat 
la política lingüística, ja resta tot dit. 
La paradoxa és que el Govern format 

per socialistes i nacionalistes gallecs 
va desfermar les ires «populars» con-
tra la seua política lingüística per un 
decret que implantava el gallec, com a 
mínim, en el 50% de l’activitat educa-
tiva. El decret que varen fer BNG i PSG 
és calcat del que, l’any 1997, va promul-
gar Joan Flaquer (PP), com a conseller 
d’Educació del Govern de les Illes Bale-
ars. Es veu que allò que per al PP de 
l’any 1997 era perfectament normal a les 
Illes, per al PP del 2009 és absolutament 
escandalós i inacceptable a Galícia. 

A la posició clarament bel·ligerant 
del PP hi hem hagut de sumar la feblesa 
discursiva del Partit Socialista. En un 
míting, el candidat a president de la 
Xunta, Pérez Tourinho, va arribar a dir 
que, sense la pressió del BNG, no hau-
rien fet la mateixa política «d’imposició 
lingüística». Davant aquest panorama, 
no és estrany que se’ns aparegui, en el 
futur gallec immediat, una situació molt 
feble, pel que fa a política lingüística. 

Mentre el protocol amb bascos i 
gallecs és, com a mínim, de futur incert, 
la tasca que portam a terme dins la Xarxa 
per a Promoure la Diversitat Lingüística 
va endavant i cada vegada resulta més 
visible davant els òrgans centrals de la 
Unió Europea. La Xarxa té una influèn-
cia inqüestionable tant davant el Parla-
ment Europeu com davant la Comissió 
i, en menor mesura, davant el Consell. 
Estam afermant les nostres posicions, 
doncs, allà on es jugarà una partida fona-
mental per al futur de la nostra llengua. 

Així mateix, continuam col·laborant 
amb Flandes, en matèria d’acolliment 
lingüístic, o amb el País de Gal·les, pel 
que fa a l’articulació de recursos lingüís-
tics. O amb el Trentino, per a la política 
lingüística en relació a la minoria ladina 
(Occitan en Catalonha), o amb la Pome-
rània, quant a la seua minoria caixubi. 
Tot això, mantenint lligams ferms amb 
el Quebec, amb qui tenim també un pro-
tocol estable des de fa anys. u

«Per què el gos no va bordar?», 
és un dels interrogants més 
populars de l’univers sher-

lock-holmià. I és que alguna cosa no va a 
l’hora quan, malgrat observar moviments 
estranys a casa mateix, un gos guardià 
no s’atreveix a fer lladrucs. Tret, com diu 
el sociolingüista Jordi Sedó (Barcelona, 
1954), que el gos no hagi rebut «perquè 
bordava impertinent i ara, amb la cua 
ben baixa, mira de no enfurismar més». 
Aquest és un fragment extret de La llen-
gua catalana, senya d’identitat nacional, 
llibre de Jordi Sedó, editat per l’Ajunta-
ment de l’Ametlla del Vallès, en el qual 
denuncia el temor dels catalanoparlants a 
exercir els seus drets lingüístics per «por 
de sortir-ne perjudicats si exigeixen un 
dret que els mateixos tribunals que el 
vulneren haurien de protegir». 

En aquesta mateixa línia, Sedó cri-
tica també el Govern català i aquells 
ajun taments que no fan complir la Llei 
de política lingüística, els quals saben 
perfectament com actuar quan algú no 
abona les contribucions municipals, 
causa destrosses al mobiliari urbà, 

aparca en doble fila: «Per què, doncs, 
amb la llengua, tenen aquesta permis-
sivitat? Com és que no actuen amb la 
mateixa contundència...?»

La llengua catalana, senya d’iden-
titat nacional és un recull d’articles de 
premsa entorn de les constants vitals del 
català, agrupats per temes (denúncia, ús, 
actituds, autoestima, identitat, escola, 
immigració, futur...). L’autor es mostra 
preocupat per l’ús interpersonal de la 
nostra llengua en constatar que, segons 
uns estudis universitaris, prop de tres 
terços de catalanoparlants canvia al cas-
tellà a la més mínima sospita que sigui 
aquesta la llengua pròpia del seu interlo-
cutor «encara que sàpiga que l’entén per-
fectament i, fins i tot, que és capaç de res-
pondre-li en català». Seguint aquest fil, 
Sedó ens parla de «sordina idio màtica» 
per a referir-se a la tendència d’aquells 
catalanoparlants a parlar en castellà a la 
canalla de procedència ètnica diferent: 
«un fastigós prejudici racial i un nefast 
complex d’inferioritat identitari [...]; 
un nen d’aquesta edat està normalment 
escolaritzat en català».

Sobre l’ensenyament del català als 
estrangers, Sedó lloa l’esforç econòmic de 
la Generalitat, però considera que, men-
tre el català no sigui imprescindible per a 
viure a casa nostra, gran part dels nouvin-
guts no l’aprendran: «És com encendre la 
calefacció i obrir totes les finestres perquè 
la calor no sigui excessiva...!» 

Com a docent, Sedó també detecta 
que el lèxic català dels escolars s’ha 
em   pobrit i castellanitzat: «qualsevol 
ex pressió moderna s’incorpora al català 
di rectament calcada del castellà [...], el 
ca talà no té un registre vulgar modern, 
element imprescindible perquè els joves, 
per exemple, puguin expressar els seus 
sobreentesos col·lectius». Arribats a 
aquest punt, Sedó pregunta amb fona-
ment de causa: «Què pensaríem d’un 
hoste que s’està a casa d’un amic seu i, a 
poc a poc, va prenent el lloc de l’amfitrió 
fins que arriba a treure’l de casa seva?» I, 
de resultes d’això, hi ha alumnes que s’es-
timen més parlar malament el català atès 
que parlar-lo bé queda cursi i pot sus-
citar escarnis. En aquest sentit, Truman 
Capote apunta en el llibre Els gossos bor-
den que «no hi ha intolerància més enut-
josa que la condemna de les característi-
ques que tu mateix posseeixes». u

Els gossos borden
Quim Gibert (psicòleg)
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Dards enverinats

Quim Gibert (psicòleg)

«La terra és plana», «La terra és 
el centre de l’Univers i al seu 
voltant gira el sol» foren, per 

exemple, opinions que assoliren un cert 
ressò segles enrere. Ara fan riure, però, 
per sostenir el contrari, alguns científi cs 
foren aleshores durament castigats. Les 
creences desajustades són la base del 
prejudici, fenomen que sempre ha exis-
tit, aprofi tant, en molts casos, la ignoràn-
cia de la gent. 

Jesús Tuson, professor de lingüística, 
constata que els tòpics més nocius són 
els programats pel poder. I és que no és 
espontani ni innocent dir que una llen-
gua té 350 milions de parlants: «Qui els 
ha comptat? [...] Són coses promogudes 
a benefi ci de la llengua ofi cial de l’Estat. 
Quan d’una llengua es diu que és inter-
nacional, aquesta llengua té un prestigi. 
Automàticament les llengües que no són 
aquesta són llengües locals, amb pocs 
parlants, que poden plantejar difi cultats 
de comunicació... Et fan una invitació en 
tota regla perquè abandonis la teva llen-
gua i et passis a l’altra: ningú vol ser un 
miserable» (Avui, 7-6-2001). 

Paral·lelament, Tuson assenyala que 
idees com «un estat plurilingüe és molt 
car de mantenir» són atribuïbles a franc-
tiradors concrets i infl uents, que actuen 

amb el suport del neoliberalisme més 
cínic. O bé que frases com «les llengües 
amb més parlants són més útils» poden 
procedir d’algun departament de propa-
ganda proper als poders fàctics. Es tracta 
d’estereotips socials relacionats amb la 
llengua que, segons el lingüista valencià, 
ens volen imposar com a dogmes.

No oblidem que un món farcit de cli-
xés reduccionistes i intencionats és molt 
més fàcil de tenir sota control. I és que 
els esquemes simplifi cadors de la socie-
tat ens estalvien d’haver-nos d’esforçar, 
que no sempre ve bé, per conèixer de 
debò la realitat. En aquesta línia, la peri-
odista Rosa M. Calaf és del parer que de 
vegades els ciutadans sembla que prefe-
reixin no pensar: «No s’adonen que per 
a mantenir una societat sana han de pen-
sar i comprometre’s. I, per descomptat, 
han d’exigir als polítics i els mitjans una 
informació veraç i seriosa» (El Perió-
dico, 11-1-2009).

Els prejudicis són la suma d’una he -
rència cultural i d’unes circumstàncies 
socials. Susan Fiske, psicòloga, sosté que 
els prejudicis poden ser reduïts o canvi-
ats; i diu que, a part de voler-los vèncer 
amb bones intencions, es fa necessari 
«un període d’aprenentatge i d’amplis 
esforços socials» (El País, 10-1-2009). 

Això requereix neutralitzar el prejudici a 
partir de la reformulació del propi argu-
ment. És a dir, mostrar la incoherència 
per a fer entrar en contradicció el divul-
gador d’aquestes fal·làcies. 

En aquest sentit, el nombre de llengües 
que fa servir la Unió Europea demostra 
que el plurilingüisme, en comparació 
amb altres partides, no és especialment 
car. Però, sobretot, deixa en evidència 
aquells estats contraris a l’ús d’una llen-
gua comuna europea perquè no volen 
renunciar a la seva. Simultàniament, 
molts d’aquests estats europeus van pro-
tagonitzar no fa gaire temps una sèrie de 
lingüicidis que expliquen a hores d’ara la 
suposada utilitat de la seva llengua.

Per això, Tuson titlla de perversos 
aquells discursos que tenen com a re  re-
fons instaurar un pensament únic, favo-
rable a l’Estat unitarista: «El partit en el 
govern té intel·lectuals que saben molt 
bé què va passar amb la repressió lin-
güística en una banda i altra de l’Atlàn-
tic. Però estan reconstruint la història a 
benefi ci del poder» (Avui, 7-6-2001).

En canvi, «La terra és plana, ho sap 
tothom», fragment d’una cançó d’en 
Quimi Portet, és una lletra vista amb 
simpatia. Potser perquè aquest cantau-
tor és fi ll de la Plana de Vic. u

Trias, Néts de Joaquim, SA
Tel. 972 84 12 13  •  fax 972 84 24 14
www.triasbiscuits.com
a/e: trias@triasbiscuits.com
Ctra. de Sils, 36  •  STA. COLOMA DE FARNERS

TOTA LA VIDA 
FENT GALETES
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Lliga el teu carro a un estel: 
Fraga 2009
Marc A. Poveda

A l costat del riu Cinca, al seu pas 
pel cantó oest de l’antiga ciu-
tat, es troba el Casal Jaume I de 

Fraga. A la sala de conferències del casal, 
la vesprada del divendres 27, vàrem 
poder assistir a la xerrada d’en Miquel 
Català i Coït, enginyer informàtic, a pro-
pòsit de la transgressió lingüística lligada 
a l’ús d’internet, i en concret a la seva 
pròpia tasca, imaginativa i tenaç, a l’hora 
de crear una pàgina web, Europarl.cat, 
capaç d’oferir als catalans els continguts, 
en català, de la web oficial del Parlament 
Europeu, i demostrant com pot resultar 
de senzill i engrescador, si algú s’hi posa 
amb talent i voluntat, solucionar algunes 
de les mancances de sensibilitat lingüís-
tica que increïblement encara mostren 
institucions de gran volada i pressupost 
com ara l’Eurocambra.

L’endemà, dissabte, el programa 
Cinga Fòrum’09 (que és com s’anomena-
ven, tots plegats, els actes que descrivim 
en aquest text) emplaçava els assistents a 
un dels edificis històrics amb més renom 
de la vila, el Palau Montcada. Allà tenia 
lloc el gruix de l’oferta cultural d’aquell 
cap de setmana. Al llarg de tot el matí 
vàrem poder veure i escoltar els quatre 
convidats protagonistes del cicle de jor-
nades «Removent consciències. Jornades 
sobre la transgressió cívica».

Va obrir l’àpat transgressor el psicò-
leg Quim Gibert, el qual centrà el seu 
discurs en la importància cabdal que té 
per a nosaltres l’aplicació del terme «resi-
liència emocional», un concepte de mit-
jan segle passat que consisteix a no defa-
llir davant l’adversitat, ans servir-nos-en 
amb imaginació i recursos transgressors, 
més dignes i sòlids, per a evolucionar, 

créixer i reeixir tant individualment com 
col·lectivament. Gibert proposava estra-
tègies imaginatives amb vista a donar 
escac al conflicte sociopolític que viu la 
nostra comunitat i fer actuacions agosa-
rades com aquella de la recuperació dels 
aiguamolls de l’Empordà, una qüestió 
que va desafiar molts pronòstics adver-
sos i que una valent minoria de conven-
çuts irreductibles dugué al millor dels 
ports: el de l’èxit. Com a colofó, Gibert 
va reblar la seva intervenció amb la cita-
ció sufí «Lliga el teu carro a un estel», 
referint-se a la necessitat de ser ambici-
osos i valents en la vida quotidiana del 
nostre poble malmès. 

La segona intervenció correspongué 
a Hèctor López Bofill, escriptor i profes-
sor de dret constitucional en la Universi-
tat Pompeu Fabra. La seva ponència duia 
per títol «Literatura i transgressió». Par-
tint de la base de la decebedora absència 
de literatura catalana «de compromís» 
en les llibreries, en les llistes de llibres 
de ficció més venuts i en la creació artís-
tica catalana en general, l’orador va des-
granar una acurada reflexió a propòsit de 
si patim alguna mena de síndrome d’Es-
tocolm que ens fa ignorar, fins i tot des 
d’un àmbit tan lliure i permissiu com la 
ficció, la nostra situació de poble espo-
liat, humiliat i sotmès des de fa ja segles. 
Per a superar aquesta situació (accep-
tada de facto, segons López Bofill, tant 
per creadors com per la indústria edito-
rial), Hèctor proposava una bona dosi de 
transgressió creativa a partir dels nostres 
elements reals, contundents, de nació 
sense Estat amb múltiples conflictes per 
tal d’ajudar, en aquest cas des de la lite-
ratura, a fer visibles els nostres conflictes 

sense falses i pretensioses dèries cosmo-
polites.

El següent torn pertocà al filòsof, 
teòleg i escriptor Francesc Torralba. La 
seva aportació consistí a fer-nos refle-
xionar sobre «Ètica i transgressió». Va 
començar amb uns breus apunts con-
ceptuals al voltant de la transgressió, 
assenyalant que el fet de transgredir no 
implica necessàriament una vulnera-
ció dels principis ètics, malgrat que en 
moltes ocasions la transgressió vulneri 
els que imperen com a legals o morals. 
I aclarí que aquest exercici transgres-
sor, exercitat al llarg de la història per 
nombroses i celebèrrimes personalitats 
(filòsofs com Sòcrates, Schopenhauer o 
Stuart Mill, polítics com Ghandi, Luther 
King o Nelson Mandela, escriptors com 
Simone de Beauvoir...), tant en forma 
pràctica com teòrica, ha contribuït a can-
viar els costums col·lectius de determi-
nats moments històrics i ha obligat a la 
modificació o, fins i tot, a la supressió de 
pràctiques morals aberrants i lleis obso-
letes. Tanmateix, Torralba assenyalava, 
amb bon criteri, els perills de respon-
dre a la violència estructural amb més 
violència, engegant així una espiral de 
conflicte permanent, irresoluble, que no 
condueix a res. Per tant, ens menava a 
practicar sense ambigüitats la transgres-
sió contra la injustícia, legal o de qual-
sevol altre signe, des d’un vessant cívic, 
respectuós amb els drets bàsics dels 
individus, perquè, segons ell, la trans-
gressió que empra la violència com a 
mitjà per a la consecució d’uns fins resta 
directament exclosa de l’ètica més ele-
mental i, per tant, deixa de ser solució. 
Per últim, el filòsof ens va recomanar 

El cap de setmana comprès entre el divendres 27 de febrer i el diumenge 1 
de març van tenir lloc a Fraga (Baix Cinca), sota el nom genèric de «Remo-
vent consciències. Jornades sobre la transgressió cívica», tot un seguit d’ac-
tes culturals centrats en la necessitat de fer entendre a la comunitat catalana 
com és d’important la consecució d’un model transgressor, singular i creatiu 
de respos ta cívica davant els innombrables entrebancs, de tota mena, amb els 
quals ensopega dia sí i dia també la nostra identitat vulnerable.
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que lluitem per deixar de costat la nos-
tra amnèsia històrica com a catalans, que 
ens cal un lideratge fort i decidit com el 
d’alguns dels exemples esmentats, que 
tinguem sempre clars els nostres grans 
referents propis, els nostres homenots, 
com ara Llull, Xirinacs, el pare Batllori, 
Espriu, etc., i que oblidem d’una vegada 
per sempre aquest provincianisme resig-
nat que ens fa estendre la catifa davant 
qualsevol suposada celebritat forastera. 

En l’última de les intervencions, una 
xerrada d’Àngel Colom, president de la 
sectorial d’immigració de CDC, ens va 
portar a reflexionar sobre quins serien 
els camins més adequats per a dur a 
terme «L’activisme transgressor en el 
segle xxi». Rememorant el seu propi iti-
nerari històric de lluita cívica, va repas-
sar aspectes de la Crida a la Solidaritat i 
de la Marxa de la Llibertat, moviments, 
ambdós, molt destacables pel seu impacte 
social i la seva capacitat transformadora 
mitjançant la lluita ciutadana pacífica. 
Com l’acció a la xarxa de Miquel Català 
que assenyalàvem adés, o la patida en carn 
pròpia per Èric Bertran, Àngel Colom ens 
incità a passar a l’acció, a implicar-nos 
en la defensa dels nostres legítims drets 
davant els nostres enemics.

Rere les conferències i l’obligat dinar 
de després, l’entitat organitzadora dels 
actes (l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, 
amb la col·laboració del Casal Jaume I 
de Fraga i el suport d’Òmnium Cultural 
i del Projecte Moncada) havia progra-
mat un passeig guiat per la Fraga vella, 
sota el nom de «Ruta de les sitges». 
Durant una bona estona, qui va voler, 
va poder gaudir dels torts i estrets car-
rerons medievals de la ciutat vella, dels 
seus nombrosos vestigis històrics anco-
rats en la nit dels temps, i pogué accedir 
a un dels sistemes d’emmagatzemament 
més emprats per l’antiga gent de Fraga: 

les sitges. A la Fraga vella, erigida sobre 
un turó de notable desnivell, les sitges i 
l’aprofitament del terreny cap a dins de la 
muntanya va ser la solució de més seny 
a la manca d’espai durant molts segles. 
De fet, a Fraga hi ha un bar amb aquest 
mateix nom, i ens van mostrar la sitja 
que oculta baix de terra una mena de 
cambra subterrània amagada, amb un 
forat per on es ficava el gènere a guar-
dar (cereals i allò que en el seu moment 
escaigués). 

L’endemà, diumenge, anàrem a visi-
tar Saidí, una petita població riberenca 
del Cinca, molt a prop de Fraga, riu 
amunt, on ens rebé el guia encarregat 
de l’ocasió, que ens va explicar la histò-
ria de l’església de Sant Joan Baptista, 
el seu campanar amb overbooking de 
cigonyes i altres fets del poble en gene-
ral, alçat sobre un puig enfront del riu 
Cinca, a sobre d’unes esplèndides hor-
tes fruiteres. Al davant, a pocs quilòme-
tres, riu enllà, trobem el fosc altiplà del 
Monegre, indret proper on certes inicia-
tives público-privades sembla que volen 

erigir un monument a la dis-
bauxa del joc i l’especulació 
sense manies anomenat Gran 
Scala. Diguem també que de 
Saidí n’és natural molta gent 
destacada de la cultura cata-
lana, com ara el mateix Màrio 
Sasot, Anton Abad, Mercè 
Ibarz o Francesc Serés.

Més tard, i donant per aca-
bada la programació del cap de 
setmana, ens desplaçàrem fins 
a l’anomenada Vil·la Fortuna-
tus, un antic jaciment romà 

del segle iv, també a la riba esquerra 
del Cinca, restaurat i condicionat per a 
les visites turístiques i que rep el nom 
d’un mosaic amb la inscripció Fortuna-
tus trobat en una de les cambres de la 
mansió. El guia que ens havia de mos-
trar aquell antic espai va entossudir-se 
a explicar-nos-el en castellà, i aleshores 
decidírem continuar la visita pel nostre 
compte. Així acabà un cap de setmana 
ric en descobertes, aprenentatge, lliçons 
de coratge cívic pels nous xàfecs que 
s’acosten, i germanor, una de les pos-
sessions més valuoses de la comunitat 
catalanoparlant. u 

Francesc Torralba i Rosa Villanova       Foto: David Casellas

Campanar de Saidí   Foto: David CasellasLa volta d’una sitja de Fraga       Foto: David Casellas
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De Catalunya i del terme «nació»
Algunes consideracions
Andreu Salom i Mir

Un dels termes més complexos 
i que ha donat lloc a múltiples 
interpretacions, usualment ide-

ologitzades, és, sens dubte, el de nació. 
Fet i fet, les definicions que s’han donat 
del concepte corresponen sovint a l’ex-
pressió política d’una ideologia deter-
minada. D’altra banda, el corpus teòric 
de la nació s’ha vist eclipsat, i encara 
supeditat, a les teories sobre les realitats 
estatals, que cal entendre com a entitats 
estrictament jurídiques i administrati-
ves. En aquest sentit, Josep M. Llom-
part apuntava, en el seu assaig Països 
Catalans? i altres reflexions que el con-
cepte de Estat-nació (ço és, la identifi-
cació dels conceptes de estat i de nació 
a partir de l’assimilació conceptual del 

segon al primer, i d’inspiració clarament 
jacobino-francesa) és, en essència, fic-
tici i, en gran part, insostenible, car, a 
més de pretendre identificar i equiparar 
dues realitats ben diferents, constitueix 
una idea basada en una estructura orgà-
nica perfectament modificable i alterable 
per procediments jurídics. Una nació, en 
canvi, la seva estructura històrico-cul-
tural, no es pot modificar ni alterar per 
aitals procediments. Malgrat tot, inevi-
tablement, com afirma Llompart de la 
Peña, «el concepte d’Estat-nació és una 
ficció que ha estat i és de summa utilitat 
per a certs interessos, concretament per 
als interessos que requereixen l’absor-
ció d’unes comunitats culturals –i polí-
tiques– per part d’unes altres». Així, 

doncs, sempre caldrà definir la nació per 
ella mateixa. 

Una de les definicions més reeixi-
des que s’han fet de nació és, potser, la 
d’Imma Tubella i Eduard Vinyamata, 
que en el seu Diccionari del naciona-
lisme precisen que l’esmentat terme és 
una «entitat extremament complexa, 
determinada per elements antropolò-
gics, socials i culturals fonamentals 
i que tendeix a conformar un tipus de 
societat global que inclou les manifes-
tacions polítiques i econòmiques». Afe-
geixen, també, que «la nació és un pro-
ducte social dinàmic i complex en el qual 
intervenen d’una manera o altra tots els 
elements constitutius d’una societat en 
evolució constant».

Ateses les referències terminològi-
ques i els precedents historiogràfics, 
entre els quals podríem recordar, ací, 
l’afirmació de l’historiador Pierre Vilar, 
segons la qual Catalunya és el lloc d’Eu-
ropa on, en els segles xiii-xiv, és menys 
agosarat parlar de nació en el sentit 
modern del terme, no hi ha cap dubte 
que els Països Catalans són una nació, 
l’existència de la qual és tan real com el 
riu Ebre o la serralada dels Pirineus.

La presentació al Parlament de 
Madrid del nou Estatut català ha posat 
novament en l’òrbita informativa la 
qüestió nacionalitària. La definició que 
s’hi fa de Catalunya com a nació ha 
estat contestada per la potència hege-
mò  nica, que, òbviament –encara que 
il·lògicament– considera que no hi ha 
més nació que la seva, la qual pretén 
incloure, per dret de conquesta, la nos-
tra, la catalana. Però, com que l’Estat 
dit espanyol no pot negligir que és un 
estat plurinacional (és a dir, confor-
mat o compost per diverses nacions) i 
que, com ha restat apuntat adés, la nació 
catalana és molt anterior a l’espanyola 
–que, en comparació a la primera, és de 
formació recent–, convindria que s’ho 
fessin mirar. Segurament, Catalunya 
romandrà, de moment, lligada a l’ana-
crònic i corrupte Estat espanyol, però, 
ineluctablement, tard o d’hora haurà de Perpinyà. Correllengua 2005             Foto: R. Puig Coromines
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tornar a assumir el seu paper entre les 
nacions lliures d’Europa.

Un altre aspecte que cal conside-
rar ací és si Catalunya, el Principat 
de Catalunya, per ell sol, representa la 
nació entera, i també si, fora del seu ter-
ritori, és convenient i necessari que s’hi 
proclami. Bé, aquí ens trobam amb una 
evident qüestió onomàstica. D’ençà que 
a finals del segle xix s’encunyà el terme 
Països Catalans (ideat pel valencià Ben-
vingut Oliver), n’esdevingué la designa-
ció referencial que, comunament, s’ha 
acceptat per a anomenar tota la nació 
(la nostra gent, el formiguer català, que 
comprèn totes les terres de llengua i cul-
tura catalanes, de Salses [a la Catalunya 
del Nord] fins a Guardamar [al sud d’Ala-
cant] i de Fraga [a la Franja de Ponent] 
a Maó [Menorca]). Hi ha, però, un altre 
sector, més minoritari, que s’estima 
més fer extensiu el nom de Catalunya 
a totes les terres de parla catalana (a 
més, té l’avantatge de coincidir amb el 
terme de Principat de Catalunya, que 
designa la regió central catalana). Totes 
dues nominacions de la nostra identitat 
nacional poden ésser igualment vàlides, 
ultra les susceptibilitats i recels propis 
d’un país, d’un poble, molt ferit en el seu 
amor propi, dividit en dos estats aliens 
(el francès i l’espanyol) que exerceixen de 
potències colonitzadores i, pel que fa al 
sud dels Pirineus, fragmentat en diverses 
comunitats autònomes, sota la prohibició 
expressa de la metròpoli espanyola d’es-
tablir-ne cap federació i, fins i tot, atiant 
amb desenfreïment llurs divergències.

Reprenent, encara, el fet que el Prin-
cipat de Catalunya es proclami com a 
nació, cal(drà) observar que, certament, 
és una conseqüència directa del seu pro-
tagonisme i posició primigènia en relació 
al conjunt de la nació catalana. Ell n’és el 
nucli i motor principal, el més ben situat 
en tots els aspectes (polític, econòmic, 
demogràfic, social). El grau de conscien-
ciació nacional i de cohesió social de la 
seva població és molt superior al dels 
altres països de parla catalana. D’ací que, 
fora de les nostres fronteres, és lògic que 
el Principat sia designat com a nació.

Finalment, hem de considerar també 
el grau de comparació. En el si dels Paï-
sos Catalans, les regions que els confor-
men (a més del Principat, les Illes Bale-
ars, el País Valencià, la Catalunya del 
Nord i, encara, Andorra) no poden consi-
derar-se, d’antuvi, nacions. És una qües-

tió lògica, extensiva a qualsevol país del 
món respecte a les regions o territoris 
propis. Ara bé, com hem apuntat adés, és 
perfectament lícit i natural que una part 
de la nació, davant una altra nació estran-
gera, es presenti com una nació, sobre-
tot si el grau de consciència nacional i 
d’autoestima entre la seva gent és sufi-
cientment elevat. Passa un poc el mateix 
amb els conceptes de llengua i dialecte. 
Entre aquests no hi ha una diferència 
essencial, sinó més aviat diferències de 
punt de comparació. Així, per exemple, 
el mallorquí, el valencià i el barceloní, 
o català central, són dialectes d’una 

mateixa llengua; però, en canvi, cada un 
d’ells per separat, comparats amb altres 
idiomes, esdevenen llengües en relació 
al sistema lingüístic forà objecte de la 
comparació. Per tant, podem asserir que 
els parlars abans esmentats són, o poden 
ésser, alhora, llengua o dialecte, mentre 
que Catalunya-Principat, o País Valencià, 
o les Illes Balears, són, o poden ésser, 
pel seu cantó, nació o regió. Dependrà, 
en darrera instància, del punt de compa-
ració, bo i considerant, és clar, el grau 
de consciència nacional de la població i 
la seva major o menor interiorització de 
l’ordre establert. u
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Diversitat cultural 
i «égalité» a l’Estat francès
Una anàlisi històrica
Marc Orozko

Fa uns quants dies que vaig trobar 
un noi francès de Montpeller i vam 
començar a parlar sobre qüestions 

relacionades amb la llengua catalana, la 
situació de les cultures minoritzades1 a 
Espanya i a França i també sobre la ideo-
logia que hi ha al darrere de cada model 
lingüístic. 

Evidentment, jo vaig donar suport al 
model català, i ell va defensar el model 
francès de relació amb les minories cultu-
rals, un model que jo sempre he vist força 
agressiu amb les cultures minoritzades. 

Un dels fonaments ideològics que 
arguïa aquest noi per a defensar el mo -
del francès era, segons paraules textuals 
seves, el fet que «nosaltres [els france-
sos] som una nació». 

Aquesta frase em féu pensar, pos-
te  riorment, en el que significava per a 
aquest xicot «ser una nació». De fet, crec 
que la clau de volta de la nostra conversa 
segurament era aquest concepte. Per això 
m’agradaria fer una petita reflexió sobre 
la idea de «nació». 

La paraula nació ja es feia servir 
abans de la Revolució Francesa. En 
aquest sentit, els il·lustrats i les ments 
racionals dels segles xvii i xviii ja 
l’empraven. Malgrat tot, fou arran de 
la Revolució Francesa i de la invasió 
napoleònica d’altres països europeus 
que aquesta paraula esdevingué cone-
guda i usada quotidianament arreu 
d’Europa. 

Per tant, França va tenir un paper 
important en la definició contemporània 
del concepte de nació. En aquest sentit, 
la nació, segons la versió francesa del 
terme, és un conjunt de ciutadans que 
voluntàriament viuen sota una mateixa 
llei i gaudeixen dels mateixos drets, lli-
bertats i deures de ciutadania. 

D’aquesta definició no es desprèn pas 
que tots els ciutadans hagin de pertànyer 
a la mateixa cultura; cosa que faria pen-
sar que la concepció francesa de nació 
faria possible la coexistència de diferents 
cultures dins un mateix Estat. 

En canvi, la realitat de l’Estat fran-
cès ens dóna proves evidents que això 
no ha estat així; ans al contrari, ens 
mostra la realitat d’un país centralista, 
homogeneït zat i agressiu amb les cultu-
res minoritzades del seu territori. 

Què explica aquesta paradoxa? És a 
dir, com pot ser que, promovent i este-
nent els drets humans, les cultures mino-
ritzades no en sortissin beneficiades? Si 
els homes i dones de França van passar 
a ser reconeguts com a ciutadans amb 
drets i llibertats, com és que no s’uses-
sin els drets per a promoure les seves 
cultures? Per exemple, si de sobte hom 
pot gaudir del dret a la llibertat d’expres-
sió, per què no usar-lo per a escriure en 
la llengua pròpia, ja sia català, occità, 
bretó, èuscar, etc.?

Segons el meu parer, els habitants 
d’ètnia francesa del nord del país van 
saber associar el concepte de nació al 
d’homogeneïtat cultural, utilitzant certs 
mecanismes psico-socials durant un 
llarg procés històric i aprofitant certes 
circumstàncies històriques. 

Malauradament, la descripció d’a-
quests mecanismes i d’aquestes circum-
stàncies m’obligaria a estendre’m força 
més del previst. Per la qual cosa inten-
taré de centrar-me en la lògica i els efectes 
d’aquesta associació entre nació i homoge-
neïtat cultural, més que no pas en el procés 
que calgué per a arribar-hi2. 

En aquest sentit, cal dir que, pa ral-
lelament a l’extensió dels drets i lliber-
tats, la Revolució també va popularitzar 
el famós lema «Liberté, égalité et fra-
ternité».

El mot égalité va en cursiva perquè 
penso que és la clau de volta de la qües-
tió. Concretament, la interpretació que 
n’han fet les autoritats franceses explica 

1. El concepte de llengua minoritària o majoritària és totalment arbitrari i 
sovint s’empra per a classificar les llengües segons la seva «validesa».

 Llengua minoritzada, en canvi, és aquella que pateix la interposició d’una 
altra llengua i està immersa en un procés de retrocés en els usos dins la 
pròpia comunitat lingüística. Tots els seus parlants es veuen obligats a prac-
ticar un bilingüisme unilateral, ja que la llengua pròpia és insuficient per a 
viure-hi.

2. Les polítiques contràries a les llengües no franceses de França vénen de 
lluny, ja que durant el període de la monarquia existeixen documents que 
confirmen el rebuig de les autoritats monàrquiques envers les llengües com 
el català. Per exemple, el Decret promulgat el 2 d’abril de 1700 per Lluís 
XIV en el qual manifestà que considerava l’ús del català com un acte contra 
la seva sobirania, com també que «l’usage du catalan répugne et est con-
traire à l’honneur de la nation française».
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en bona part l’actitud de l’Estat envers 
les cultures minoritzades.

 En aquest sentit, la interpretació 
que les autoritats franceses han fet fins 
als nostres dies de la «egalité» (igual-
tat) és la d’un sinònim d’homogeneïtat 
cultural. D’aquesta opció ideològica es 
desprèn un sil·logisme força pervers: si 
el reconeixement de la igualtat entre 
els individus és un senyal de progrés 
i modernitat, i si la igualtat implica 
homogeneïtat cultural, aleshores la con-
clusió lògica és que la imposició de la 
cultura del nord de França sobre tot el 
territori del país és quelcom bo i posi-
tiu, i, encara més, el manteniment de les 
cultures minoritzades (bretona, cata-
lana, basca, occitana, corsa, flamenca, 
alsaciana, etc.) és un símptoma d’endar-
reriment que cal rebutjar i menystenir. 
És a dir:

Per tant, d’ençà de la Revolució Fran-
cesa, la confusió entre igualtat i homoge-
neïtat –que ja mostrava l’Ancien Régime 
monàrquic– fou potenciada encara més, 
en detriment del respecte a la diversitat 
cultural.

Psico-socialment (i potser fins i tot 
psicoanalíticament), aquesta «solució» 
ideològica era molt convenient per als 
habitants del nord, ja que els permetia de 
ser feliços pensant que vivien en un país 
civilitzat i avançat, sense la contradic-
ció tan incòmoda i trista de veure com 
els drets humans d’altres compatrio tes 
del sud eren menystinguts i esclafats 
precisament en nom dels drets dels quals 
la gent del nord gaudia. 

És a dir, mentre els drets humans per-
metien als ciutadans del nord expressar 
cada vegada més llur personalitat indi-
vidual i col·lectiva, els ciutadans perta-
nyents a la resta de cultures eren trac tats 
com a menors d’edat que calia «educar» 
perquè tenien dificultats per a adonar-se 
d’allò que els convenia.

Evidentment, el nord creia que sabia 
el que convenia als ciutadans del sud i 
estava entossudit a imposar-los el seu 
parer: els ciutadans de les cultures mino-
ritzades calia que abracessin la cultura 
francesa del nord i que abandonessin 
llurs pròpies arrels culturals; i tot això 
es justificava, com he dit abans, per la 
interpretació de la igualtat com a homo-
geneïtzació. 

Com ja sap tothom, les conseqüèn-
cies d’aquest model ideològic han estat 
devastadores per a les cultures minorit-
zades a l’Estat francès. A més a més, 
l’eficàcia amb la qual s’ha implemen-
tat aquest model ha estat força reeixida, 
cosa que ha dut comunitats culturals sen-
ceres a la pràctica extinció (per exemple, 
la cultura i llengua occitanes). 

Però no sols això, sinó que les conse-
qüències d’aquest model s’han fet sentir 
fins i tot sobre la cultura del nord, atès 
que una societat menys diversa és una 
societat més pobra i més tancada en si 
mateixa; cosa que en darrer terme la fa 
menys adaptable als canvis i, finalment, 
menys forta. 

Per tant, des del meu punt de vista, 
la negació de la diversitat cultural dins 
de França ha menat el país cap a l’em-
pobriment i la feblesa, més que no pas 

cap al reforçament. Per què? Bé, perquè 
per a sobreviure cal que ens adaptem a 
l’entorn, i adaptar-nos a l’entorn implica 
acceptar la diversitat, atès que l’entorn i 
la vida són diversos. 

Probablement, el noi francès de qui 
he parlat al començament em planteja-
ria la qüestió de «com es pot garantir 
la igualtat (égalité) i alhora respectar la 
diversitat?» Doncs, jo li respondria que 
la manera de combinar totes dues coses 
és la següent:
•	 En	primer	lloc,	entenent	que	la	titu-

laritat d’un dret i l’exercici d’aquest 
mateix dret són dues coses dife-
rents. 

•	 En	segon	lloc,	entenent	el	concepte	
d’igualtat com la capacitat per a gau-
dir d’un conjunt de drets fonamentals 
i civils, sense que se’n limiti a priori 
el seu exercici d’una manera desigual 
entre els ciutadans.

 És a dir, allò que ens fa ésser iguals 
és el fet que gaudim de la titularitat dels 
mateixos drets i no pas que els exercim 
de la mateixa manera. 

En aquest sentit, el dret fonamental a 
contraure matrimoni ens pot proporcio-
nar un bon exemple per a comprendre 
allò que vull explicar: tant els indivi-

A implica B
B implica C
A implica C

•	Així,	la	modernitat	(A)	implica	el	
tracte igualitari per a tothom (B).

•	El tracte igualitari de totes les 
persones (B) implica l’homogeneï-
tat cultural (C).

•	La modernitat (A) implica l’ho-
mogeneïtat cultural (C).
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dus homosexuals com els heterosexuals 
són titulars del mateix dret a contraure 
matrimoni; ara bé, cada individu l’exer-
cirà d’una manera diferent segons la seva 
orientació sexual. 

Un altre exemple, però en aquest 
cas molt més relacionat amb el tema 
que tractem, és el cas de l’article 1 de 
la constitució del 1958. Aquest article 
ens parla del dret de tot ciutadà francès 
a no ésser discriminat pel seu origen o 
raça o religió. Si fem una interpretació 
d’aquesta disposició legal sense identifi-
car la igualtat amb l’homogeneïtat, hom 
arriba a la conclusió que els ciutadans 
catalanoparlants haurien de poder adre-
çar-se a la seva administració pública en 
català, ja que no haurien de ser discrimi-
nats per llur origen cultural.

En canvi, tots sabem que els ciuta-
dans pertanyents a una minoria cultu-
ral són discriminats per l’administració 
pública francesa sistemàticament, bo i 
prohibint-los que usin les seves llengües 
com a mitjà de relació amb l’adminis-
tració francesa, mentre que els ciuta-
dans dels nord poden utilitzar la llengua 
pròpia amb aquestes mateixes autoritats 
administratives sense cap problema.

Fent això, les autoritats franceses 
limiten l’exercici del dret a la no-dis-
criminació als ciutadans de la cultura 
dominant (francesos de llengua d’oil) 
i fan, d’aquesta manera, que no hi hagi 

igualtat entre els ciutadans francesos, 
perquè els uns poden gaudir d’uns drets 
dels quals els altres no poden gaudir, 
excepte que, precisament, abandonin 
les cir cums tàncies que els fan diferents 
(la cultura minoritzada), cosa que està 
en contradicció amb l’esperit mateix 
d’aquest article i que alhora contradiu de 
ple la voluntat d’igualtat (égalité) entre 
tots els ciutadans.

A tall de conclusió, hom pot dir que 
la perversió del concepte d’igualtat fa 
que es produeixin situacions parado-
xals, com, per exemple, aquesta que tot 
just he mencionat, en la qual una dispo-
sició legal que pretén assegurar la no-
discriminació entre els individus s’aplica 
precisament discriminatòriament. Tot 
plegat és un pèl kafkià. 

Per altra banda, tot el que he descrit 
fins ací pot explicar el motiu pel qual 
França va expressar la seva reserva a l’ar-
ticle 27 del Conveni Internacional sobre 
Drets Civils i Polítics (Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques). 
Concretament, l’article estableix que:

A part de l’article 27 del Conveni 
Internacional sobre Drets Civils i Polí-
tics, existeixen altres casos de documents 
legals internacionals als quals França ha 
mostrat la seva disconformitat per la 
mateixa raó, és a dir, perquè donen drets 
a les minories culturals franceses que els 
equipararien a la resta de ciutadans, i això 
és quelcom que les autoritats de París no 
estan disposades a permetre (per exem-
ple, la Carta Europea de les Llengües).

Per tant, França, malgrat que sem-
pre ha volgut creure en la seva grandesa 
(grandeur) i que sempre ha volgut dir-se 
a ella mateixa que era el país més avan-
çat en el desenvolupament dels drets 
humans, demostra ser molt poc civilit-
zada pel que fa als drets fonamentals, 
els drets civils i els drets polítics de les 
minories culturals del seu territori. Això 
fa pensar, d’una manera força automà-
tica, que allò que tots coneixem com 
a cultura francesa no ha estat pas una 
cosa ni tan humanista ni tan civilitzada, 
i, encara menys, lliure, igual i fraternal, 
com ens volen fer creure. 

Encara més, la cultura francesa ha 
mostrat senyals preocupants d’auto ri 
tarisme i fins i tot de feixisme. Con-
cretament, aquesta actitud obsessiva 
d’imposició de l’homogeneïtat és el 
que ens permet parlar d’una combina-
ció d’autoritarisme (s’imposa quelcom 
sense demanar el parer de la gent) i 
de feixisme (s’imposa l’homogeneïtat 
agressivament).

En aquesta equació ens hi manca just 
un tercer element: la idea de superioritat. 

La qüestió és: com hi encaixa, amb 
els altres dos elements, la idea de supe-
rioritat? Bé, des del punt de vista del qui 
es creu superior, la lògica és la següent: 
«Com que crec en la igualtat entre els 
individus, i com que crec que la igual-
tat implica que tots els individus perta-

Art. 27 Als estats on existeixin 
minories ètniques, religioses o lin-
güís tiques, no es podrà negar el dret a 
les persones que pertanyin a aquestes 
minories, d’una manera comunitària 
amb la resta de membres del grup, de 
gaudir de llur pròpia cultura, de pro-

fessar i practicar llur pròpia religió, o 
d’emprar llur pròpia llengua. 

Art. 27 Dans les Etats où il existe 
des minorités ethniques, religieu-
ses ou linguistiques, les personnes 
appartenant à ces minorités ne peu-
vent être privées du droit d’avoir, en 
commun avec les autres membres de 
leur groupe, leur propre vie culture-
lle, de professer et de pratiquer leur 
propre religion, ou d’employer leur 
propre langue. 
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nyin a una única cultura, cal que triem 
una cultura per a uniformitzar-los, i com 
que la tria de la cultura uniformitzadora 
(homogeneïtzadora) la faig jo, no serà 
pas difícil d’escollir-la, trio la meva, ja 
que és la superior.» 

Arribats a aquest punt, m’agradaria 
introduir una altra frase del noi francès 
de qui us he parlat abans. A la pregunta 
de si creia que hi havia cultures supe-
riors a les altres, aquest noi, sense cap 
recança, em digué que sí, que «la cul-
tura francesa era superior a la cultura 
alemanya». 

Bé, a part dels judicis morals que 
podem fer respecte a aquest «complex 
de superioritat», molt em temo que la 
idea de la superioritat cultural fran-
cesa, malauradament, és una idea força 
estesa entre la població d’aquest país, 
especialment entre les generacions més 
velles.

 La frase d’aquest noi ens serveix no 
solament per a entendre que el complex 
de superioritat cultural del nord ha estat 
patit per les minories culturals dins de 
França, ans també per a entendre que 
altres cultures que tenen estat propi 
n’han patit igualment els efectes.

 Per exemple, no deixa de ser para-
doxal que els francesos es creguin supe-
riors culturalment als alemanys, perquè, 
de fet, ambdós tenen quelcom que els fa 
molt semblants: el complex de superiori-
tat. En aquest sentit, el complex de supe-
rioritat alemany es fonamentava bàsica-
ment en la superioritat racial, mentre 
que en el cas francès es fonamenta en 
la cultura. 

En qualsevol cas, el resultat d’un 
complex de superioritat ha tingut, tant 
en el cas francès com en l’alemany, unes 
conseqüències brutals i nefastes per a la 
convivència dels individus i dels pobles. 
Aquest complex de superioritat, en la 
ment dels ciutadans de França i Alema-
nya, no els ha permès que es relaciones-
sin d’una manera civilitzada i pacífica 
amb els altres, enverinant les relacions 
de tots dos pobles amb la resta del món. 
L’exemple més clar d’això ha estat l’exis-
tència dels camps d’extermini nazis, on 
les minories racials (jueus, gitanos, etc.), 
les minories sexuals (homosexuals) i els 
dissidents ideològics (comunistes, anar-
quistes, republicans, demòcrates, etc.) i 
qualsevol altra persona que fos un perill 
per a la «puresa» del poble alemany hi 
era tramesa per a ser exterminada.

En aquest context, el mot puresa 
és una forma irracional d’identificar la 
superioritat (és a dir, la puresa és allò bo, 
allò suprem... el millor). Una superioritat 
que empeny inexorablement els indivi-
dus i les comunitats senceres a intentar 
d’uniformitzar i homogeneïtzar les altres 
comunitats humanes a través de l’elimi-
nació física dels individus (en el cas ale-
many) o de l’assimilació cultural (en el 
cas francès). 

Com veiem, la conseqüència de 
qual sevol ideologia feixista o amb trets 
feixistes és la dificultat de relació pací-
fica i respectuosa amb els individus o 
comunitats humanes de l’entorn. En 
aquest cas, la idea de superioritat cul-
tural francesa ha enverinat les relacions 
pa cífiques i constructives entre el poble 
francès i la resta de comunitats culturals 
de França. 

Després d’haver fet aquest exercici 
de comparació, potser veurem des d’una 
altra perspectiva frases com: «Soyez 
prope, parlez français.» Aquest eslògan 
que el sistema educatiu francès utilitzà 
durant els anys cinquanta fa ús d’aquesta 
idea de netedat o de puresa (i, per tant, 
de superioritat). 

Com tots sabem, la idea de netedat 
(puresa) pot ser molt patològica quan es 
duu a l’extrem (tant a nivell de psicolo-
gia individual com psico-socialment). 
La puresa és un concepte pervers, per-
què implica que hi ha quelcom net i, 
per tant, bo (prope), que es contraposa 
necessàriament a quelcom brut i, per 
tant, dolent o no desitjable (el parlar 
patois)3. 

D’alguna manera, podem traçar una 
línia entre les idees següents: 

A tall de conclusió podem dir que el 
model de relació entre les diferents comu-
nitats culturals de l’Estat francès no ha 
estat d’igualtat ans de domini, desigualtat 
i sotmetiment de la comunitat majoritària 
francòfona del nord de França sobre la 
resta de comunitats de l’Estat. 

Per tal d’imposar aquest model, 
les autoritats franceses han intentat de 
controlar la població de les comunitats 

minoritzades a través de la coacció física 
i a través del control mental. Per a con-
trolar-los mentalment, ha calgut incul-
car-los la idea d’igualtat equivalent a 
«uniformitat cultural + superioritat de 
la cultura del nord». D’aquesta manera, 
minories culturals senceres s’han sotmès 
a aquests mètodes d’extermini cultural 
sense oposar-hi gaire resistència. 

Des d’aquest punt de vista, hom pot 
afirmar que una de les pilastres que 
ha sustentat la pretesa «grandeur» de 
França ha estat l’opressió de les cultures 
diferents de la francòfona. u

Net  bo  superior  dret 
a ésser imposat agressivament sobre 
la resta.

Brut  dolent  inferior  
alie na ció progressiva i conductes 
autodestructives. 
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Carta de Drets Humans i del Ciu-
tadà
«La Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen» va ser adoptada el 26 d’agost 
de 1789 per l’Assemblea Nacional Cons-
tituent francesa com a primer pas per a 
redactar una Constitució.

Constitució del 1958
Constitució de la V República Francesa, 

aprovada per l’Assemblea Nacional Fran-
cesa el 4 d’octubre de 1958. 

3. A les darreries del segle xix es podien veure 
anuncis als carrers bretons on s’hi deia «Il est 
interdit de parler breton et de cracher sur la 
terre» (És prohibit parlar en bretó i escopir a 
terra). 
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Fa mesos, i m’adono que fi ns i tot 
més d’un any, volia escriure un 
ar ticle que s’havia de titular S’ha 

acabat la comèdia, inspirant-me en un 
article d’Oriol Junqueras que deia, en un 
to grandiloqüent de profecia:

«Sens dubte, el noucentisme ha estat 
el marc de referència de la catalanitat 
al llarg del segle xx. Ara, a principis 
d’un nou mil·lenni, tots plegats hem de 
repensar la nostra identitat i els camins 
de la seva implementació política explí-
citament sobiranista. Segons Suetoni, 
les darreres paraules d’August van ser 
«Acta est fabula». Nosaltres també 
hauríem d’escriure un epitafi  per a la 
làpida del Noucentisme: ‘S’ha acabat 
la comèdia.’ Aplaudiu!»1.

La comèdia, però, tot i les evidèn-
cies creixents de l’existència d’un dis-

curs alternatiu al fracàs demostrat d’uns 
determinats models polítics i mentals, 
persisteix en un escenari dual de rea-
litats enfrontades. D’una banda, burla 
quotidiana, humiliació permanent, indig-
nitat, triomfalisme absurd i cotxes ofi ci-
als. De l’altra, inconformisme, radica-
litat democràtica, esperança en el futur 
i patriotisme conseqüent, com el de la 
històrica manifestació a Brussel·les de 
les fotografi es que il·lustren aquest text. 
L’abisme entre el món dels polítics, que 
encara ens volen fer creure que anem bé 
(la «Catalunya optimista»), i el de la gent 
que descobreix que cada cop anem pit-
jor, augmenta d’una manera imparable, i 
se suposa que, en un règim mitjanament 
democràtic com el nostre, aquest divorci 
és una situació insostenible a llarg ter-
mini que acabarà desembocant en algun 

tipus de ruptura. De tota manera, ja sabeu 
que no tot es redueix a un confl icte de 
prioritats entre una classe política autista 
i una societat desencantada i precaritzada 
per dècades de neoliberalisme i globalit-
zació, perquè, a casa nostra, mentre no 
quedi resolt el nostre paper en el concert 
de les nacions, continuarà havent-hi un 
xoc frontal de projectes identitaris (el 
propi i l’imposat), i no és casual que tots 
els esforços per mantenir la població en 
un estat d’infantilisme i idiotesa es posin 
al servei de la continuïtat d’una situació 
política que forma part d’un projecte de 
destrucció planifi cada. 

Per si no en teníem prou amb el 
la mentable espectacle del tripartit, hem 
tingut un nou exemple d’aquest pro-
jecte que uns quants anomenen (amb 
un immens cinisme) «no nacionalista» 

L’hora d’assolir l’hegemonia

Ramon Monton

No és possible conservar la 
prò pia personalitat ajustant-
se a un marc de referència 
que la destrueix.
Betty Friedan

La primera vegada 
que tʼenganyen, la 
culpa és de lʼaltre. 
La segona vegada 
que tʼenganyen, la 
culpa és teva.
J.J. Ibarretxe

Un dels efectes dʼun confl icte permanent és la reduc-
ció de la nostra capacitat de veure el que és possible. 
Nelson Mandela

No volem més formatge: volem sortir de la ratera.
Xavier Rubert de Ventós

1. Oriol Junqueras, «L’epitafi  del noucentisme» (Avui, 16-1-2008).
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després de l’escandalosa farsa electo-
ral a Euskadi. Per què el primer que 
volen fer allà els espanyolistes és limi-
tar el mapa del temps de la televisió a 
les tres províncies basques, els límits 
territorials que estableix la legalitat, i, 
en segon lloc, convertir el coneixement 
de la llengua basca en un simple mèrit 
en l’administració? I per què, en els dos 
extrems de la nostra nació (València i la 
Catalunya Nord), que és on la llengua té 
més problemes de subsistència, les auto-
ritats han emprès una campanya deci-
dida contra la recepció de TV3? ¿Són 
això, potser, mesures «contra la crisi» 
o que afecten temes que «interessen als 
ciutadans»? No, això són atacs directes 
a dos elements constitutius de la identitat 
d’un poble: el coneixement de la pròpia 
llengua i el propi territori. Quin discurs 
hegemònic fa possible aquestes actuaci-
ons? Doncs, aquell discurs que neix de 
la gran contribució de França a la his-
tòria de les Grans Mentides en associar 
la causa de la llibertat a l’expansió colo-

nialista de la nació francesa (cinc-cents 
quaranta-quatre mil quilòmetres qua-
drats de desoladora devastació francò-
fona: mateu-los tots, que Déu ja triarà 
els seus; soyez prope, parlez français; el 
patois només serveix per a parlar amb les 
vaques). Com podeu comprovar, això no 
té res a veure amb la Il·lustració ni amb 
els drets humans. Per tant, és necessari 
aprofundir en la denúncia de les contra-
diccions i el caràcter tenebrós i autoritari 
d’aquest discurs i vincular el nostre pro-
jecte alliberador a la defensa de la demo-
cràcia, de la felicitat i dels drets de les 
persones2, començant pel dret de saber 
la veritat3 i acabant pel dret de decidir 
com volem viure. 

Però qui ens ofereix, oculta o tergi-
versa aquesta veritat? No solament els 
llibres d’història, sinó també els discur-
sos, les declaracions, les campanyes i 
les celebracions dels polítics («15 anys 
de Jocs Olímpics», «Visc a Barcelona»4, 
«30 anys d’ajuntaments democràtics»), 
i també allò que destaquen o silencien 

els Telenotícies, el marc de referència 
que transmeten els mass media (inclo-
ent-hi la publicitat: «Disney Channel 
TDT, por fin para todos»5, anunci emès 
en castellà per TV3), els noms dels car-
rers6 i l’exemple que ofereixen les per-
sones amb capacitat per a «crear opi-
nió». Com va escriure Salvador Cardús, 
«té el poder qui és capaç d’imposar el 
nom a la realitat»7, i el discurs hege-
mònic determina la lectura dels esde-
veniments i l’atribució de normalitat i 
viabilitat. Si es converteix en una cosa 
normal que, a la ràdio, alternin la falca 
institucional «el català a RAC 105» amb 
un espai matinal de conyeta que el ricu-
litza i es diu «El català correcte», sentir 
Lídia Pujol cantant en anglès Breaking 
the waves i afegint a corre-cuita al final 
de la cançó, com l’epitafi histèric d’un 
ésser que agonitza, una tirallonga de 
paraules en català, o que ens parlin per 
la nostra televisió d’una pel·lícula cata-
lana que «reflecteix la realitat bilingüe», 
quina normalitat anem conformant? 

2. No em refereixo, és clar, al dret a la ignorància de qualsevol llengua que no 
sigui la seva que defensen els espanyolistes.

3. Llegeixo en el diccionari del IEC, a l’entrada divorciar, aquest exemple: 
«Divorciar el poble de la seva història.»

4. «La de les patates braves»: un dels productes més ridículs de la mentalitat 
sociata, a més de l’escàndol que, en plena crisi econòmica, l’ajuntament de 
Barcelona es gastés 48.000 euros diaris en propaganda.

5. Us adoneu de les connotacions sinistres que té aquest «para todos»? Vet 
aquí un nou agent assimilador dels nostres infants i joves a la «lengua de 
todos (los españoles)».

6. Jordi Mata, en el seu llibre Emmordassats i complaguts (La Busca, 2008), 
ens proposa un recorregut patriòtic pel Poble Sec, el nomenclàtor del qual 
es farcit d’herois de la Guerra de Separació, com a exemple del fet que la 
recuperació de la memòria pot començar a la xarxa viària.

7. «Llops amb pell de xai» (Avui, 18-1-2008).

Manifestació, a Brussel·les, el dia 7 de març, per la sobirania de Catalunya             Foto: R. Puig Coromines
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La mentalitat de camp 
de concentració

El primer pas per a superar un estat 
d’opressió individual o col·lectiva és 
ser-ne conscient, i el segon, buscar els 
mitjans per a posar-hi fi. Dit així, sem-
bla obvi, però en la realitat moltes vega-
des no resulta tan senzill. Si els màxims 
interessats a mantenir-nos en la inò-
pia continuen imposant el seu discurs 
postmodern de la confusió, tan ple de 
soroll, coloraines, cosmopolitisme tifa 
i canalles oficials, malament rai8. En 
aquest sentit, l’anàlisi feminista, amb 
el seu èmfasi en la necessitat de crear 
les condicions més adequades perquè 
tota persona pugui assolir 
la màxima realització per-
sonal, és molt clarificador i 
productiu si l’extrapolem a 
qualsevol procés de mino-
rització, relegació o opres-
sió.

Betty Friedan, en el 
seu llibre fonamental La 
mística femenina9, va su -
bratllar la situació de les 
mestresses de casa nord-
americanes, que patien una 
insuportable divisió interna 
en haver-se d’adaptar exte-
riorment a una realitat tot 
mantenint interiorment els 
valors que aquesta mateixa 
realitat destruïa, i la va 
comparar amb la dels pre-
soners d’un camp de con-
centració, que es convertien 
en els seus pitjors enemics 
quan «negaven la realitat 
mateixa de llur problema 
i acabaven «ajustant-se» 
al camp mateix, com si 
fos l’única realitat»10. Els 
camps de concentració són 
un dels màxims exponents 
de l’enginyeria de la deshu-
manització, i les pràctiques 
d’extermini que s’hi duien 
a terme començaven amb 
l’eliminació de la identitat, 

que comportava la pèrdua de la indivi-
dualitat i, en conseqüència, de la lliber-
tat i dignitat humana. El psicoanalista i 
pedagog Bruno Bettelheim explica una 
experiència inoblidable de la seva estada 
en un d’aquells camps: un grup de pre-
soners nus feia fila per a entrar a la cam-
bra de gas. El comandant de les SS va 
ordenar a una presonera que havia estat 
ballarina que, abans de morir, ballés per 
a ell. La dona ho va fer i, mentre ballava, 
aprofitant un moment de distracció de 
l’oficial, li va prendre la pistola i el va 
matar. Després la van afusellar, però ella 
va morir essent de nou una persona, per-
què, en ballar, havia recuperat la seva 
personalitat individual («En exercir la 

perduda llibertat que ni tan sols el camp 
de concentració havia aconseguit d’anul·-
lar –és a dir, decidint com volia pen
sar i sentir respecte a les condicions de 
la seva pròpia vida–, aquella ballarina 
aconseguí escapar-se de la seva presó 
real»11).

La solució que Friedan proposa a les 
dones per a deixar enrere el seu estat de 
reclusió infantilitzadora («Han de refu-
sar d’ésser individus sense nom, desper-
sonalitzats i manipulats, i han de propo-
sar-se de viure novament d’acord amb un 
objectiu escollit per elles mateixes. Han 
de començar a desenvolupar-se»12) es pot 
aplicar a tot individu o col·lectiu oprimit 
i alienat, perquè és la famosa voluntat 

de ser, «l’afirmació indi-
vidual de la pròpia exis-
tència i les pròpies poten-
cialitats»13 per a aspirar a 
la plenitud humana, que 
podríem definir com l’estat 
en què un esdevé tot el que 
pot ser o, segons l’autora, 
com la «capacitat d’ultra-
passar el present i d’actuar 
a la llum del possible, [...] 
de formar el futur»14. En 
efecte, la capacitat de pen-
sament humà abstracte, de 
pensar en termes de possi-
bilitats, d’influir en la reali-
tat i ser constructors actius 
del nostre futur és el que 
ens distingeix dels animals, 
dels zombis i dels robots 
(en paraules del lehenda-
kari Ibarretxe: «el futur 
és a les nostres mans i ens 
hem de mirar a nosaltres, 
perquè nosaltres tenim la 
solució»). Limitar-nos a la 
gestió estricta de la quoti-
dianitat és condemnar-nos 
a la deshumanització, per-
què «és l’objectiu allò que 
dóna sentit humà a la prò-
pia vida» i «cal tenir algun 
objectiu final, algun pro-
pòsit llunyà per a continuar 
avançant»15. 

8. Mesos enrere vaig llegir, en un anunci d’una obra de teatre sobre el doc-
tor Trueta, un text que començava dient: «En una Barcelona sacsejada per 
un conflicte incomprensible...», i vaig pensar automàticament: què vol dir 
incomprensible? Era ben comprensible, en aquella època, es tractava d’una 
guerra contra Catalunya, i després de la guerra encara va quedar més clar. 
Com pot ser que algú digui que va ser incomprensible?

9. N’hi ha una edició catalana a Ed. 62, 1975.

10. Betty Friedan, Op. cit., vol. 2, p. 121.

11. Op. cit., p. 123, la negreta és meva.

12. Op. cit., p. 124.

13. Op. cit., p. 125.

14. Op. cit., p. 127. 

15. Op. cit., p. 168.

La «Grande Place» de Brussel·les amb la «Casa del Rei» al fons, on hi ha 
el «Museu de vestits del Manneken». El Manneken (l’estàtua del qual està 
si tuada a pocs metres de la «Place») cada 11 de setembre es vesteix de 
català, ja que el Casal Català de la ciutat en 1971 hi féu regal d’un vestit. 
També cada 20 de maig es vesteix de barcelonista, perquè en 1994 la 
Penya Barcelonista del Casal hi féu regal d’un conjunt barcelonista.
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Com remarca Friedan, quan una per-
sona troba el seu objectiu vital, comença 
a sentir-se capaç de fer coses, perd la por 
de ser ella mateixa, la seva ment s’ei-
xampla i se sent com l’infant que aprèn a 
caminar, descobreix noves perspectives 
i té la sensació meravellosa que tot allò 
que fa té un sentit que l’omple de satis-
facció16. Per tant, si allò més important 
i els elements humanitzadors per excel-
lència són precisament la identitat que 
ens fa ser qui som i els objectius que ens 
fan anar on volem anar, és innegable que 
els nostres governants ens enganyen, en 
exhortar-nos contínuament a deixar de 
banda els temes identitaris i limitar-nos a 
la gestió resignada i tutelada de la «polí-
tica domèstica»17. Això és sotmetre’ns a 
una mentalitat de camp de concentració, 
a un estat d’infantilisme permanent, a la 
conformitat fatalista amb la nostra eli-
minació com a poble i a la trista existèn-
cia de les nacions colonitzades, i l’única 
sortida que tenim és deixar de malbaratar 
energies en empreses impossibles (l’en-
caix, el federalisme asimètric, la realitat 
plurinacional) i en l’esgotadora tasca de 
resistir les agressions constants, respon-
dre les preguntes que permeten definir la 
identitat i el pla de vida de cadascú («qui 
som?», «on volem anar?») i emprendre el 
camí de tornada al mainstream de la his-
tòria, el corrent principal de les nacions 
amb dret de decidir i de viure per elles 
mateixes (no subsidiàriament) que mai 
no hauríem hagut d’abandonar.

Assolir l’hegemonia del discurs
Ja fa temps que es va generalitzant la 

percepció que ens cal construir un nou 
paradigma o discurs hegemònic (és a dir, 
majoritari) que superi les limitacions 
frustrants del regionalisme (s’anomeni 
com s’anomeni a si mateix) i el sucursa-
lisme, faciliti la descolonització mental 
necessària en el nostre procés de des-
colonització política i permeti de plan-
tejar amb la màxima fredor i naturali-
tat l’objectiu d’assolir la major plenitud 
possible en tots nivells, d’acord amb la 
demanda social. Jordi Mata, en el seu lli-
bre Emmordassats i complaguts, es pre-

gunta si tota la culpa del desconeixement 
de la nostra pròpia història és dels espa-
nyols, i arriba a la conclusió que la bur-
gesia de la Renaixença, per no posar en 
perill els seus negocis en el mercat espa-
nyol, va instaurar una visió de nosaltres 
mateixos en què «el patriotisme de but-
xaca vencia la realitat i feia de la frustra-
ció un senyal d’identitat predominant»18. 
En la situació actual d’economia globa-
litzada, però, com remarquen molts ana-
listes, aquest pànic al sobiranisme per 
por de perdre el mercat espanyol ha dei-
xat de tenir sentit i, segons una enquesta 
de l’Avui, ja són majoria els empresaris 
catalans partidaris de la independència19 
com a sortida política natural del car-
reró sense sortida històric en què ens tro-
bem. Normalitzar i generalitzar aquest 
discurs fins a convertir-lo en hegemònic, 
en una eina útil per a entendre la nostra 
realitat i canviar-la, és la comesa d’una 
nova classe de creadors d’opinió que, en 
comptes de promoure el lament inútil, la 
conyeta autodestructiva o la connivència 
amb l’ocupant20, difonen un tipus de dis-
curs rotund, entenedor, crític i construc-
tiu. Com diu Salvador Sostres, «en un 
país ocupat, els escriptors neutrals i els 
ben educats són per tirar-los a les escom-
braries. Pur col·laboracionisme. Norma-
litzen l’opressió i allarguen l’agonia»21.

Aquest nucli de persones amb opi-
nió influent (primer en els sectors més 
lúcids; després, en els que vagin pre-
nent consciència de la nostra realitat) i 
amb capacitat de superar amb esperit 
crític «les anàlisis estereotipades que es 
mantenen vigents per pura inèrcia» és 
el que Patricia Gabancho ha anomenat, 
fent un paral·lelisme amb la nova situa-
ció política dels Estats Units, l’«smart 
power» català, format pels qui projecten 
el «poder de la intel·ligència»22. Aquests 
opinadors, segons Gabancho, es caracte-
ritzen pel fet de reunir tres condicions:
a) La contundència inequívoca en el 

diagnòstic (exemple: ha de ser la 
nostra tasca contribuir a construir un 
Estat que té com a propòsit fundaci-
onal destruir-nos?). 

b) La posició crítica davant els agents 
polítics, socials i culturals, adquirint 
l’hàbit d’analitzar la realitat a partir 
de filtres nous, de fer les preguntes 
encertades i facilitar les respostes 
pertinents.

c) La superació del derrotisme, la por 
i el provincianisme, promovent una 
actitud positiva sobre el talent dels 
catalans i la seva capacitat per a tirar 
endavant, que, parafrasejant Barack 
Obama, es podria resumir en la frase: 
«Nosaltres també podem.» u

16. De la mateixa manera que els infants aprenen a caminar caminant, les 
nacions aprenen a emancipar-se emancipant-se. «Les majories àmplies 
sovint es creen a posteriori. Només tenint un Estat generes cultura d’Es-
tat» (A. López Tena).

17. Mentre els espanyols prenen les «grans decisions» per nosaltres i, molt 
sovint, contra nosaltres.

18. Jordi Mata, op. cit., p. 44.

19. Un 44%, segons l’enquesta publicada el 31-1-2009.

20. Quin espectacle més trist, el de l’escriptor Marsé, agraint en castellà el 
premi Cervantes i lloant, amb aquell accent tan català que té, les suposades 
virtuts del «bilingüisme».

21. «Escriure en un país ocupat» (Avui, 1-4-2009).

22. Patricia Gabancho, «L’smart power català» (Avui, 5-2-2009).

La manifestació en marxa (Brussel·les)             Foto: R. Puig Coromines
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La traducció: 
una clau per a 
aprendre l’anglès

Martin Louis Hevly (professor d’anglès a Manresa des de fa disset anys. 
És autor d’una Gramàtica anglesa en cinc volums i manté la web pedagògica 
Anglès per a catalans <http://visca.com/apac>).

Introducció

En la majoria de les classes d’anglès 
que es fan al nostre país, la cantarella 
dels professors és: «No traduïu!» Els lli-
bres són escrits enterament en anglès i es 
demana a l’alumne que no tradueixi el 
que hi ha i que no pensi en català abans 
de parlar en anglès. Nosaltres creiem que 
cal reconsiderar aquesta postura; primer, 
perquè la traducció és la manera més 
intuïtiva i eficaç de comunicar-se entre 
idiomes, i segon, perquè la metodologia 
actual desaprofita massa els molts punts 
en comú que tenen el català i l’anglès, 
com també el bilingüisme del professo-
rat. En aquest article, doncs, examina-
rem les raons que es donen per a no fer 
comparacions entre l’anglès i el català; 
però primer volem justificar la nostra 
afirmació que la traducció és intuïtiva i 
eficaç.

Una traducció intuïtiva i eficaç
Si no entenem un rètol en anglès, pre-

guntem: «Què vol dir?»; si no entenem 
algú que ens parla en anglès, demanem: 
«Què diu?»; i, si volem que un anglo-
parlant no catalanoparlant ens entengui, 
diem: «Digues-li que...» En tots aquests 
casos demanem una traducció, perquè 
traduir és la manera més intuïtiva i efi-
caç per a comunicar-se. Si la traduc-
ció és bona, aleshores la comunicació 
també ho serà; si no, la comunicació 
serà imperfecta. 

Doncs, donat que la traducció és 
intuïtiva i eficaç, és una bona eina per a 
aprendre? Considerem el cas d’una per-
sona que es troba en un país angloparlant 
sense coneixements d’anglès: ¿aprendria 
més bé amb un mestre bilingüe –una per-
sona que li podria resoldre dubtes, a qui 
podria fer preguntes com ara «Com se 
diu allò?», o «Per què ho diuen així?»–, 
o bé aprendria més bé amb un mestre 
angloparlant monolingüe? Ens sembla 
evident que el primer li oferiria avantat-
ges importants. Per tant, preguntem: si 
aquí a Catalunya tenim el gran avantatge 
d’un professorat bilingüe, per què ense-
nyen l’anglès com si fossin angloparlants 
monolingües?

«Perquè així es fa allà!»
Si preguntem per què aquí a casa nos-

tra els mestres bilingües ensenyen l’an-
glès com si fossin angloparlants mono-
lingües, una resposta podria ser: «Perquè 
així es fa a Nova York i a Londres.» Però 
per a nosaltres aquesta raó no té pes. Pri-
mer de tot, entenem que la metodologia 
sense traducció és perfectament legítima 
a Anglaterra o als Estats Units, ja que, 
per un costat, els alumnes tenen l’avan-
tatge de viure en un ambient de «immer-
sió total» i, per l’altre, no podem espe-
rar que els mestres d’allà aprenguin les 
moltes llengües maternes de tots els seus 
alumnes. Però aquí la situació és com-
pletament al revés: els alumnes tenen 
el desavantatge de disposar de poques 

hores setmanals per a dedicar-se a l’an-
glès i l’avantatge de compartir l’idioma 
amb el professor.

Un altre punt important: a les uni-
versitats d’allà pretenen que la forma-
ció que es dóna als qui volen ensenyar 
l’anglès als no-angloparlants sigui apta 
per a qualsevol país del món; mai no es 
té en compte que els problemes d’apre-
nentatge que poden tenir els catalans 
són diferents dels que es presenten als 
alemanys o als japonesos. Aquest fet 
els proporciona un gran avantatge: els 
mateixos professors, amb els mateixos 
llibres, poden treballar on vulguin sense 
haver d’aprendre l’idioma del país on es 
troben. Per tant, pensem que és legítim 
preguntar: ¿s’ensenya l’anglès sense 
establir comparacions amb la llengua 
materna de l’alumne perquè és el mètode 
més eficaç, o potser més aviat perquè és 
el mètode que proporciona més avantat-
ges als qui publiquen els llibres, formen 
els professors i gestionen les acadèmies 
privades?

La traducció literal 
i la traducció correcta

Una altra justificació que es dóna per 
a la metodologia sense traducció és que 
la traducció literal produeix molts errors. 
Per això diuen que és millor no pensar 
en català abans de parlar o escriure 
en anglès. Fins i tot hi ha qui diu que 
l’alumne hauria de fer veure que no té 
cap idioma matern i aprendre com si fos 
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un nadó, car els nens no aprenen pas el 
seu idioma matern a còpia de traduir.

Primerament, cal dir que l’impor-
tant d’una traducció és que sigui cor-
recta, tant si és literal com si no ho és; 
ningú no vol que els alumnes xampur-
regin, sinó que expressin en anglès les 
seves idees de la mateixa manera que 
ho fa un angloparlant. El gran avan-
tatge que tenen els professors bilingües 
és que poden destacar els casos en què 
un concepte s’expressa diferentment en 
les dues llengües. Per exemple, poden 
explicar als alumnes que el sentit del gir 
català «abans + imperfet» es tradueix 
sempre en anglès per «used to + infi ni-
tiu» i després en poden donar exemples: 
«Abans ells vivien aquí = They used to 

live here», «Abans ell bevia molt = He 
used to drink a lot», etc. Això s’entén de 
seguida, i descartar aquesta possibilitat 
no fa més que allargar innecessàriament 
l’aprenentatge dels alumnes.

Dit això, volem remarcar també 
que el català i l’anglès tenen moltíssims 
punts en comú i que la traducció literal 
és sovint una eina útil. L’important és 
aprendre a distingir entre aquells casos 
en què l’alumne català pot refi ar-se de 
la intuïció i traduir literalment d’aquells 
altres en què ha d’aprendre noves cons-
truccions. Una vegada més, doncs, els 
professors bilingües són capaços d’oferir 
aquest tipus d’ajut.

No pensar en català = no pensar
Considerem també que demanar a 

l’alumne que no pensi en català abans 
d’expressar-se en anglès és com dema-
nar-li que no pensi de cap manera, 
procediment poc apte per a produir 
resultats satisfactoris, sigui quin sigui 
l’idioma. Tant si volem com si no, els 
nostres raonaments són determinats 
pels pensaments, i és inevitable que, a 
l’hora d’expressar-nos inicialment en 
una llengua forastera, utilitzem les for-
mes i construccions amb les quals ja 
estem familiaritzats. La capacitat de 
parlar espontàniament i correctament un 
segon idioma únicament s’aconsegueix 
amb centenars d’hores de pràctica, cosa 
difícil d’aconseguir vivint en un país no 
angloparlant. Així, creiem que és poc 
aconsellable basar una metodologia edu-
cativa en pressupòsits –que l’alumne no 

tingui idioma matern o que sigui nadó– 
que no tenen res a veure amb la nostra 
realitat.

Conclusions
1) La metodologia basada en la tra-

ducció és intuïtiva i útil per a ensenyar 
l’anglès i hauríem d’encoratjar els nostres 
professors a fer-ne ús.

2) Establir correspondències entre el 
català i l’anglès facilita i accelera l’apre-
nentatge d’aquest.

3) No hauríem de supeditar la nostra 
metodologia a cap altra.

4) Tant si volem com si no, els catalans 
pensem en català; no s’hauria de basar la 
metodologia en pressupòsits contraris a 
aquesta realitat. u
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Reflexions al voltant del lied a Catalunya: 
de la Renaixença al Noucentisme
 

Olga Miracle / Jordi Tomàs

Molts cops ens preguntem sobre 
les particularitats de l’evolu-
ció musical a casa nostra pel 

que fa a la resta de la península Ibèrica 
i a França, i molt poques vegades tro-
bem respostes que defugin estereotips 
de caràcter polític o que demostrin una 
suposada diferència. Tanmateix, tot allò 
que podria semblar una afirmació relati-
vitzadora de l’aportació de Catalunya a la 
història universal de la música, està molt 
lluny de la realitat. N’hi ha prou de pen-
sar en la importància cabdal que tingué 
el monestir de Ripoll com a escola de 
cant gregorià, o en la quantitat de músics 
que aportà el Principat a la resta d’Eu-
ropa durant el període barroc. Ara bé, és 
cosa innegable que en aquells moments 
la música que es feia a Catalunya s’inscri-
via en el context de la música occidental, 
sense gaires diferenciacions autòctones. 

Amb l’arribada dels nacionalismes 
del segle xix i la consegüent revaloritza-
ció del món tradicional i folclòric s’ini-
cià un procés que portà a la creació d’un 
llenguatge musical culte, específicament 
català. Aleshores, entre els diferents gène-
res que es conrearen (música coral, òpera, 
música simfònica, lied...), els compositors 
semblaren tenir una especial preferència 
pel lied o cançó per a veu solista i piano. 
No és d’estranyar la quantitat de cançons 
que varen ser compostes entre la segona 
meitat del segle xix i la primera del xx, ja 
que, tenint en compte la situació institu-
cional del nostre país en aquell temps, no 
era fàcil de tenir a l’abast grans orquestres 
amb bona formació per a poder interpre-
tar amb facilitat les obres dels autors con-
temporanis; en canvi, trobar-se un parell 
o tres d’amics disposats a fer música junts 
era del tot viable. Si a aquest fet hi afe-
gim l’auge poètic que representà la Renai-
xença i, per tant, la diversitat de poemes 
als quals poder posar música, entendrem 
el gran interès pel gènere lied en aquell 
moment de la història.

En aquesta època fou notòria l’apor-
tació incontestable de Francesc Alió, 
amb la seva harmonització de cançons 
populars catalanes per a cant i piano. 

Amb aquesta obra, Alió aconseguí que 
la música folclòrica passés de ser cantada 
al carrer a ser interpretada als salonets 
burgesos, i, com a conseqüència d’aquest 
fet, aquest tipus de música va ser acceptat 
per les classes benestants: escoltar can-
çons tradicionals va esdevenir quelcom 
habitual i fins i tot signe de bona educa-
ció. D’aquí a la creació del lied d’autor, 
d’arrels populars, sols hi anava un pas. 
Així, doncs, entre els compositors més 
brillants d’aquesta nova etapa de l’evo-
lució de la cançó a casa nostra, caldria 
anomenar Enric Morera. Amb les seves 
Cançons de carrer, sobre textos de Josep 
M. de Sagarra, Morera aconseguí gai-
rebé el contrari del que uns anys abans 
havia realitzat Alió: unes cançons d’au-
tor sortien amb força de la sala de con-
cert per a ser entonades per qualsevol 
persona sense coneixements musicals. 
Morera ho va poder fer gràcies a unes 
melodies que, malgrat no tenir cap refe-
rència popular concreta, transpiraven tot 
el perfum de la terra que les havia vistes 
néixer, i d’aquesta manera eren adopta-
des per la gent com quelcom propi.

L’última etapa evolutiva de la cançó 
de concert a Catalunya coincideix amb 
el moment de màxima esplendor lite-
rària, i sobretot de creació poètica, que 
hem viscut al llarg de l’últim segle: el 

període noucentista. Molt poques vega-
des ens plantegem el pes que han tin-
gut els literats en les transformacions 
dels gèneres musicals; cal remarcar 
la simultaneïtat de grans poetes com 
Carner, Garcés, Manent, Sagarra, amb 
músics de la talla de Pahissa, Toldrà 
o Mompou: aquests últims no haurien 
tingut font d’inspiració en el camp de la 
cançó si no hagués estat pels primers. 
Entre tots els músics esmentats, al nos-
tre entendre, Toldrà és qui musicalment 
tradueix millor les idees estètiques del 
noucentisme literari –classicisme, equi-
libri i mediterranisme–, i per això no és 
d’estranyar que sigui un dels composi-
tors amb més nombre de lieder escrits, 
així com l’autor d’un dels cicles amb més 
repercussió del moment: A l’ombra del 
lledoner, amb textos de Tomàs Garcés. 
Amb aquesta obra el lied català arriba a 
la seva plena maduresa i perfecció per 
diversos motius: la fusió entre música 
i poesia, el sentiment d’ingenuïtat que 
transpira, i la profunda catalanitat con-
substancial a les seves melodies i harmo-
nies d’un cert classicisme assenyat, que 
fan d’aquest cicle una obra irrepetible i 
una aportació absolutament original al 
món de la música d’Occident. u

Olga Miracle i Jordi Tomàs en un concert a València

Vegeu en la p. 46 la ressenya del CD: Alió, Morera, 
Toldrà, de la Renaixença al Noucentisme.
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També en podríem dir la tirania dels 
necis, o el despotisme dels llecs, o 
la conxorxa dels enzes, sintagma, 

aquest darrer, que, si no ho recordem 
malament, és el títol de la traducció cata-
lana d’una novel·la publicada fa cosa de 
dotze o quinze anys. El fet és que aquesta 
dictadura, cada cop més activa, exerceix 
la seva nefasta influència en diversos 
camps de la vida social i de la cultura, 
incloent-hi el de la correcció lingüística.

Temps era temps, en certs ambients 
nostres, per exemple el de les sardanes, 
o el de l’excursionisme, era força habi-
tual que entre companys es corregissin 
els barbarismes o les incorreccions gra-
maticals que sorgien en el transcurs de 
la conversa. A qui se li escapava de dir: 
«Tenim que venir més d’hora» o «No 
se’n va donar compte», algú li feia saber 
que calia dir Hem de venir més d’hora 
i No se’n va adonar. Així mateix, for-
mes com «el tiburó, «el màrmol», «l’en-
fermetat», «el calor», «la conta cor-
rent», «una fulla de paper», «admitir», 
«incluir», «después» o «és precís que 
ho faci», molt usuals, entre moltes més, 
en el nostre llenguatge parlat, no deixa-
ven de ser corregides pels qui en sabien 
més, que proposaven, encertadament, el 
tauró, el marbre, la malaltia, la calor, el 
compte corrent, un full de paper, adme-
tre, incloure, després i cal que ho faci. 
I, de fet, va ser ben bé així com molts 
de nosaltres vam començar a millorar el 
nostre llenguatge i com es va iniciar la 
nostra preocupació per la correcció i la 
propietat en l’ús de la nostra llengua.

Aquest costum, naturalment, no era 
sempre ben vist per tothom, perquè cor-
regir els altres ha estat molt sovint consi-
derat una falta de cortesia: és un fet que 
no agrada a ningú que es posin en relleu 
els seus defectes i les seves mancances, 
de la mena que siguin. D’altra banda, 
no tothom ho sabia fer amb el tacte i la 
traça adequats, procurant no ferir la sus-
ceptibilitat dels interlocutors. I encara hi 
podríem afegir que no eren escasses les 
ocasions de correccions innecessàries o 
francament desencertades. Així, hi havia 

qui no vacil·lava a corregir els qui feien 
servir formes com faltar o firmar, pro-
posant, com si fossin les úniques formes 
correctes, mancar i signar. Com a mos-
tra d’esmena totalment desencertada hi 
ha un exemple clàssic: calia dir guixeta 
en lloc de taquilla!

Però els temps han canviat. La pràc-
tica més o menys esporàdica de la cor-
recció de certes formes considerades 
incorrectes del llenguatge oral subsis-
teix com un fet normal que no és pas 
exclusiu, ni de bon tros, en l’expressió 
de la nostra llengua. Però aquesta pràc-
tica és àmpliament superada per la dels 
qui pretenen imposar unes determina-
des formes de llenguatge, les unes més 
incorrectes que les altres, però, en defi-
nitiva, tributàries d’una elocució mimè-
tica i, molt especialment, de l’expressió 
habitual del castellà. I aquesta imposició 
és sovint tenaç i porfidiosa, contundent 
i fins i tot agressiva. Es tracta ben bé, 
doncs, de la dictadura dels ignorants. A 
vegades és qüestió d’ignorants que es cre-
uen, de bona fe, que són savis. A vegades 
no fan sinó voler imposar, indegudament 
o innecessàriament, una forma de llen-
guatge en nom de la seva habitualitat. I 
no falten els qui adopten aquesta acti-
tud impròpia en nom de la comprensió 

exacta, sense possibilitat d’error, del sig-
nificat del missatge lingüístic.

Considerem, per exemple, els subs-
tantius sorbet i xampany, dues formes 
lèxiques contra les quals s’acarnissen, si 
no amb ferocitat, amb urc i insolència, 
aquests nous policies de l’idioma. Com 
és ben sabut, en lloc de sorbet ens volen 
fer dir xarrup (!) i en comptes de xam-
pany pretenen imposar-nos tant sí com 
no el neologisme cava, posat en circula-
ció per unes raons d’estratègia comercial 
que no podem pas discutir. Dir xarrup 
en lloc de sorbet és un disbarat com una 
casa de pagès, que fa sentir allò que en 
diem vergonya pels altres. Pel que fa a 
xampany, és una designació tradicional, 
avalada per un ús ja secular, que en el 
llenguatge comú no ha de ser mai objecte 
de correcció. Ara bé, la ignorància dels 
nous dictadors del llenguatge esdevé 
francament grotesca quan ens parlen de 
cava francès i de marc de cava (!). Que 
consti que no ens ho inventem: en més 
d’una ocasió hem demanat, en un restau-
rant, una copa de marc de Xampanya (és 
a dir, de la regió francesa de la Xampa-
nya: podria ser de Borgonya, o d’Alsà-
cia), i el cambrer no ha vacil·lat a recti-
ficar-nos: una copa de marc de cava. I 
hi podríem afegir que, si bé a l’ampo-

La dictadura dels ignorants

Albert Jané
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lla constava clarament marc de Cham-
pagne, a la nota havien escrit marc de 
cava. No deixa de ser una altra mostra 
d’aquesta tirania dels ignorants la que 
consisteix a voler-nos imposar expressi-
ons com cafè sol o xocolata calenta.

És així, també, que hi ha qui ens vol 
imposar la norma de distribució del cas-
tellà entre les formes ave i pájaro, norma 
traslladada a la nostra llengua amb les 
formes au i ocell, subordinació igno-
miniosa que ja hem denunciat més d’un 
cop. Però n’hi ha que no en tenen prou 
de recórrer escrupolosament, amb una 
cura sol·lícita, a la forma au en tots els 
casos en què el castellà diu ave, i reser-
var la forma ocell per als casos en què en 
castellà es diu habitualment pájaro, sinó 
que ens volen imposar aquesta distinció 
a tots els qui sempre hem dit que les òli-
bes i els mussols són ocells de nit i que 
les àguiles i els esparvers són ocells de 
presa. En la seva ignorància dictatorial 
no vacil·len a corregir-nos i volen que en 
diguem aus nocturnes i aus de presa.

Ja sabem molt bé, i no ho deu igno-
rar cap dels nostres lectors, que l’expres-
sió de les hores del dia no és idèntica en 
tots els territoris de llengua catalana. I, 
doncs, que tan legítimes són les fórmules 
un quart de set i dos quarts de set com 
les sis i quart i les sis i mitja. Per tant, en 
aquest camp no hi ha cap motiu d’esmena 
o correcció. Però és un fet que en una 
bona part del nostre domini lingüís tic, 
incloent-hi la ciutat de Barcelona, sempre 
s’havia dit un quart de set, dos quarts de 
set, etc., i som molts els qui ho continuem 
dient així. Aquests, però, som objecte de 
rectifi cacions constants. Són unes rectifi -
cacions que sovint es disfressen d’intents 
de precisió, com si dient un quart de set 
no quedés prou clar si volem dir les sis 
i quart o les set i quart. Fa de mal dir, 
en cada cas, quina és la idea del correc-
tor, però, sigui com sigui, no deixa de 
ser una manifestació més de la dictadura 
dels ignorants, la mateixa que indueix a 
rectifi car-nos quan diem cinc quarts o set 
quarts, amb el propòsit decidit d’impo-
sar-nos les expressions (una) hora i quart 
i (una) hora i tres quarts.

Certs noms, adjectius i verbs (mots 
amb una signifi cació plena) que tenen un 
referent conegut, perquè són mots deri-
vats o composts, s’usen actualment amb 
un sentit que no correspon exactament, 
o que no hi correspon gens, al del seu 
referent. El pas del temps ha compor-

tat diverses variacions o alteracions (de 
substància, procedència, destinació, etc.) 
que no han afectat ni la forma ni el sentit 
del mot. És el cas de les teulades de pis-
sarra (no de teules), les cuirasses metàl-
liques (no de cuiro), les espardenyes de 
cànem (no d’espart), els armaris (no des-
tinats precisament a guardar les armes), 
o de verbs com esparverar o alzinar amb 
un ús que, generalment, ja no recorda els 
noms primitius, esparver i alzina, de què 
són derivats. Un cas més signifi catiu, 
segurament, és el del verb marejar-se: 
hi ha encara molta gent que es mareja al 
mar, però els qui es maregen en altres 
circumstàncies ni hi pensen, en el mar. 
Ara bé, sense tenir en compte tot el que 
acabem de dir, són molts els qui cuiten 
a rectifi car-nos quan ens senten dir fra-
ses com la coixinera d’anar a buscar 
el pa, la fusteria metàl·lica o aterrar a 
la Lluna, que consideren inadmissibles 
per la seva suposada contradicció inhe-
rent. Qui nega a peu i a cavall la bondat 
de la frase aterrar a la Lluna admet, en 
canvi, que els primers astronautes que 
hi van anar, ara fa ja quaranta anys, a la 
tornada van haver de passar una quaran-
tena de vint-i-cinc dies.

Un altre cas molt específi c que ens 
ha valgut més d’un cop una severa rec-
tifi cació per part dels qui no vacil·len a 
dictar normes sense prou coneixement de 
causa és el de la designació dels quatre 

evangelis canònics. Seguint un ús tradi-
cional, que, pel que fa a la preposició, ja 
ve de la Vulgata (Evangelium secundum 
Matthae um), sempre n’hem dit Evangeli 
segons sant Mateu, ... segons sant Marc, 
etc. És la designació que trobem en la 
Bíblia de Montserrat i fi ns i tot en una 
traducció editada per la famosa Societat 
Bíblica Britànica i Estrangera (Barcelona 
1932). Anàlogament, en els nostres 
repertoris normatius, llegim L’Evan-
geli segons sant Marc (DGLC i DIEC, 
segons) i L’Evangeli segons sant Lluc 
(DIEC, evangeli). Hi ha qui, segurament 
per esperit ecumènic, s’estima més dir, 
simplement, Evangeli segons Mateu, 
etc., com en la Bíblia Catalana. Traduc-
ció interconfessional (Barcelona 1993), o 
bé Evangeli de sant Mateu, com podem 
llegir també en el DIEC, que ens informa 
que els evangelis sinòptics són els evan-
gelis de sant Mateu, de sant Marc i de 
sant Lluc (DIEC, evangeli). Els qui van 
més enllà, es decanten decididament per 
Evangeli de Mateu, etc., i un exemple del 
mateix DIEC (evangelista) diu així: Els 
quatre evangelistes: Joan, Mateu, Marc i 
Lluc. Però no formulem pas cap objecció 
a cap d’aquestes solucions. Simplement, 
ens limitem a mantenir una forma tradi-
cional de la qual ens volen fer desistir 
sense cap raó vàlida.

També podríem dir alguna cosa 
dels exònims. Segons el DIEC, un exò-

nim és un «topònim usat en 
una llengua determinada 
per a referir-se a un lloc 
situat fora de la seva àrea 
lingüís tica i que difereix de 
la denominació que aquest 
rep a l’àrea geogràfica on 
és situat». En la nostra llen-
gua tenim un bon nombre 
d’exònims ben coneguts: 
Nàpols, Palerm, Bolonya, 
Florència, Torí, Venècia, 
Milà, Pàdua, Viena, Zuric, 
Ginebra, Lausana, Basi-
lea, Coblença, Magúncia, 
Munic, Ratisbona, Ale-
manya, Suïssa, Sardenya, 
França, Bretanya, Borgo-
nya, Xampanya, Savoia, 
Brussel·les, Montpeller, 
Avinyó, Bellcaire, Bordeus, 
Angulema, Tolosa, Lon-
dres, Tàmesi, Roine, Rin, 
Danubi, Alps, Carpats, i 
molts i molts més. I, inevi-

Un exònim és un «topònim usat Un exònim és un «topònim usat Un exònim és un «topònim usat 
en una llengua determinada en una llengua determinada en una llengua determinada 
per a referir-se a un lloc si-per a referir-se a un lloc si-per a referir-se a un lloc si-
tuat fora de la seva àrea lin-tuat fora de la seva àrea lin-tuat fora de la seva àrea lin-
güística i que difereix de la güística i que difereix de la güística i que difereix de la 
denominació que aquest rep denominació que aquest rep denominació que aquest rep 
a l’àrea geogràfica on és si-a l’àrea geogràfica on és si-a l’àrea geogràfica on és si-
tuat». En la nostra llengua te-tuat». En la nostra llengua te-tuat». En la nostra llengua te-
nim un bon nombre d’exònims nim un bon nombre d’exònims nim un bon nombre d’exònims 
ben coneguts: Nàpols, Bolonya, ben coneguts: Nàpols, Bolonya, ben coneguts: Nàpols, Bolonya, 
Florència, Venècia, Milà, Zuric, Florència, Venècia, Milà, Zuric, Florència, Venècia, Milà, Zuric, 
Ginebra, Munic, Ratisbona, Ginebra, Munic, Ratisbona, Ginebra, Munic, Ratisbona, 
Coblença, Avinyó, Bellcaire, Coblença, Avinyó, Bellcaire, Coblença, Avinyó, Bellcaire, 
Bordeus, Angulema, Tolosa, Bordeus, Angulema, Tolosa, Bordeus, Angulema, Tolosa, 
Londres, Tàmesi, Roine, Rin, Londres, Tàmesi, Roine, Rin, Londres, Tàmesi, Roine, Rin, 
Alps, i molts i molts mésAlps, i molts i molts mésAlps, i molts i molts més
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«Per molts anys!»
Pere Ortís

Tots dos són vàlids, però analitzem-
los. Abans Felicitats es deia molt 
poc, però darrerament s’ha impo-

sat gairebé exclusivament per la influèn-
cia de «Felicidades». Fenomen que es 
repeteix en molts altres casos. La nova 
generació no diu mai Per molts anys. 

I aquest darrer és el nostre clàssic, 
l’ús del qual es perd en l’avior de l’avior. 
Ara molts defensen que, en tot cas, en el 
dia del natalici cal felicitar: Per molts 
anys, i, en el dia del teu sant patró: 
Felicitats. Però aquest és un invent de 
darrera hora, sense substància. Que a 
Catalunya celebrem el natalici és per 
la influència nord-americana, i la cosa 
començà cap a la dècada dels setanta, 

pel bombardeig dels films i de la televi-
sió nord-americans. Abans només cele-
bràvem el sant, i en el seu dia sempre 
dèiem: Per molts anys!

(Diguem, de passada, que «cumple-
anys», «cumpleaños», és una castella-
nada que trona.)

El natalici també pot ser dit ani-
versari, però aquesta és una denomi-
nació que es pot referir a molts altres 
casos, mentre que natalici només vol 
dir el dia que neixes i la repetició anyal 
d’aquell dia.

Ets mallorquins, en es dia des teu 
sant, diuen: Molts d’anys!

Insisteixo que Per molts anys és el 
clàssic llatí Ad multos annos, que per-

dura fins a nosaltres. Quin goig, doncs, 
de poder continuar-lo!  (En temps del 
dictador Franco, a Girona, l’alcalde va 
redactar la salutació per al programa 
de la Festa Major, «en castellano», és 
clar, i acomiadava l’escrit amb aquesta 
expressió: Ad multos annos! I el cen-
sor –els censors de Franco «era gente 
muy docta y cultivada»– va esborrar la 
frase tot dient: «¡No se puede escribir 
en catalán!»)

Per tant, cal deixar-se de manies i dir  
Per molts anys, tant si celebres el sant 
com el natalici.

I a aquells que entengueu bé aquest 
missatge de bona voluntat i us disposeu 
a utilitzar-lo, us dic: Per molts anys! u

tablement, amb algun cas esporàdic de 
dubte o vacil·lació: L’Haia o La Haia? 
Però els qui no saben què és un exònim 
o, dit potser més pròpiament, els qui no 
saben que existeixen, amb la designa-
ció que sigui, quan ens senten que diem 
que vam anar de Bordeus a Angulema, 
no se saben estar de cridar-nos l’aten-
ció. Segons ells, caldria que diguéssim 
que vam anar de Bordeaux a Angulème 
(pronunciat, és clar, «de Bordó a Angu-
lem»). I no sabem si ens consideren uns 
aixafaterrossos, amb molta llana al cla-
tell, o uns puristes (ells diuen «puritans») 
excessius, primmirats i desorbitats.

En el camp pròpiament gramatical, el 
cas més usual de rectificacions inadequa-
des que ara recordem és el de l’ús de la 
preposició de en els complements de nom 
o determinatius. Una reflexió superficial, 
no gens aprofundida, i, evidentment, un 
desconeixement total del que exposen els 
textos normatius, els indueix a creure, 
sens dubte de bona fe, que la preposi-
ció de, quan introdueix un nom que en 
determina un altre, indica solament, o 
bàsicament, relacions de propietat o per-
tinença, o la matèria de què és feta una 

cosa. I això els duu a rectificar-nos quan 
diem, per exemple, el partit del Govern 
o una cuina de gas, perquè addueixen, 
amb una seguretat indestructible, que el 
Govern no té partits o que una cuina de 
gas seria una cuina feta de gas, com una 
cuina de ferro (ignorant, per exemple, 
casos tan clars com un molí de vent i 
una màquina de vapor).

El terrible flagell del llenguatge polí-
ticament correcte i del llenguatge no 
sexista, amb els seus excessos grotescos, 
és una de les coaccions més híspides i 
més incisives, en definitiva, més temi-
bles i agressives, contra tots els qui esti-
mem la llengua, i que, quan ens en ser-
vim, procurem, amb les limitacions de 
cadascú, respectar-la, honorar-la i digni-
ficar-la. Seria just afegir-hi els prejudicis 
dels qui veuen en la llengua un vehicle de 

transmissió ideològica, i que els emmena 
a privar-nos de dir les coses pel seu nom 
perquè això seria servir uns interessos 
inconfessables. Així, per exemple, ano-
menar americans els naturals dels Estats 
Units d’Amèrica del Nord voldria dir ser-
vir els propòsits imperialistes del senyor 
Bush (o qui sap si del senyor Obama i 
tot). Com que no hi ha pitjor ignoràn-
cia que la ignorància voluntària i delibe-
rada, en aquests casos no hi ha altre a fer, 
quan un no mana i disposa, que recórrer 
a raons de tàctica, d’estratègia i d’habi-
litat: els raonaments lògics i gramaticals 
no serveixen de res.

Són molts a afirmar que cadascú 
parla com vol, o com li dóna la gana. 
Admetem-ho. Ara bé, aquest tothom 
també ha d’incloure els qui estimen la 
llengua i la volen servir. u
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Per una llengua genuïna i castissa

Pere Ortís

N ’hi ha que em censuren perquè 
diu que em deixo guiar pel mor-
bós neguit de fer les coses ben 

diferents de com les fa el castellà. Però 
és fals. Sóc tan conscient com ells matei-
xos d’aquest defecte en què molts incor-
ren. Simplement vull una llengua cas-
tissa, neta, autèntica. Vigilo els paràsits 
que se li han clavat a la pell i no ho sem-
bla, però que són molts i l’enlletgeixen 
una cosa de no dir.

I, defecte per defecte, és millor aquest 
que el privilegi d’aquells que tot ho han 
de dir que s’assembli força al castellà. 
Aquests diuen «focs artificials», «ves-
sament cerebral», perquè així ho diu el 
castellà, «fuegos de artificio», «derrame 
cerebral», i deixen de banda castell de 
foc i feridura, que són tan nostres i els 
hem dit sempre. Bé, els deixen de banda, 
segur que no els han sentit dir mai, que 
d’això n’anem plens.

Avui ens fixarem en uns quants, 
d’aquests paràsits, poquets. I potser 
algun el repetiré, sota allò tan excusa-
ble de argue, increpa, insta, opportune, 
importune... que la llengua s’ho val. 

Fa poc que treia unes reflexions sota 
el títol El verb passar (LN, núm. 64, p. 
25). Llàstima que vaig oblidar-me de 
consignar aquesta forma, assimilada per 
molts des del castellà. Exemple: Potser 
alguns no portareu aquest document, 
ara, però «no passa res», «no pasa nada». 
En bell català direm: Però tant se val.

La «pell» de la fruita; bé, també està 
bé, però fins ara dèiem la pela de la 
fruita, i aquell ens l’ha imposat el cas-
tellà «piel». Prou que encara diem: Em 
pelaré un préssec.

És el mateix cas de «os», «hueso», 
per pinyol. «No t’empassis l’os de l’al-
bercoc», per No t’empassis el pinyol de 
l’albercoc. Os, per pinyol, també està 
ben dit. Però... 

«Pal» per bastó, garrot. «Li donava 
amb un pal» (!!!), «Le daba con un palo», 
per Li pegava amb un bastó, amb un gar-
rot. «Poner palos a las ruedas», no és 
«Posar pals a les rodes», sinó posar entre-
bancs, o ficar-s’hi travesser, o ser un 
esguerracries, segons convingui al cas.. 

«No es preocupi», ens l’ha clavat, 
«No se preocupe», però en bon català 
sempre hem dit: No us hi amoïneu. És 
clar que preocupar-se també és un verb 
català. Una altra de bona és: No passeu 
quimera.

«No em diguis!», «¡No me digas!», 
per Què dius, ara!  És clar que «dir» 
també és un verb català.

«¡Què va!» Aquest és més com-
plex. Cal mirar si hi va bé I ara!, que 
és una mica ample, pot indicar indigna-
ció o sorpresa. Una negació no tan forta, 
fóra: Ca. O més forta: Ca! Ben forta i 
amb càrrega de sarcasme: Ca barret! 
—Creus que reconeixerà el seu error? 
—Ca barret! «¡Què va!» és inadmissible 
en català.

«¡Hala!» Interjecció que també és 
ben catalana; el mestre Ruyra la uti-
litza amb certa freqüència. Però avui la 
«copien» del castellà en accent i entona-
ció. I ha esbandit del català altres inter-
jeccions molt boniques i fins ara de l’or-
dre del dia: Alça! Au! Apa!, les quals 
porten matisacions precioses.

«Xaval». Darrerament tot el jovent 
s’ha passat a aquest mot per l’influx del 
«chaval» castellà; no en diuen d’altre. 
I perdem, hem perdut: noi, xic, xicot, 
xiquet, brivall, paio. «Xaval» també és 
català, però no el fem exclusiu.

«Burro». Bon altre cas. Ha estat dit 
sempre a la banda de Barcelona i ara el 
diuen, exclusivament, a tot Catalunya, 
per l’influx del «burro» castellà. En 
altres engires dèiem ase, ruc, somer, 
somera (aquest darrer per a ambdós 
sexes). «Burro» també és català... però 
voldria veure si ho era temps era temps. 
Aquests mots tan bells, i tan vells, ana-
ven de primera per a insultar. Per Lleida 
et clavaven ruc! Per ses Illes t’entafer-
raven ase! A Ponent una dona pàmfila, 
ruca, era una somera. Una dona home-
nenca i toixa era un somerot. D’aquí 
ve rucada, ruqueria, cap de ruc, els 
quals s’esfumen a poc a poc.

«Torn. Espero el meu torn.» Sí, també 
és català, però hem arraconat el preciós 
tanda. Abans, les dones que feien cua 
deien: Ara és la meva tanda. Espereu la 
vostra tanda.

«De res», «De nada». És un man-
lleu que no ens cal, és un servilisme. 
Cal dir: Gràcies. No es mereixen. O 
també és molt apropiat i elegant: No 
s’ho val.

Un locutor deia a una oïdora: «Que 
preparava el dinar?» «Què prepara per 
dinar?» Sempre hem dit: Que fèieu 
el dinar? Què feu per dinar, avui?  
Avui per dinar fem mongetes seques, 
carn i botifarra a la brasa, amb esca-
livada. Això no ho remarquem amb 
menyspreu per al locutor, ans tot al 
contrari, ho fem amb amor i amb 
ganes que respectin la nostra llengua i 
ens l’ensenyin tan neta com ella és. u 



LLengua nacionaL - núm. 67- ii trimestre deL 2009    27

lèxic

Canvis de significat 
per confusions lèxiques
Roser Latorre

Potser pel fet d’haver assistit a més 
d’un enterrament tot just encetat 
l’any nou, ens ve a la memòria 

un mot que alguna vegada figura en les 
esqueles, en frases com ara:

Seguidament, les despulles del difunt 
seran traslladades al cementiri X.

Despulles: una expressió malaurada, 
no pas perquè es refereixi a una persona 
que ha deixat d’existir, sinó perquè des-
pulles, en plural, correspon al castellà 
despojos. Ja veieu quina manera més poc 
respectuosa de referir-se a un difunt. I és 
que la forma correcta del mot, en aquest 
cas, és la del singular, és a dir despulla, 
que trobem definida així en el diccio-
nari Fabra:

Allò de què hom és despullat, esp., la 
pell treta o despresa d’un animal; fig., 
el cos considerat com l’embolcall de 
l’ànima. Es vestien amb les despulles 
dels animals. Despulla de serp. La 
des pulla mortal d’algú. | Per anal. Des-
pulles de blat. | Pl. Vestits, armes, pre-
sos a l’enemic en el camp de batalla; 
allò de què hom és despullat o despos-
seït; objectes, mobiliari, etc., que deixa 
un mort.

En el diccionari del IEC, encara que 
l’ordre en l’exposició és diferent, hi tro-
bem aquestes mateixes accepcions.

I en el Diccionari català-valencià-
balear podem llegir una bella citació del 
poema verdaguerià Canigó (IX): 

Mes no tot l’hom en lo fossar s’esbulla: 
/ de crisàlida hi deixa la despulla / quan 
s’enarbora al regne de la llum.

I, referint-se a la pell treta o despresa 
d’un animal: 

De sobte en ses joguines i riure infantí-
vol, / d’un lleó amb la despulla cobert a 
l’hèroe han vist. Atlàntida (II).

Si ara passem a un altre àmbit, ens 
adonem que la influència persistent del 
castellà fa sentir frases tan confusionà-
ries com aquestes:
[1] Això és una arma de dos fils.

[2] Les mongetes blanques ja vénen cuites, 
però les verdes, no.

[3] Si camines tant com dius, aviat tindràs 
ampolles als peus.

Fins i tot podem constatar la modifica-
ció desafortunada d’un verb en la canço-
neta d’aquell joc d’infants tan popular:
[4] La gallina politana (o ponitana, etc., perquè 

hi ha variants) posa un ou cada setmana. 

Mirem, doncs, d’analitzar i corregir 
aquestes frases.

[1] Una arma de dos fils? Tot i que 
el mot fil com a sinònim de tall, és a 
dir, la vora tallant de la fulla d’una eina, 
té entrada en els nostres diccionaris, els 
exemples que hi trobem solen referir-se 
únicament a l’espasa: fil de l’espasa 
(Diccionari etimològic i complemen-
tari de la llengua catalana, de J. Coro-
mines), passar a fil d’espasa (Diccionari 
del IEC), o la citació que podem llegir 
en el Diccionari català-valencià-balear 
(tall, 6a):

 Tota la gent morta, sens que no havia 
escapat degú, com tots fossen passats pel 
fil de l’espasa. Curial III.

Diríem, doncs, que es tracta d’un ús 
arcaic i que el mot tall és el d’ús gene-
ralitzat en català correcte. Tanmateix, 
no parlarem d’una eina o d’una arma de 
dos talls, sinó de doble tall. Tant si ens 
expressem en sentit recte com en sentit 
figurat. És clar, doncs, que l’expressió 
errònia de dos fils –que ens fa suposar 
una eina molt innocent i poc perillosa– 
és manllevada del castellà: una arma 
de dos filos. Si consultem el Diccionari 
castellà-català de l’Enciclopèdia Cata-
lana, veiem que en l’entrada arma tra-
dueix, en efecte, de dos filos (o de doble 
filo) per de doble tall.

[2] És evident que en aquesta frase 
les expressions mon-
getes blanques (que ja 
vénen cuites: són mon-
getes que caminen?) i, 
sobretot, les verdes, són 
un calc del castellà. En 
català, quan ens referim 
exclusivament a la llavor 
madura i comestible de la 
mongetera, fem servir la 
forma genèrica mongeta 
seca, encara que, segons 
el tipus de llavor, podem 

parlar de mongetes blanques, verme-
lles, del ganxet, etc. Així mateix, del 
llegum tendre, de la beina de la monge-
tera, en diem mongeta tendra o tavella. 
Les mongetes verdes són, en tot cas, les 
que encara han de madurar per a poder-
les collir.

No cal dir que costa d’imaginar algú 
amb ampolles als peus. Encara que fos-
sin d’aigua, de vi o de qualsevol altre 
líquid, què hi farien, als peus d’algú, i 
per mor de les caminades? És clar que 
les ampollas del castellà són les butllofes 
en bon català.

No és solament en aquesta cançoneta 
que hi ha qui fa posar ous a les gallines 
en lloc de parlar de pondre. Les galli-
nes (i els altres ocells) fan o ponen ous. 
I no els posen enlloc; si de cas, van al 
ponedor a fer-los o a pondre’ls.

El mateix disbarat constatem en una 
frase com la següent: 

A l’hivern, el sol es posa més aviat; 
en lloc de dir: el sol es pon més aviat. 
És a dir, fent servir la forma pronominal 
del verb pondre que, com expliquen els 
nostres diccionaris, significa ‘passar, un 
astre, a sota l’horitzó’.

És un altre bunyol que es va escam-
pant; com sempre, per influència del cas-
tellà, que disposa només del verb poner, 
tant per a les accepcions del nostre verb 
posar com per a expressar que les galli-
nes fan ous o que el sol s’amaga darrere 
l’horitzó.

Posem, per tant, cada cosa al seu lloc 
i procurem que la nostra llengua no es 
quedi a les fosques. u



28    LLengua nacionaL - núm. 67 - ii trimestre deL 2009

«Fregar» i «vorejar»

Albert Jané

No fa gaire, encara podíem llegir aquest titular en un 
dels nostres diaris (Avui, 27-4-09, p. 5): «La social-
democràcia frega la majoria absoluta a Andorra», que 

hem d’interpretar com un cas més de la lamentable i trista sub-
ordinació del nostre lèxic al lèxic de l’espanyol.

Efectivament, cal veure en aquest ús del verb fregar que 
apareix en el titular periodístic transcrit un calc semàntic de 
l’ús que, amb valor figurat, l’espanyol fa del seu verb rozar. 
Amb el significat ‘tocar superficialment’, al verb castellà rozar 
correspon, efectivament, fregar, verb que, d’altra banda, té 
també el significat del verb homònim del castellà, però el nos-
tre verb no ha desenvolupat el sentit figurat que té rozar, és a 
dir, el que correspon a l’exemple del diari amb què hem ini-
ciat aquesta nota. No hi ha dubte que aquest titular, escrit en 
castellà, s’hauria resolt amb l’ús del verb rozar. I com que 
molts dels nostres periodistes pensen en castellà i tradueixen 
tot seguit al català, d’acord amb unes fórmules fixes, segons 
les quals a un mot del castellà ha de correspondre sempre un 
únic mot del català, amb el valor que sigui (rozar = fregar), 
s’originen aquests usos lingüístics que a molts deuen semblar 
naturals i acceptables.

Però aquest sentit que comentem en català ha d’ésser 
normalment expressat pel verb vorejar. En sentit propi, vore-
jar significa, segons el DIEC, ‘anar per les vores (d’un riu, d’un 
barranc, d’un bosc, etc.)’. I, per extensió, té el sentit que s’indica 
amb l’exemple Vorejar un perill. I, encara, accepta per a vorejar 
el significat ‘ranejar’, amb l’exemple Voreja els cinquanta anys.

Amb el mateix valor, també és normal de recórrer al verb 
pronominal acostar-se, d’acord amb el que proposa el Dicci-
onari castellà-català de la Gran Enciclopèdia Catalana, equi-

valència que il·lustra amb l’exemple Acostar-se al ridícul. Per 
tant, en lloc de fregar la majoria absoluta tant es podria dir 
vorejar la majoria absoluta com acostar-se a la majoria abso-
luta.

Pel que fa al verb ranejar, segons el DIEC significa ‘faltar 
poc per a atènyer un nivell, una edat, etc.’, accepció que il·lustra 
amb l’exemple No té vint anys, però hi raneja (no els raneja 
sinó hi raneja, car és un verb intransitiu). Però el verb ranejar, 
sobre el qual, sorprenentment, el diccionari etimològic de Joan 
Coromines no diu pràcticament res, només sol usar-se per a 
referir-se a l’edat. És, sens dubte, un verb propi de la llengua 
literària moderna, en la qual, a partir, probablement, de la seva 
inclusió en el DGLC, és més o menys habitual.

Caldria, encara, rebutjar enèrgicament l’ús que es fa del 
verb ratllar amb el valor de què hem fet qüestió, és a dir, el 
que correspon al sentit figurat del verb vorejar, que, encara que 
no tan freqüent, ni de bon tros, com el de fregar, apareix ara 
i adés en les nostres publicacions periòdiques. Els exemples 
següents són de les revistes Foc Nou i L’Avenç, respectivament: 
L’Otel·lo en versió de Mario Gas va ratllar el grotesc, ... ens 
hem de veure abocats […] a un grau d’abstracció que podria 
ratllar la «ficció»? No hi ha dubte que aquest ús, que ha de 
semblar tan sorprenent, és el resultat d’un calc del verb del cas-
tellà rayar, força habitual amb aquest sentit figurat. Ratllar no 
vol dir sinó ‘fer ratlles’ o ‘reduir un aliment a trossos petits’. El 
Diccionari castellà-català ja citat proposa ranejar i acostar-se 
com a equivalències de rayar amb aquest valor. Creiem que 
caldria afegir-hi, i preferentment, vorejar: El seu valor vore-
java la temeritat, La vostra ignorància voreja el ridícul, La 
seva interpretació va vorejar el sublim. u

lèxic
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Sobre els gentilicis en -eny

Lluís Marquet

E l sufix -eny és poc corrent en català 
i actualment gens productiu, però 
ha donat lloc a uns quants termes 

com terreny, mareny, sureny, ferreny... 
Moll, en la Gramática histórica cata-
lana, recull aquest sufix (procedent del 
llatí -igneus) i diu que s’aplica en català 
«per a formar adjectius de matèria, que 
després se substantiven».

Ara bé, al marge d’aquests mots en 
-eny, també tenim alguns adjectius deri-
vats de topònims, formats amb l’esmen-
tat sufix. Així Fabra esmenta aquest sufix 
-eny en la Gramàtica catalana pòstuma 
com a formador de gentilicis, al costat 
d’altres sufixos ben corrents. Tot i que en 
dóna alguns exemples, volem fer, sobre 
aquest punt, algunes observacions, per-
què no ens sembla gens recomanable l’ús 
d’aquest sufix en català.

Efectivament, som del parer que el 
sufix -eny -enya no és, de cap manera, 
genuí com a creador de gentilicis. Els 
pocs que hi ha admesos en català són 
sempre corresponents a noms forans i 
no en trobem, de fet, pràcticament cap 
de corresponent a topònims catalans 
(només n’hem trobat algun com alzi-
reny, que cal analitzar acuradament). 
El Diccionari general en recull molts 
pocs: costa-riqueny, hondureny, madri-
leny, porto-riqueny, rifeny. La GEC hi 
afegeix malagueny, panameny, salvado-
reny (= salvadorenc) i algun altre més. 
Aquests mots no són sinó les catalanit-
zacions de mots castellans en -eño -eña, 
sufix que aquesta llengua usa abundant-
ment com a formador de gentilicis: extre-
meño, cacereño, madrileño, malagueño. 
Tots aquests noms corresponen a topò-
nims espanyols o hispanoamericans, i si 
en català els hem fixat d’aquesta mateixa 
manera és simplement per calc. Però cal-
dria veure si no fóra molt millor utilitzar 
els sufixos generals propis de la formació 
de gentilicis en català.

Observem que alguns gentilicis, cor-
responents a noms castellans en -eño, 
els hem fixat en català altrament; aquest 
és el cas de brasiler (cast. brasileño), 
que ens fa veure com hem sabut evitar 

el calc brasileny. Doncs, per què no ho 
fem també amb els altres? Si hi ha sal-
vadorenc, quina necessitat tenim de fer, 
a més, salvadoreny?

Pel que fa a madrileny, observem que 
algunes llengües n’han fet una adapta-
ció directa del castellà: madrilène (fr.) 
i madrileno (it.), formes excepcionals 
però justificables com a exòtiques. Anà-
logament podem fer en català madrileny, 
però els gentilicis restants abans indicats 
podríem fer-los a la catalana, mitjançant 
el sufix -enc, i fixar perfectament hondu-
renc, panamenc, anàlogament a nicara-
güenc i salvadorenc. I també en podem 
formar algun en -ès com malaguès.

Vegem ara què diuen les gramàtiques 
catalanes sobre la formació de gentili-
cis.

Fabra, en la Gramática de la lengua 
catalana (1912), dóna els següents sufi-
xos:

1) -à -ana: romà, castellà, valencià, 
vigatà, lleidatà, alcoià, andorrà

2) -í -ina: barceloní, gironí, mata-
roní, alacantí, mallorquí, menorquí

3) -enc -enca: parisenc, reusenc, 
sabadellenc, terrassenc, castellonenc, 
eivissenc

4) -ès -esa: irlandès, polonès, fran-
cès, rossellonès

(a -enc -enca diu que tradueix 
generalment el castellà -ense)

Després, en la Gramàtica catalana 
pòstuma (1956), a més dels sufixos ante-
riors n’hi afegeix alguns altres, poc cor-
rents, com -ol (espanyol), -eny (madri-
leny) i -er (brasiler).

Badia i Margarit, en la Gramática 
catalana II (1962), repeteix aquests 
mateixos sufixos.

Ruaix, en El català complet/3, dóna 
per als sufixos formadors de gentilicis 
els quatre esmentats com a principals i 
després n’hi afegeix alguns de rars, entre 
els quals hi ha -er -era, -ol -ola i també 
-eny -enya, amb l’exemple alzireny i els 
gentilicis forasters anteriors.

Però en cap d’aquestes obres teòri-
ques no trobem informació sobre la bon-
dat dels gentilicis en -eny. On hem vist 

exposat aquest punt amb més claredat és 
en el Llibre d’estil de Vilaweb (cap. VII. 
Gentilicis, pp. 39-40). Hi llegim: «Avui 
els gentilicis presenten, en general, qua-
tre terminacions, que són les úniques 
amb què solen formar-se’n de nous.» I 
tot seguit exposa les quatre terminaci-
ons típiques abans descrites. Més enda-
vant hi afegeix: «Quant a -eny, no es pot 
pas considerar un sufix gentilici genuí, 
sinó un manlleu rutinari. Al capdavall, 
els gentilicis així formats es refereixen, 
quasi tots, a topònims espanyols o rela-
cionats amb la colonització espanyola.» 
I en una nota precisa: «Per més que se’n 
trobi algun rar exemple al nostre país, 
com alzireny.»

Sembla, doncs, bastant evident que 
els gentilicis en -eny són manlleus de 
mots forasters. Però en tenim un de 
català, alzireny, que és una excepció. Per 
això hem dit al començament que calia 
analitzar-lo. Doncs bé, podem compro-
var que el DCVB el recull, tot i que 
no en dóna cap documentació antiga. 
Segurament que la GEC el va agafar 
d’aquí. Però si consultem el topònim 
Alzira en l’Onomasticon de Coromi-
nes veiem que efectivament dóna com 
a gentilici alcirenys (segons MGadea), 
però fa tot seguit el següent comentari: 
«els valencianistes trobaven que s’havia 
de dir alzirencs (J.G.M. 1935)». D’al-
tra banda, hem sabut que actualment és 
corrent entre la gent del país la forma 
alzirenc i que va quedant arraconada la 
forma castellanitzada alzireny.

Com a conclusió, podem afirmar que, 
si l’únic gentilici català en -eny és alzi-
reny (i encara aquest no és genuí), sem-
bla prou evident que el sufix -eny no és 
propi per a formar gentilicis catalans. 
Cal que el reservem per als pocs gentili-
cis forasters abans esmentats i encara en 
molts casos podem formar-los altrament, 
com hem indicat. u
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Sobre el nom de Sant Pol

Lluís Cabruja Garriga

Recordant una citació de Joan Co -
romines sobre el nom de Sant 
Pol en la crònica de Bernat Des-

clot (1288), veiem com hi eren escrits 
els topònims Sent Pol i Maresme en el 
català del segle xiii. També el senyor 
Coll i Alentorn, historiador i un santpo-
lenc de cor, hi fa una observació.

Aquesta crònica diu:

La citació és inacabada, però la nota de 
Coll i Alentorn fa observar que «les gale-
res catalanes devien estar tirades [tretes 
o arrossegades] en terra en l’indret on 
avui treuen les barques els pescadors 
santpolencs davant l’estació del ferro-
carril, abrigades de la tramuntana per la 
punta que arrecera el port pel nord-est».

Nosaltres també podem entendre que 
s’hi usi Sent i no Sant, perquè, com diu 
el savi Coromines, «despullant els docu-
ments del període arcaic es pot exempli-
ficar abundantment l’ús popular (que és 
davant el nom d’un sant), i s’hi troba la 
forma amb e en massa». Així és en tots 
els dialectes, des del nord fins al sud i 
tant en masculí com en femení (un exem-
ple d’aquest és senta Maria d’Agost).
Una altra observació és que sovint es 
creu, i fins i tot s’ha escrit, que el nom de 
Sant Pol prové del francès, perquè Saint 
Paul en francès es pronuncia aproxima-
dament Sènt Pol, però s’oblida que els 
monjos de l’orde de la Cartoixa prove-
nien de les illes de Lerins, a prop de la 
costa de Canes (Occitània), on es parlava 

occità, no pas francès (d’aquest, no fou 
fins a 1539, amb l’edicte de Villers-Cot-
terêts, que se n’imposà l’obligatorietat 
com a llengua administrativa). No obs-
tant això, també hauria pogut ser que els 
monjos arribessin de la cartoixa d’Esca-
ladei (comarca del Priorat), ja que la pri-
mera comunitat arribà a Catalunya l’any 
1194, provinent de la Provença (Occità-
nia), on es parlava la llengua d’Oc. 
Pel que fa al topònim Maresme, Coro-
mines diu: 

Una coincidència del nom de Sant Pol, 
però en femení, és el nom de la població 
de Santa Pola, prop d’Alacant, i no és 
pas per influència del francès, ja que el 
topònim prové de Santa Paula. Deixem 
també que Coromines ens ho expliqui:

Amb exemples similars, comprendrem 
que els mots llatins TESAURUS, PAU-
PER i AURUS hagin donat en català, 
per via rigorosament popular, tresor, 
pobre i or, igual que SANCTA PAULA 
i SANCTUS PAULUS han donat San-
 ta Pola i Sant Pol respectivament. En 
canvi, Paula i Pau són llatinismes de -
guts a la influència de l’Església i, per 
això, la nostra ermita de Sant Pol es diu 
Sant Pau. u

Una vista parcial de Sant Pol de Mar     Foto: E. Mediterraneo

E quan [les galeres del rei d’A -
ragó] foren davant un lloc que ha 
nom Sent Pol des Mares  me, qui 
és assats prop d’aquell lloc on 
era l’armada del rei de França, 
tiraren les galeres en terra. [...] un 
fals prior d’aquell mo nestir qui 
era aquí prop lo port, qui havia 
nom Sent Pol e era del orde de 
Cartoixa, [...] tramès-los a dir ab 
son missatge que deu galeres del 
rei d’Aragó havia aquí a Sent Pol 
e que les ha  vien tirades en terra 
per espalmar [calafatejar].

El nom de la comarca costera al 
NE. de Bna., que ja d’antic apa-
reix en la doble forma Maresme i 
Maresma, [...] predominant més 
aviat aquell, que ja es troba en 
[les Cròniques de] Desclot i Mun-
taner: foren davant un loc qui ha 
nom Sent Pol del Maresme.

Santa Pola. El poble i antic port 
de la costa valenciana, prop del 
límit sud de la nostra llengua. 
Problemes etimològics, prò pia-
ment no n’hi ha, car si sabem que 
SANCTUS PAULUS, tractat per 
via rigorosament hereditària ha 
donat Sant Pol, ja podem espe-
rar un resultat anàleg de Sancta 
Paula.
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Equívocs de la senyalització viària

Carles Domingo

L ’ús de formes abreujades en els noms propis –un ús al qual ara 
hom té tanta tirada, i això ben sovint sense venir gaire a tomb– o 
també, en les denominacions compostes, la reducció a tan sols un 

curt esment gràfi c dels elements considerats, amb raó o sense, accesso-
ris, podem dir que ha arribat així mateix a la senyalització viària. En 
efecte, d’un temps ençà hi veiem manta vegada indicat solament amb 
la lletra inicial el determinatiu que porten molts dels noms de nuclis 
de població o d’indrets singulars a assenyalar. És a dir, en molts rètols 
de carretera s’abreuja fi ns a l’expressió mínima l’element del topònim 
que serveix per a distingir entre ells els llocs que es diuen en principi 
igual, per exemple, un Sant Martí, d’una contrada, d’un altre punt més o 
menys veí que també se’n diu Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), posem 
per cas, de Sant Martí Sacalm (a Susqueda, la Selva) o encara, l’un i 
l’altre diferents de Sant Martí Sesgueioles (Anoia).

Així ens podem trobar amb noms parcialment homònims –de 
pobles, per exemple– perquè tenen inicialment el mateix apel·latiu, 
en els quals el determinatiu diferenciador, que porten potser de sem-
pre, comença amb la mateixa lletra i en què, per tant, si la referèn-
cia al determinatiu es limita a aquesta lletra inicial, la distinció s’es-
borra. ¿Santa Maria de Corcó (Osona) o Santa Maria de Cervelló (Baix 
Llobregat), o encara, Santa Maria de Colera (Alt Empordà), si tots tres 
són indicats igual, Santa Maria de C.?

Veiem així, per exemple, i com un cas que tothom pot comprovar, 
en la carretera C-17, assenyalada una sortida devers un poble que ano-
mena Caldes de M.; i si no ets de la comarca o bé una mica coneixe-
dor de la geografi a de la nostra pàtria, a dreta llei no pots saber a quin 
Caldes fa referència, si al vallesà de Montbui o al de Malavella de la 
Selva.

Val a dir que en l’àmbit local la gent sol abreujar aquestes denomi-
nacions compostes si s’esdevé que corresponen a indrets freqüentats del 
seu veïnatge, esmentant-ne escaridament tan sols un dels elements, en 
general el primer. A Sant Boi de Lluçanès, per exemple, quan s’han de 
referir als poblets veïns de Sant Martí de Sobremunt o de Sant Agustí 
de Lluçanès, els anomenen només pel primer nom, el del sant, Sant 
Martí o Sant Agustí. 

Fins i tot ens podem trobar, en aquesta comunicació local, amb 
abreujaments per apòcope quan el topònim, malgrat sigui format per 
una sola paraula, aquesta es troba massa llarga. Si és així perquè la 
llargària excessiva no és de fet sinó resultat d’una aglutinació i sobretot 
quan en aquesta es destria bé el primer dels mots del conjunt (i encara 
més si no es tracta pas de cap mot obsolet, ans tot el contrari) és ben 
probable que hi hagi veïns que es refereixin a l’indret (de nom d’una 
llargada poc pràctica) sols en aquella primera part de la paraula. Així, 
per exemple, a Sant Feliu de Codines hem conegut persones que es 
referien al poble veí de Castellterçol anomenant-lo Castell, això és, sols 
amb la primera part, perfectament intel·ligible, del mot.

Creiem, però, que en la senyalització d’una via pública d’ús general 
cal referir-se a les poblacions que aquella va trobant, o que cal indicar 
perquè en surt o aviat en sortirà un vial que hi condueix, amb llur nom 
complet, que és de la forma amb què el públic normalment sol conèi-
xer aquelles poblacions.
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1.  L’hagiotopònim Sant Martí és molt abundant al nostre país i, en general, 
arreu d’Europa. Amb el determinatiu començat amb C el Nomenclàtor
n’esmenta cinc que són poble o una part d’algun poble. Són: Sant Martí 
de Campmajor (nucli del municipi de Sant Miquel de Campmajor, al Pla 
de l’Estany); Sant Martí de Canals (el nucli més important del municipi 
de la Conca de Dalt [o Pont de Claverol], al Pallars Jussà); Sant Martí de 
Cerdanya (caseria de Guils de Cerdanya i, de fet, actualment gairebé un 
barri de Puigcerdà), i fi nalment Sant Martí del Clot i Sant Martí de Cap-
sec (poblets del municipi de la Vall de Bianya, a la Garrotxa).

2.  Aquesta denominació municipal Masies abunda. El Nomenclàtor n’es-
menta nou. Sol agrupar masos dispersos que han volgut diferenciar-se del 
centre de la població del qual semblen dependre. A la Plana de Vic n’hi 
ha dos; a més del de Voltregà, el conegut per les Masies de Roda.

Ens hem entretingut a observar els noms de nuclis de població així 
abreujats (és a dir, amb el determinatiu del topònim esmentat amb la 
seva lletra inicial) en el recorregut de la carretera C-17 de Barcelona a 
Ripoll, i n’hem trobat catorze casos. Si s’escau, en la ressenya que ara 
en farem, retraurem els equívocs a què pot donar lloc aquest recurs a 
l’abreviació viària i, fi ns i tot, la incoherència que mostra en una ocasió, 
acarant cadascun amb els noms parcialment homònims que hem trobat 
en el Nomenclàtor ofi cial de toponímia major de Catalunya.

 — Mollet V., per Mollet del Vallès
— Caldes de M., per Caldes de Montbui (ja ens hem referit a la possi-
ble confusió amb Caldes de Malavella)
— St. Feliu C., per Sant Feliu de Codines
— Parets V., per Parets del Vallès
— Lliçà d’A., per Lliçà d’Amunt
— Lliçà V., per Lliçà de Vall

Observem que la lletra V que fi ns ara s’havia referit a Vallès, ara ho 
fa a Vall. Més endavant veurem que ho fa també per Voltregà.

Altrament, la nomenclatura ofi cial es mostra incoherent en el 
nom escollit per a distingir els dos pobles anomenats Lliçà. Si a Lliçà 
d’Amunt s’ha preferit deixar clara la referència topogràfi ca amunt, 
per què en el poble homònim s’ha conservat l’ortografi a tradicional 
que confon un determinatiu coherent –d’Avall– amb un de Vall, més 
aviat arbitrari?

— L’Ametlla V., per l’Ametlla del Vallès
— Sant Martí C. signifi cant Sant Martí de Centelles1

— Prats de L., per Prats de Lluçanès
— Les Masies V., per les Masies de Voltregà2

— St. Hipòlit V., per Sant Hipòlit de Voltregà
— St. Quirze de B., per Sant Quirze de Besora
— Sta. Cecilia de V., per Santa Cecília de Voltregà
— St. Boi de L., Per Sant Boi de Lluçanès (la inicial L escau també 
per Sant Boi de Llobregat)

Creiem que la mateixa recerca exercida en qualsevol altre recorre-
gut per les nostres carreteres donaria resultats semblants.

Aclarim que aquesta pràctica no és exclusiva del nostre país. L’hem 
observada també, per exemple, a l’Estat francès. I no sols per a nuclis 
de població secundaris, així posem per cas Saint-Vivien de B. o Saint-
Cristoly-de-B., en què es fa estalvi el referent Blaye dels noms com-
plets d’aquests pobles del País de Blaia, a la Gironda; hem vist fer 
esment de Bordeus a l’autopista amb la sigla Bx (del nom de la ciutat 
en francès Bordeaux). u
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El «de» regit

Josep Ruaix i Vinyet

H i ha una sèrie de termes (substan-
tius, adjectius, participis, verbs i 
locucions verbals) que regeixen 

la preposició de, és a dir, que demanen 
un altre terme introduït per aquesta pre-
posició. Existeixen també locucions pre-
positives que integren aquesta mateixa 
partícula. Doncs bé, darrerament es nota 
una tendència en el castellà (si bé con-
demnada per alguns tractadistes: vegeu 
C. Arroyo –  F.J. Garrido, Libro de estilo 
universitario, Madrid 1997), que pro-
voca el corresponent mimetisme en el 
català, a canviar de per a, fenomen que 
implica una impropietat i que, doncs, cal 
desaconsellar. 

Aquest problema ja el vam tractar 
en les nostres Observacions crítiques i 
pràctiques sobre el català d’avui, vol. 
1, Moià 1994, pp. 45-46 (reproduït dins 
Llengua Nacional, núm. 36, p. 26, 
i dins el Compendi de normes d’estil, 
de R. Sangles, Barcelona 2008, p. 133). 
Després ho ampliàrem dins el nostre 
manual Català complet, vol. 2, Moià 
1998 (1ª ed..) / Barcelona 2007 (2ª ed.), 
pp. 258-259. També se n’havia adonat 
Jaume Vallcorba i Rocosa (cf. «Bloc 
Maragall», 25-12-1996). 

De fet, la tendència continua i, bo 
i observant l’ús lingüístic contempo-
rani, hem anat anotant més casos del 
fenomen. Per això ara creiem oportú 
d’oferir-ne una llista bastant més llarga, 

advertint, és clar, que encara és amplia-
ble. Seguim l’ordre alfabètic de termes 
regents (o de locucions que integren la 
preposició en qüestió):
— a diferència de: A diferència del que 

passa amb la resta de... (no «A dife-
rència al que passa...»). Vegeu també 
diferent de.

— acolliment (o acollença, acollida) 
de: Es tracta d’un acolliment cordial 
de l’acció divina en la seva vida (no 
«Es tracta d’un acolliment cordial a 
l’acció divina...»).

— adjuvant de: En diversos assaigs clí-
nics en els quals s’ha avaluat l’efecte 
de l’interfó-alfa com a adjuvant de 
la quimioteràpia en pacients onco-
lògics... (no «com a coadjuvant a la 
quimioteràpia»).

— agressió de: ... tendim a l’agressió 
constant d’allò que és el patrimoni més 
distintiu de les persones (no «tendim 
a l’agressió constant a allò que és»).

— al·legoria de: ... va començar la cer-
cavila, amb genets, carros, carrosses 
i al·legories de la vida del camp (no 
«al·legories a la vida del camp»).

— anàlisi de: anàlisi de la llei de mu seus 
(no «anàlisi a la llei de mu seus»).

— antítesi de: Nietzsche i Sòcrates són 
l’antítesi completa d’una filosofia 
sedentària (no «antítesi completa a 
una fi losofi a sedentària»).

— apologia de: no autoritzar cap mani-
festació d’apologia del terrorisme 
(no «cap manifestació d’apologia al 
terrorisme»).

— aprenentatge de: un aprenentatge 
de la vida cristiana (no «un aprenen-
tatge a la vida cristiana»).

— atac de (tenir, patir un): Va tenir un 
atac de cor (no «un atac al cor»).

— calcat de: Com veiem, aquestes 
paraules són calcades de les que C. 
havia adreçat feia poc a G. (no «són 
calcades a les que»). 

— classifi cació de: ... la classifi cació 
d’aquest punt pot venir del fet de... 
(no «la classifi cació a aquest punt»).

— colofó de: Aquesta victòria ha estat 
el millor colofó d’un any de celebra-
cions (no «colofó a un any de cele-
bracions»).

— complement de: Com a complement 
d’aquesta finalitat, pretenia... (no 
«complement a aquesta fi nalitat»). 
Vegeu també complementari de.

— complementari de: dades comple-
mentàries de les que ofereixo (no 
«dades complementàries a les que 
ofereixo»). Vegeu també comple-
ment de.

— condemna de: ... després d’una con-
demna dels desagradables fets esde-
vinguts al cementiri de Sueca... (no 
«després d’una condemna als desa-
gradables fets»).

— contemporani de: una obra contem-
porània del «Retaule de santa Llú-
cia» (no «una obra contemporània al 
“Retaule de santa Llúcia”»).

— contradictori de: unes tesis con-
tradictòries d’unes altres (no «unes 
tesis contradic tòries a unes altres»).

— contrapartida de: El mètode prete-
nia ser exactament la contrapartida 
dels diàlegs socràtics... (no «la con-
trapartida als diàlegs socràtics»).

— contrapunt de: Això és el contra-
punt d’allò (no «Això és el contra-
punt a allò»).
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— correcció de: Per tant, el verset 6 no 
podria ser una correcció del verset 
2? (no «una correcció al verset 2»).

— cosit de (en sentit figurat i indicant 
matèria amb què quelcom se suposa 
«cosit»): una serralada cosida de 
túnels (no «cosida a túnels»). En 
canvi: cosir algú a punyalades 
(indicant acció amb què quelcom se 
suposa «cosit»).

— crítica de: ... feia una crítica del 
nacionalisme (no «una crítica al 
nacionalisme»).

— denúncia de: Sabia que la seva pre-
sència era una denúncia d’aquella 
situació (no «una denúncia a aquella 
situació»).

— derogació de: una derogació de 
les regles (no «una derogació a les 
regles»).

— desmerèixer de: ... poetes excel·lents 
que no desmereixen dels de cap altra 
cultura (no «que no desmereixen als 
de cap altra cultura»).

— diferent de: unes circumstàncies 
molt diferents de les actuals (no 
«molt diferents a les actuals»). Vegeu 
també a diferència de.

— donar testimoni de: ... l’esdeveni-
ment del qual els textos donen tes-
timoni... (no «l’esdeveniment al qual 
els textos donen testimoni»).

— dret de: factures a disposició de qui hi 
tingui dret d’accés (no «factures a dis-
posició de qui hi tingui dret a accés»).

— elogi de: elogi de tal personatge (no 
«elogi a tal personatge»).

— en comparació de: ... hi havia per-
sones molt santes, en comparació de 
les quals jo era una perduda... (no 
«en comparació a les quals»).

— en ares de: ... la seva mort en ares 
de la fe... (no «la seva mort en ares a 
la fe»).

— en honor de: unes festes en honor 
de Cèsar (no «unes festes en honor a 
Cèsar»).

— en suport de: un recital en suport de 
les víctimes (no «en suport a les vícti-
mes»; notem que en suport de és una 
espècie de locució prepositiva provi-
nent de la loc. verbal donar suport a).

— enfront de: ... perquè l’euro tenia 
una cotització molt elevada enfront 
del dòlar... (no «una cotització molt 
elevada enfront al [o, pitjor, front al] 
dòlar»).

— entorn de: una conversa entorn de la 
qüestió tal (no «una conversa entorn 
a la qüestió tal»). 

— equivalent (substantiu) de: Cada 
dia llegeixes l’equivalent de quatre 
pàgines (no «l’equivalent a quatre 
pàgines»). Ara bé, sí que és correcta 
la prep. a quan equivalent és adjectiu: 
Una expressió equivalent a una altra.

— escapar de: escapar de tot control 
(no «escapar a tot control»).

— esment de: En aquesta taula podem 
observar l’esment dels fenòmens de 
la «focalització» i la «tematitza-
ció»... (no «l’esment als fenòmens 
de»). Vegeu també fer esment de i 
menció de.

— excepció de: L’excepció d’aquesta 
norma és... (no «L’excepció a aquesta 
norma és...»).

— explicació de: Partint d’aquestes 
dades, proposàrem una explicació 
d’aquest fenomen (no «una explica-
ció a aquest fenomen»).

— fer cas de: Ells no fan cas del seu 
pare (no pas «Ells no fan cas al seu 
pare»). No fan cas del calendari 
(no pas «No fan cas al calendari»). 
Conseqüentment, la pronominalitza-
ció s’ha de fer amb el pronom feble 
adverbial en, que pot anar, això sí, 
acompanyat d’un datiu possessiu: 
Ells no li’n fan cas (dialectalment, 
Ells no n’hi fan cas; no «Ells no li 
fan cas») o Ells no en fan cas.

— fer cas omís de: Vosaltres feu cas 
omís dels nostres consells (no «feu 
cas omís als nostres consells»).

— fer esment de: També es pot fer 
esment de tal altra circumstància 
(no «També es pot fer esment a tal 
altra circumstància»). Vegeu també 
esment de.

— fer tuf de: Aquell autoritarisme que 
feia tant tuf de repressió irracio-
nal i inútil... (no «que feia tant tuf a 
repressió irracional i inútil»).

— fonament de: procedir d’una idea 
com a fonament d’una altra (no 
«com a fonament a una altra»).

— goigs de: Goigs de sant Galderic (no 
«Goigs a sant Galderic»).

— indicació de: una indicació del camí 
correcte (no «una indicació al camí 
correcte»).

— interpretació de: Igualment, la 
interpretació que dónes del fet de la 
relació entre la gent de Catalunya 

i la gent de València em sembla en 
aquest cas fora de lloc... (no «la 
interpretació que dónes al fet de la 
relació»).

— interrogatori de: procedir a l’inter-
rogatori d’un testimoni (no «procedir 
a l’interrogatori a un testimoni»). 
Però s’ha d’admetre la prep. a, per a 
evitar l’ambigüitat (cf. més avall, por 
de), en casos com aquest: És escaient 
de situar el discurs en el marc dels 
interrogatoris als testimonis...

— jurament de: el jurament de la ban-
dera (no «el jurament a la bandera»).

— menció de: En el missatge papal no 
es feia cap menció del sacerdoci (no 
«cap menció al sacerdoci»). Vegeu 
també esment de i fer esment de.

— menyspreu de: sobrevaloració de les 
pròpies capacitats i menyspreu del 
perill (no «i menyspreu al perill»).

— olor de: olor de gas (no «olor a gas»; 
en aquest cas, la prep. a constitueix 
pròpia ment un gal·licisme, denunciat 
també per la normativa castellana).

— opositor de: Assassinada a Haití 
una destacada opositora d’Aristide 
(no «opositora a Aristide»).

— persecució de: Després de trenta-sis 
anys de persecució de tot allò que 
podia semblar indígena... (no «per-
secució a tot allò que podia semblar 
indígena»).

— por de (especialment, tenir por de): 
tenir por dels enemics (no «tenir por 
als enemics»). Creix entre la pobla-
ció la por d’un bany de sang (no «la 
por a un bany de sang»). Ara bé, s’ha 
de reconèixer que pot haver-hi con-
textos en què la preposició de generi 
ambigüitat (p.e., la por dels enemics: 
¿la que hom té envers els enemics, o 
la que els enemics tenen?; en el pri-
mer cas, el valor del de s’anomena de 
genitiu objectiu, i en el segon, de geni-
tiu subjectiu), cosa que hi justifica l’ús 
de la preposició a: la por als enemics. 
Paral·lelament, també s’admet la pro-
nominalització amb els datius.

— potenciament de: Amb la partici-
pació activa de la dreta espanyola 
i el consentiment de l’esquerra cen-
tralista, eixe procés jurídic va anar 
acompanyat del potenciament d’un 
moviment demagògic i violent amb la 
finalitat de neutralitzar les il·lusions 
de recuperar-nos com a poble que 
s’havien congriat en els carrers 
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valencians (no «potenciament a un 
moviment demagògic i violent»).

— precedent de: Els títols precedents 
del que comentem... (no «Els títols 
precedents al que comentem...»).

— prendre’s la molèstia de: Qui uti-
litza aquestes paraules en català 
demostra que sap què vol dir i com 
s’usen, i no es pren la molèstia d’ex-
plicar què signifiquen... (no «i no es 
pren la molèstia a explicar»).

— promoció de: ... Aquest costum sorgí 
a partir de l’assistència massiva de 
públic arran de la promoció que es féu 
de la processó (de Verges) en la segona 
meitat del segle xx (no «arran de la 
promoció que es féu a la processó»).

— psicosi de: S’estén una psicosi de 
possibles atacs terroristes (no «S’es-
tén una psicosi a possibles atacs ter-
roristes»).

— rebuig de: Es va acordar el rebuig 
de la seva proposta (no «el rebuig a 
la seva proposta»)

— refutació de: Els advocats del presi-
dent envien al Congrés una exhaustiva 
refutació de l’informe de Starr (no «una 
exhaustiva refutació a l’informe»).

— repàs de: Cada dia faig un repàs 
de la premsa (no «Cada dia faig 
un repàs a la premsa»; però sí que 
és correcta una frase com Donarem 
una repassada al menjador, que hi 
ha molta pols).

— ressenya de: ... com ja va posar de 
relleu G.C. en la seua ressenya del 

primer d’aquests treballs (no «en la 
seua ressenya al primer d’aquests 
treballs»).

— risc de: el risc de perdre la vida (no 
«el risc a perdre la vida»).

— simètric de (o amb): una figura simè-
trica d’una altra, o amb una altra (no 
«una figura simètrica a una altra»).

— solidari de: La tesi de la substància 
com a subjecte és solidària de la tesi 
segons la qual veritat és la totalitat 
(no «és solidària a la tesi»).

— solució de: Cuba ofereix als Estats 
Units negociar una solució conjunta 
de l’afer de l’emigració (no «una solu-
ció conjunta a l’afer de l’emigració»).

— suplement de: La responsabilitat no 
és un atribut del subjecte, el suple-
ment d’una base existencial prèvia, 
sinó la subjectivitat mateixa del sub-
jecte (no «el suplement a una base 
existencial prèvia»).

— susceptibles de: fets susceptibles de 
tota mena d’interpretacions (no «fets 
susceptibles a tota mena d’interpreta-
cions»).

— temor de (cf. por de).
— tenir por de: vegeu por de.
— tenir regust de: ... tot allò que tingui 

regust de gnosi... (no «tot allò que 
tingui regust a gnosi»).

— tractament de: Volia parlar del trac-
tament informatiu d’unes declara-
cions fetes pel papa Benet XVI... (no 
«del tractament informatiu a unes 
declaracions»).

— transgressió de: El registre vulgar 
es caracteritza no sols per les trans-
gressions de la norma lingüística, 
sinó també de la norma social (no 
«transgressions a la norma lingüís-
tica..., a la norma social»).

— treure profit de: treure profit dels 
anys (no «treure profit als anys»).

Semblantment, s’han de construir 
amb de (no amb a) les locucions modals 
de dos (p.e., un secret de dos) i, en gene-
ral, de gust (p.e.: Que vagi de gust. Riure 
de gust. He vingut molt de gust a saludar-
vos. Menjar de gust. Venir [una cosa] de 
gust. Càrrega de gust, no pesa). També 
els conjunts de motor (p.e., una barca de 
motor), de piles (p.e., un tocadiscos de 
piles) i similars (que, per calc del fran-
cès, alguns construeixen amb a).

Per acabar, induïm una regla que 
es pot aplicar a bastants dels casos vis-
tos en la llista precedent: la construcció 
‘verb + complement directe’ equival a la 
construcció ‘nom + preposició de (no a)’. 
Exemples: acollir l’acció divina = acolli-
ment de l’acció divina (no «acolliment a 
l’acció divina»); analitzar una llei = anà-
lisi d’una llei (no «anàlisi a una llei»); 
aprendre un ofici = aprenentatge d’un 
ofici (no «aprenentatge a un ofici»); com-
plementar una cosa = complement d’una 
cosa (no «complement a una cosa»); etc. 
I formulem una recomanació encara més 
general: mirem d’usar correctament la 
preposició que comporten determinades 
estructures, que és de i no pas a. u



36    LLengua nacionaL - núm. 67 - ii trimestre deL 2009

sintaxi

Els pronoms adverbials

Albert Jané

En la sintaxi de la llengua cata-
lana tenen una gran importància 
dos pronoms febles, en i hi, dits 

adverbials a causa de les seves funci-
ons originals, avui molt més extenses. 
La inexistència d’unes formes anàlo-
gues en el castellà actual, el qual, per 
tant, per a expressar les mateixes fun-
cions, recorre a altres elements gramati-
cals, fa que les frases en què interve-
nen aquests dos pronoms tinguin una 
fesomia molt característica, pròpia i 
diferenciada. Malauradament, en l’ac-
tualitat, especialment en el llenguatge 
oral, hi ha una tendència a prescindir 
d’aquests pronoms, cosa que es resol en 
una fraseologia catalana calcada de la 
del castellà. D’altra banda, segurament 
com a reacció contra aquesta tendèn-
cia, en la llengua culta es percep, algu-
nes vegades, un ús abusiu d’aquests dos 
pronoms.

Formes i principals usos 
del pronom EN

El pronom en revesteix també, segons 
la seva col·locació, les formes ’n, n’ i ne. 
Exemples:

•	 No	en	tinc	tantes	com	tu.
•	 No	se’n	recorda	ningú.
•	 Agafa’n	tantes	com	vulguis.
•	 No	n’has	de	fer	res.
•	 Colliu-ne	unes	quantes.
•	 No	 vam	 poder-ne	 treure	 l’aigua	

clara.

Les seves funcions principals són les 
següents:

a) Substitueix un substantiu en sentit 
partitiu en el complement directe i 
en el subjecte complementari.

 Exem ples:

•	 Ja	tinc	tres	rellotges	i	no	en	ne	ces-
sito cap més.

•	 Em	 demanen	 conyac	 però	 no	 en	
tinc.

•	 Mocadors?	Quants	en	voleu?

•	 Van	sortir	a	caçar	conills	però	no	
en van caçar cap.

•	 Si	voleu	préssecs	agafeu-ne	 tants	
com vulgueu.

•	 Em	van	regalar	quatre	llibres	però	
només n’he llegit dos.

•	 Hi	 havia	 tot	 un	 cistell	 de	 pomes	
però ja només en queden tres. 

•	 Avui	 han	 vingut	 tres	 forasters	 i	
demà en vindran cinc més.

•	 Aquesta	ermita	cau	a	trossos:	l’al-
tre dia en va caure un altre tros.

Anàlogament, sigui quina sigui 
l’a  nà lisi que es faci del sintagma que 
acom panya el verb haver-hi, aquest 
sin tagma es representa, partitivament, 
pel pronom en. Exemples:

•	 Abans	només	hi	havia	una	cadira	i	
ara ja n’hi ha sis.

•	 ¿Cervesa,	voleu?	No	n’hi	ha.
•	 Ja	n’hi	 ha	prou,	 d’aquesta	 comè-

dia!

b) Substitueix un substantiu que fa 
de complement del nom del com-
plement directe i del subjecte com-
plementari i, quan va després del 
verb, del subjecte de ésser. Exem-
ples:

•	 Tinc	una	 idea	del	cas	però	no	en	
conec els detalls.

•	 Abreugen	els	mots	suprimint-ne	la	
terminació.

•	 El	segell	que	porta	cada	producte	
n’indica la qualitat.

•	 Posen	aigua	al	vi	per	disminuir-ne	
el grau.

•	 És	 un	 animal	 molt	 perseguit	 per	
tal d’obtenir-ne la pell.

•	 Si	ja	heu	rebut	l’ordre	no	en	re	tar-
deu l’execució.

•	 Ja	han	muntat	 la	màquina	encara	
que no n’han rebut els accessoris. 

•	 Se’n	va	anar	i	només	en	queda	el	
record.

•	 És	un	llibre	interessant	però	només	
n’ha aparegut el primer volum. 

•	 Ens	va	parlar	de	la	revista	i	de	quan	
n’era director.

En alguns casos, el complement del 
nom pot ser un infinitiu. Exemples:

•	 No	llegeix	perquè	no	en	té	ganes.
•	 Volen	escriure	una	carta	al	pre	si	-

dent però jo no en veig la neces-
sitat.

Es considera inacceptable de recór-
rer, en aquests casos, a el mateix, la 
mateixa, els mateixos, les mateixes:

•	 *Tinc	 una	 idea	 del	 cas	 però	 no	
conec els detalls del mateix.

•	 *Ja	han	muntat	la	màquina	encara	
que no han rebut els accessoris de 
la mateixa.

No és admissible, tampoc, de re-
cór   rer al pronom en per a la repre sen-
ta ció anafòrica del com plement de 
nom d’un complement verbal regit 
per una preposició:

•	 *Es	va	introduir	a	la	cort	del	tsar	
i se’n convertí en un dels homes 
més influents.

•	 *Es	un	acte	molt	interessant	i	n’hem	
de contribuir a les des pe ses.

•	 *Van	prendre	aquella	decisió	sense	
adonar-se’n de les conseqüències.

En aquests casos cal recórrer al ter  -
me possessiu o a un altre terme de ter -
mi  natiu:

•	 Es	va	introduir	a	la	cort	del	tsar	i	
es convertí en un dels seus homes 
més influents.

•	 És	un	acte	molt	interessant	i	hem	
de contribuir a les seves despeses.

•	 Van	prendre	aquella	decisió	 sense	
adonar-se de les conseqüències que 
comportava.

c) Representa complements cir cums -
tancials de procedència, gene ral-
ment introduïts per la pre posició 
de. Exemples:
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•	 Quan	tu	hi	vas	ell	ja	en	torna.
•	 Era	una	situació	perillosa	i	se’n	va	

allunyar aviat.
•	 Hi	 entraran	 molt	 cofois	 però	 en	

sortiran amb la cua entre cames.
•	 D’aquella	terra	no	en	pot	venir	res	

de bo.
•	 Va	parlar	del	carbó	i	dels	productes	

que en deriven.

d) Representa complements d’ob jec-
te introduïts per la preposició de.

 Exem  ples:

•	 És	un	tema	molt	delicat	i	no	en	vol	
parlar ningú.

•	 Van	caure	quatre	gotes	però	no	ens	
en vam adonar.

•	 És	un	autèntic	abús	i	se’n	queixa	
tothom.

•	 Sé	 com	 es	 diu	 però	 ara	 no	me’n	
recordo.

•	 Si	feu	aquest	disbarat,	tard	o	d’ho-
ra us en penedireu.

L’habitualitat d’usar el pronom en 
com a complement de verbs com re-
cor dar-se, burlar-se, riure’s i pene-
dir-se ha acabat per fer considerar el 
pronom com un prefix verbal, amb 
es  criptura aglutinada, i desproveït de 
la seva funció original, però aquestes 
formes	verbals,	*enrecordar-se,	*em-
bur  lar-se,	 *enriure’s i	 *empe nedir-se 
no es consideren admissibles i han de 
ser evitades, especialment en el llen-
guatge escrit. Un cas diferent és el de 
l’aglutinació del pronom en als verbs 
portar i dur, que ha originat els nous 
verbs emportar-se i endur-se, certament 
ben legítims, i de valor diferent.

En el cas dels verbs amb un com-
plement d’objecte introduït per la pre-
posició de, el pronom en pot repre-
sentar la totalitat del complement, pe-
rò no únicament el seu determinatiu o 
un element partitiu. Així, al costat de 
No se’n van adonar, tenim No es van 
adonar de cap en	 lloc	 de	 *No se’n 
van adonar de cap.

e) Representa el complement d’un 
verb factitiu. Exemple:

•	 Esperava	que	el	nomenessin	pre	si-
dent de l’Ateneu, però no l’en van 
nomenar.

f) Substitueix el complement d’un 
ad   jectiu. Exemples: 

•	 Em	 diuen	 que	 cobraré	 però	 no	
n’es    tic gaire segur. 

•	 De	malagraïts,	l’infern	n’és	ple.

g) Figura com a element lexicalitzat 
d’alguns verbs, cas en què, per 
tant, ja no és el representant de 
cap com   plement. Exemples:

•	 Se’n	van	anar	corrents.
•	 Se’n	van	tornar	aviat.
•	 Me	n’he	sortit	bastant	bé.

Principals usos del pronom HI

a) Designa el lloc on és, cap on va o 
per on passa (algú o alguna cosa). 
Exemples:

•	 Volia	 anar	 a	 l’Ateneu	 però	 no	 hi	
vaig poder anar: hi aniré demà.

•	 Ens	 reuníem	 sempre	 en	 un	 bar	
de la plaça: algun cop hi venia 
l’alcalde i tot. 

•	 Era	un	arbre	molt	dret	però	aquell	
vailet s’hi va enfilar com si res.

•	 Si	 ens	 afanyem,	 a	 les	 deu	 ja	 hi	
serem.

•	 Ahir	jo	era	a	Vic:	hi	vaig	estar	sis	
hores.

•	 Era	tan	ple	que	no	hi	cabia	ningú	
més.

•	 Havia	d’anar	al	jutjat	però	ja	m’hi	
arribaré demà.

•	 És	una	casa	deshabitada:	no	hi	viu	
ningú.

•	 Viu	 a	Sant	Cugat	 però	 no	 hi	 tre-
balla.

•	 Si	 els	 nens	 volen	 sortir	 al	 balcó,	
que hi surtin.

•	 És	un	lloc	molt	fred	però	hi	neva	
molt poc.

•	 Era	un	 lloc	 tan	 fosc	que	 feia	por	
d’entrar-hi.

•	 Van	arribar	en	una	terra	des	co	ne-
guda i s’hi van establir.

•	 Vaig	abandonar	el	local	jurant	que	
no hi posaria mai més els peus.

•	 A	 les	 vuit	 la	 sala	 era	 plena	 de	
gom a gom però a les nou ja no hi 
quedava ningú.

•	 El	vi	era	massa	fort	i	hi	van	afegir	
aigua.

•	 Volíem	pujar	fins	al	cim	però	no	hi	
vam poder arribar.

•	 És	 un	 llibre	 molt	 interessant:	 hi	
surts tu i tot.

•	 Obre	 aquell	 calaix	 i	 desa-hi	 les	
eines.

•	 No	 van	 arribar	 fins	 al	 final	 però	
s’hi van acostar.

•	 Abans	 passava	 pel	 carrer	 de	 dalt	
però ara no hi passo mai.

•	 Si	voleu	mirar	per	la	finestra	ja	hi	
podeu mirar.

b) Representa els complements del 
verb introduïts per les preposicions 
a, en i amb. Exemples:

•	 Els	 ho	 vam	 demanar	 però	 no	 hi	
van accedir.

•	 És	una	bona	obra	i	cal	contribuir-
hi.

•	 És	una	situació	molt	estranya	i	no	
m’hi acabo d’acostumar. 

•	 El	 reglament	 és	 molt	 sever	 però	
ens hi hem d’atenir.

•	 Li	hauria	de	 telefonar	però	no	hi	
pen so mai.

•	 Van	exposar	el	cas	 i	 les	cir	cums-
tàncies que hi concorren. 

•	 Els	agrada	molt	parlar	de	bruixes	
però no hi creuen pas.

•	 No	la	veig	mai	però	hi	penso	so-
vint.

•	 Com	 que	 no	 conec	 el	 cas,	 no	 hi	
vull intervenir.

•	 Semblava	un	bon	negoci	però	no	
hi va voler exposar ni cinc. 

•	 Va	conèixer	una	empordanesa	molt	
maca i s’hi va casar.

•	 La	seva	ajuda	és	molt	insegura:	no	
hi podem comptar. 

•	 Encara	que	tingui	mania	al	secre-
tari no s’hi barallarà.

c) En alguns casos, però no sis te mà-
ticament, representa comple  ments 
verbals introduïts per la pre    posició 
per. Exemples:

•	 No	 s’hi	 encaparri,	 per	 les	 seves	
ma         nies!

•	 Sempre	s’hi	interessa,	per	la	seva	
salut!

•	 Diu	que	ell	treballa	pel	país:	també	
hi treballem nosaltres.

d) Substitueix complements cir cums -
tancials de natura diversa, espe  ci-
al ment de manera, de companyia i 
d’instrument. Exemples:
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•	 Abans	sempre	anava	amb	corbata	
però ara no hi va mai.

•	 Si	 volen	 treballar	malament,	 que	
hi treballin.

•	 Hi	parla	perquè	vol,	a	cau	d’o	re-
lla.

•	 No	cal	que	hi	caminin,	a	 les	pal-
pentes, que hi ha prou claror.

•	 Presumeix	 d’haver	 anat	 amb	 la	
Nú ria a Sitges; jo hi vaig anar a 
Pa rís. 

•	 Avui	ha	dinat	amb	el	director,	de-
mà hi dinaré jo.

•	 Ja	no	hi	treballo,	amb	l’Agustí.
•	 Amb	aquesta	gent,	val	més	no	col		-

laborar-hi.
•	 Hi	 imprimeixen	 la	 revista,	 amb	

aquesta màquina.
•	 Ara	hi	treballa	tothom,	amb	ordi-

nador.

Cal fer observar que les locucions 
i frases adverbials, especialment de 
ma nera, també es redueixen al pro-
nom hi encara que comencin per la 
pre  posició de. Exemples:

 
•	 Si	volen	obrir	 les	portes	de	bat	a	

bat que les hi obrin.
•	 Quan	volen	anar	de	pressa,	bé	hi	

van.

•	 Abans	 sempre	 anava	 de	 bracet	
amb la dona, però ara no hi va 
mai.

e) Representa termes predicatius, es-
pe cialment amb verbs altres que 
ser, estar i semblar. Exemples:

•	 Duia	 un	 barret	 negre:	 també	 hi	
duia la corbata.

•	 Si	vol	portar	la	camisa	descordada,	
que la hi porti.

•	 Nosaltres	hem	deixat	el	menjador	
net i endreçat i ells hi han deixat la 
cuina.

•	 Diuen	que	té	el	geni	molt	fort	però	
l’hi té més del que es pensen.

f) En un cert nombre de casos el 
pro  nom hi s’ha lexicalitzat i, ha-
vent-se integrat en la significació 
del verb, ha deixat de ser el re pre-
sentant d’un complement ver bal. 
Els casos principals són el que ha 
originat el conjunt haver-hi i el 
dels verbs de percepció, com veu-
re-hi (o veure-s’hi), sentir-hi, clis-
sar-hi, tocar-hi, etc. 

Exemples:

•	 En	 aquella	 casa	 hi	 havia	 molta	
gent. 

•	 En	aquest	món	hi	ha	d’haver	de	tot.	
•	 Dins	del	calaix	no	hi	havia	res.
•	 Amb	aquestes	ulleres	hi	veig	molt	

bé. 
•	 Sense	llum	no	t’hi	veuràs.
•	 No	hi	sento	tant	com	abans.
•	 Hi	clisso	més	que	tu.
•	 És	molt	vell	i	ja	no	hi	toca	gaire.

En la fraseologia popular trobem 
molts exemples en què el pronom hi 
ha sofert un grau variable de lexi-
calització:

•	 N’hi	ha	per	a	llogar-hi	cadires.
•	 Hi	posaria	la	mà	al	foc.
•	 Què	t’hi	vols	jugar?
•	 Abans	de	prendre	una	decisió	val	

més que hi dormiu.
•	 Ara	hi	corro!	Ja	hi	som!
•	 Correu-hi	tots.	Déu	n’hi	do.
•	 Déu	hi	faci	més	que	nosaltres.
•	 Què	hi	farem!	No	s’hi	val.
•	 No	t’hi	cansis.	No	hi	caic.
•	 Per	a	 sucar-hi	pa.	Ballar-hi	 fal	di-

lles.
•	 Ja	hi	firmaria.	
•	 Ni	pensar-hi.
•	 Tornem-hi	que	no	ha	estat	res.
•	 Posa-t’hi	fulles.	u
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Vocals en contacte en l’àmbit 
del mot i per fonètica sintàctica (II)
Montserrat Badia i Cardús

2.1.  Sinalefes
La sinalefa és el diftong sintàctic, perquè té lloc en entrar 

en contacte dues paraules, la primera de les quals acaba en 
vocal i la segona hi comença, de manera que es pronuncien 
dins una sola síl·laba, formant un diftong, que funciona igual 
que dins la paraula. És per aquesta raó que també s’anomena 
diftong sintàctic. Si la primera paraula acaba en i o u tònica 
o àtona, en formar síl·laba amb la vocal inicial de la segona 
paraula, aquelles vocals poden esdevenir semiconsonants, [j] 
o [w], i formen el primer element del diftong creixent; si la 
segona paraula comença en i o u àtona, aquestes es poden con-
vertir en semivocals, [i ] o [u], i formen el segon element del 
diftong decreixent. La condició que es requereix és, evident-
ment, que ambdós mots formin una unitat prosòdica, és a dir, 
que es pronunciïn enllaçats sense fer cap mena de pausa entre 
ells dos. Recordem que qualsevol pausa, per petita que sigui, 
trenca l’enllaçament entre les dues paraules afectades i lla-
vors ja no pot tenir lloc la sinalefa. També hi influeix el ritme 
accentual de la frase, tal com veurem tot seguit.

Per tant, hem de tenir en compte que, com vam apuntar en 
el primer article, quan entren en contacte dos o més mots i, 
doncs, es pronuncien com una sola unitat prosòdica, es poden 
produir certes redistribucions sil·làbiques o resil·labificacions 
entre les paraules afectades. Així, a partir d’ara, separarem les 
síl·labes dels mots afectats sigui per una sinalefa, sigui per una 
elisió o per una fusió, per tal de remarcar més clarament cada 
un d’aquests fenòmens, i veurem com, a més de la sinalefa, de 
l’elisió o de la fusió que hi tinguin lloc, ens podem trobar que 
una consonant final de mot es resil·labifiqui com a consonant 
inicial del mot següent, si aquest comença per vocal. Exemple: 
té peus i ungles de fera (té peu-siun-gles de fera). En aquest 
cas veiem que la s final de peus passa a ser la primera conso-
nant del mot següent, el qual, al seu torn, es resil·labifica amb 
la primera síl·laba de la paraula ungles, i constitueix una sina-
lefa. És a dir, aquestes resil·labificacions donen com a resultat 
o bé una sinalefa, o bé una elisió o una fusió, que poden afec-
tar també una consonant final d’un mot anterior, que passa a 
formar síl·laba amb la vocal que inicia el mot següent, tal com 
acabem d’exemplificar.

Hem de distingir diferents situacions prosòdiques per tal 
d’analitzar els diferents tipus de sinalefes que poden donar-se 
en entrar en contacte dues paraules. 

2.1.1.  Vocal final de mot amb accent 
 i vocal inicial de mot sense accent

2.1.1a.  Diftong creixent
En aquesta situació pot tenir lloc el diftong creixent, sem-

pre que la primera paraula acabi en i o u tòniques, i la segona 
paraula comenci en vocal neutra, si el grup vocàlic presenta 
un nivell baix de força accentual dins el conjunt de la frase. 

En aquests casos la vocal final del primer mot perd l’accent i 
esdevé semiconsonant: el seu padrí apagava els crits (el seu 
pa-dria-pa-ga-va els crits) / a qui al·ludeixes amb aquests mots 
(a-quial-lu-dei-xes amb aquests mots) / aquell tabú estava de 
moda (aquell ta-bues-ta-va de moda) / amb la corda tu estires 
ben fort (amb la corda tues-ti-res ben fort).

En tots aquests exemples, en pronunciar enllaçats els dos 
mots afectats, la i o la u final de la primera paraula constitu-
eixen el primer element del diftong creixent que s’hi origina, 
en formar síl·laba amb la vocal neutra que inicia la segona. De 
fet, la i o la u perden força accentual atès que l’accent primari, 
en cada una d’aquestes emissions, es dóna en l’últim mot de 
la seqüència.

2.1.1b.  Diftong decreixent
El diftong decreixent té lloc si la vocal inicial de la segona 

paraula són i o u àtones, que es converteixen en semivocals, 
sobretot en síl·laba travada: ballar incansablement (ba-lla(r)
in-can-sa-ble-ment) / canapè untat (ca-na-pèun-tat). Però 
també pot tenir lloc en síl·laba oberta: racó isolat (ra-cói-so-
lat) / cafè usual (ca-fèu-su-al).

En aquests casos, la vocal final del primer mot, amb accent 
secundari, s’agrupa amb la que inicia el segon mot, que ha de 
ser i o u àtones, les quals esdevenen semivocals, i juntes for-
men el diftong decreixent esmentat. L’accent principal recau, 
també, en l’últim mot de l’emissió. 

2.1.2.  Vocal final de mot sense accent 
 i vocal inicial de mot amb accent

2.1.2a.  Diftong creixent
El diftong creixent pot tenir lloc amb la vocal i, quan és la 

conjunció i, que es converteix en la semiconsonant [j], prece-
dida de consonant i seguida de vocal amb accent primari de 
frase, si aquesta vocal, que inicia la segona paraula, pertany a 
síl·laba travada i si l’interval interaccentual que inclou el grup 
vocàlic afectat és format de tres o més síl·labes inaccentua-
des: ensenya-me-les i omple-les (ensenya-me-le-siom-ple-les) 
/ compra-te-les i arma-les (compra-te-le-siar-me-les).

També es pot donar el diftong creixent si i és la conjun-
ció, que esdevé la semiconsonant [j], precedida de consonant 
i seguida de vocal sense accent primari de frase, i si l’interval 
interaccentual que conté el grup vocàlic és format per una o 
dues síl·labes inaccentuades, tant si la vocal que inicia la segona 
paraula es troba en síl·laba travada com si es troba en síl·laba 
oberta: té peus i ungles de fera (té peu-siun-gles de fera) / rosega 
tripes i ossos de gos (rosega tri-pe-sios-sos de gos).

Igualment és freqüent el diftong creixent si la primera 
pa raula és un dels pronoms febles hi o ho i la segona paraula 
comença amb vocal pertanyent a una forma del present d’indi-
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catiu dels verbs haver o ésser, en el cas que presentin un nivell 
baix de força accentual dins la frase: la gent hi és de matinada 
(la ge-n(t)iés de matinada) / no s’ho ha d’arreglar sola (no s’(h)
o(h)a d’arreglar sola).

En aquests exemples sempre es produeix el mateix fenomen: 
la i o la u final de la primera paraula, com que és àtona, esdevé 
semiconsonant, en pronunciar-se unida a la vocal inicial de la 
segona paraula, sigui amb accent primari, sigui amb accent se -
cundari dins la frase.

Cal tenir present que, en tots els exemples en els quals apa-
regui una o àtona, aquesta serà pronunciada u, tal com passa en 
l’últim exemple citat (no s’ho ha d’arreglar sola). Aquí el que 
compta és la fonètica, no la grafia.

2.1.3.  Vocal final de mot 
 i vocal inicial de mot sense accent 

2.1.3a.  Diftong creixent
Perquè es formi un diftong creixent, la vocal final del pri-

mer mot ha de ser i o u, que esdevenen les semiconsonants [j] 
o [w], i la vocal que inicia el segon mot és la vocal neutra: si 
arribo tard, espera’m (siar-ri-bo tard, espera’m) / vingui abans 
de les vacances (vin-guia-bans de les vacances) / sempre porto 
arracades (sempre por-toar-ra-ca-des) / suro artificial (su-roar-
ti-fi-ci-al).

En ésser àtones tant la vocal final del primer mot –i o u– com 
la vocal inicial del segon –vocal neutra–, la primera passa a ser 
semiconsonant, que s’uneix amb la vocal neutra que segueix, i 
formen un diftong creixent.

2.1.3b.  Diftong decreixent
El diftong decreixent té lloc si la vocal que acaba la pri-

mera paraula és qualsevol vocal àtona, i la inicial de la segona 
paraula és i o u àtones, que es converteixen en semivocals, [i  ] 
o [u  ], tant si es troben en síl·laba travada: moto incendiària 
(mo-toin-cen-di-à-ri-a) / pati ombrívol (pa-tiom-brí-vol), com 
en síl·laba oberta: escola ideal (es-co-lai-de-al) / pati humit 
(pa-ti(h)u-mit).

També es fa el diftong quan la primera vocal pertany a una 
forma d’imperatiu i la segona forma part dels pronoms enclítics 
hi o ho: posa-hi llibres (po-sa(h)i-llibres) / desa-ho ben desat 
(de-sa(h)o-ben desat).

La i o u inicial de la segona paraula, en formar síl·laba amb 
l’última vocal de la primera –vocal àtona–, esdevé semivocal, i 
constitueix el segon element del diftong decreixent.

Ja vam veure, en l’article I (Llengua Nacional, núm. 66, 
pp. 31-33), que les sinalefes predominen en un estil de parla 
col·loquial, relativament ràpid, que és el més usat pels parlants 
d’una llengua, atès que les dues vocals que entren en contacte, 
en pronunciar sense solució de continuïtat dos mots, el primer 
dels quals acaba en vocal i el segon hi comença, es diuen enlla-
çades, com si pertanyessin a una sola paraula. 

Tanmateix, també hem deixat prou clar que ens estem refe-
rint solament a tendències de la llengua, i no a fets categòrics o 
sistemàtics, i és precisament per aquesta raó que es donen tan-
tes fluctuacions entre els diferents estils elocutius, de manera 
que en una mateixa emissió fònica poden alternar els hiats, les 
sinalefes i les elisions. u
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Joan Bastardas ens ha deixat... 
les més belles històries dels mots
Cosme Aguiló

L ’últim dia del passat mes de gener 
moria Joan Bastardas i Parera, a 
Barcelona, ciutat on havia nascut 

feia quasi noranta anys. Amb la seva 
desaparició física, les lletres catala-
nes perden un dels seus homenots, un 
dels romanistes més insignes, catedrà-
tic emèrit de Filologia Llatina de la Uni-
versitat de Barcelona i membre emè-
rit de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. El camp que més ha 
treballat ha estat el del llatí medieval. 
El seu interès pels orígens de la llen-
gua catalana ens ha regalat estudis tan 
magnífics que estic segur que tenen la 
capacitat d’atraure qualsevol lector i no 
em referesc únicament a qui pugui tenir 
els fonaments d’una preparació filolò-
gica, sinó que faig al·lusió a qualsevol 
persona que senti una mínima curio-
sitat o embadaliment davant els enig-
mes, problemes i belleses de la llen-
gua mil·lenària que feim llenegar pels 
guals dels nostres llavis. Joan Bastardas 
ha estat un d’aquests investigadors que 
saben brodar els estudis aixecant edifi-
cis equilibrats i amb línies seductores, 
esculpint les descobertes de l’origen 
dels mots així com un picapedrer antic 

treballava la pedra, talment com un 
mestre teixidor movia els pesos dels 
telers per entrellaçar una peça drap 
atapeït, sense fils sobrers ni llacunes. 
La seva ment, lúcida fins al final, va 
encapçalar un projecte d’enverga-
dura: el Glossarium Mediae Latini-
tatis Cataloniae, un aplec de veus lla-
tines i romàniques documentades en 
fonts catalanes entre els anys 800 i 
1100, com s’indica en el subtítol. Qui 
vulgui conèixer atestacions llatinit-
zades i contextualitzades de mots tan 
diversos en el seu origen i tan atrac-
tius com almunia, aragall, balma, 
balç, boada, closa, còdol, etc., ha 
de parar el càntir sota el potentíssim 
sallent d’aquella aigua de muntanya.

L’obra d’assaig Diàlegs sobre la 
meravellosa història dels nostres 
mots és una autèntica joia que casa 
la investigació amb la literatura, mit-

jançant les converses de dos personat-
ges que parlen de temes lingüístics. Un 
dels objectius explicitats en el prefaci 
fa declarar a l’autor: «També penso que 
aquest opuscle pot desvetllar inquietuds 
i promoure un interès vers la lingüística 
romànica, deu inexhaurible de plaer i de 
guany cert.» Qui vulgui obrir el llibre a 
l’atzar, que no dubti que qualsevol pàgina 
té poders suficients per a deixar-lo del 
tot «enganxat». Diré que fa dotze anys 
que el vaig llegir per primera vegada i 
la hipnosi fa de bell nou acte de presèn-
cia quan repàs les senderes fonètiques i 
semàntiques que han fet tants de mots, 
com uulturnus, per exemple, des de la 
més remota llatinitat catalana fins a la 
corresponent veu romànica supervivent. 
En alçar la tapa lluent de l’edició, em fa 
empegueir la generosa dedicatòria que 
em féu l’amic Joan quan m’envià l’obra.

Coincidesc plenament amb el Dr. Bas-
tardas quan diu que la lingüística romà-
nica és una deu inexhaurible de plaer. Jo 
afegiria que també ho és de sorpreses. 
Quan vaig recollir la toponímia dels ter-
mes de Santanyí i ses Salines vaig topar 
amb una mostra digna d’atenció –dir una 
llau seria desorbitat– de problemes eti-

mològics sense resoldre, una part dels 
quals roman encara en les mateixes con-
dicions. En tractar un topònim que conté 
un nom de persona d’ètim desconegut, la 
feina del toponimista acaba quan diu que 
és basat en un antropònim. Tanmateix 
un no queda plenament satisfet. És el que 
em passà en encarar-me a noms de casa 
que contenien malnoms d’origen obscur, 
com Can Joan Conoi, un edifici situat 
a la ruralia llombardera. No vaig poder 
escriure absolutament res d’aquest enre-
vessat antropònim Conoi, que llavors no 
vaig saber relacionar amb el català antic 
conolla que documenta Joan Coromi-
nes en el seu diccionari etimològic. El 
fet d’haver pouat de bell nou i superfici-
alment en el llegat públic de Joan Bastar-
das, concretament en l’obra La llengua 
catalana mil anys enrere, m’obre una 
encletxa de llum a través de l’arcaisme 
tot just mencionat, present en un docu-
ment llatí d’Organyà, de mitjan segle 
xi. Seguint Bastardas, veig que és una 
masculinització del reflex del llatí tardà 
conucla, forma dissimilada de colu-
cula, diminutiu de colus ‘filosa’, apel-
latiu germà d’altres diminutius romà-
nics com el francès quenouille i l’italià 
conochia. Afegeix el doctor Bastardas: 
«No crec que es tracti pròpiament del 
testimoniatge primer i darrer d’un vell 
mot llatí conservat com una relíquia en 
un racó de la vall del Segre.» No hi ha 
dubte que la raó assisteix el savi bar-
celoní quan diu que filosa és un subs-
titut tardà d’aquella paraula llatina tan 
antiga i no del germanisme que ha deixat 
rueca en castellà. Ara podem dir que els 
colonitzadors catalans la transferiren a 
Mallorca, si més no com a antropònim. 
Tot gràcies al camí fressat per un home 
que aglutinava tanta saviesa com bondat 
i generositat. La seva absència configura 
a partir d’ara un relleu negatiu de dolines 
i engorjats en el carst de la nostra geolo-
gia lingüística, però l’obra que ens deixa 
enlaira serralades amb cims tan altius 
com la Pica d’Estats. Que l’acompanyin, 
per sempre més, els mots que tant esti-
mava i que tant ens fa estimar. u

Joan Bastardas (Arxiu de l’Institut d’Estudis 
Catalans)         Foto: Montse Catalán



tenim ja la segona edició del llibre Compendi de normes 
d’estil. Manual per a redactors i correctors.

— Demaneu-nos-el i us l’enviarem. Escriviu-nos a <llen-
gua@llenguanacional.cat> o telefoneu-nos (93 456 88 79). Per 
als socis i subscriptors de Llengua Nacional el preu és de 12 € 

(10 € del llibre més 2 de l’enviament). Per als altres compradors, 
el preu és de 14 €, comptant-hi l’enviament.

— També el podeu adquirir directament al nostre Centre 
Sant Pere Apòstol (car rer de Sant Pere més Alt, 25 – BCN), de 
sis a nou de la tarda, de dilluns a dissabte, amb un descompte 
de gairebé el 35%, de manera el preu serà de 8 €. Demaneu pel 
senyor Rafael.

— No es troba en les llibreries, a excepció de la llibreria 
ONA (Gran Via, 654 – BCN), al preu de 12 €.

Podeu tenir-ne més informació anant a la pagina d’internet 
<http://www.laclosca.cat/contents.php?id=413>
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D’anys enrere, el nombre 
d’estudiosos de l’obra 
del manacorí Mn. Antoni 

M. Alcover (1862-1932) s’ha in-
crementat notablement alhora 
que els fruits que han donat. En-

tre els reivindicadors de la seva 
bona memòria trobam illencs del 
prestigi intel·lectual del canonge 
Mn. Rotger (el primer biògraf 
que li féu costat), Francesc de B. 
Moll, Josep Massot, Joan Veny, 
Gabriel Janer, Josep A. Grimalt, 
Jaume Guiscafrè, Albert Hauf, 
Aina Moll, Pere Orpí, Antoni 
Llull... per citar els més veterans 
que han mantingut encesa la 
torxa, en temps de  fredor i 
d’oblit, de la devoció a l’iniciador 
del Diccionari català-valencià-
balear, sobretot al Principat de 
Catalunya. 

De no en fa tants, d’anys, la 
doctora Maria Pilar Perea, de la 
Universitat de Barcelona, autèn-
tic fi bló alcoverià, sembla haver 
centrat la seva activitat principal 
en la tasca de l’estudi sistemàtic 
de l’obra del fi ll il·lustre de Ma-
nacor. Darrere seu van –puix es 
pot dir que la senyora Perea «ha 
fet escola»– nous investigadors 
com Llorenç Mas Perelló i l’ac-
tual directora de la Institució 
Pública Antoni M. Alcover, 
Magdalena Gelabert i Miró, gua-
nyadors l’un i l’altra de sengles 
beques atorgades per aqueixa 
Institució.

Precisament és Magdalena 
Gelabert (Manacor, 1964), lli-
cenciada en Filologia Catalana, 
qui ofereix als amants de la 
llengua nostrada un estudi gai-
rebé exhaustiu del Sermó de la 
Conquista de Mallorca, que 
Mn. Alcover predicà en la Seu 
el 31 de desembre de 1904. El 
discurs del  vicari general va 
rompre motlles d’anys enrere de 
predicar-l’hi en castellà –d’ençà 
la Reial Cèdula de Carles III 
que l’imposava–, atreviment que 
valgué al valent manacorí una 
bona batussa de part d’alguns 
correligionaris i d’autoritats de 
les Illes. L’estudi introductori de 
Gelabert ocupa més del cin-
quanta per cent de les pàgines 
–el llibre en té 117–. Hi analitza 
la contextualització de l’obra i 
de l’autor; la importància del 
Sermó i el seu contingut; la fi -
gura del rei En Jaume –l’estudi 
és  fruit d’una conferència pro-
nunciada a Manacor per l’autora 
amb motiu del commemorar-
s’hi l’Any Jaume I–; l’apèndix 
d’onomàstica que apareix en la 
publicació del Sermó, i l’estil i 
el model de llengua. No hi man-
quen les referències bibliogràfi -

ques obligades en tot treball 
científi c seriós, així com dos 
annexos: la Reial Cèdula 
d’Aranjuez de 1768 i un curiós 
comentari del predicador, apa-
regut en el Bolletí del Diccio-
nari de la Llengua Catalana al 
gener de 1905.

 Completa l’Estudi de Mag-
dalena Gelabert la reproducció 
en facsímil de l’introbable Sermó 
de la Conquista de Ma llorca, 
sortit l’any 1905 de l’estampa de 
Josep Tous de Palma, amb les 
dotze taules dels noms de lloc de 
Mallorca, acarats amb els  cor-
responents del Principat de Ca-
talunya. Passava d’ho  ra de de-
mostrar amb evidèn cies la 
nissaga i unitat de la llengua ca-
talana.

Tot plegat, una obra, la de 
Magdalena Gelabert, que contri-
bueix notablement a l’enriqui-
ment i a la divulgació el patri-
moni alcoverià, d’acord amb els 
estatuts de la institució que l’au-
tora gestiona amb tanta il·lusió 
com encert. ◆

GABRIEL BARCELÓ BOVER

M. Magdalena Gelabert Miró,
Estudi del ‘Sermó de la con-
quista de Mallorca’ d’Antoni 
Maria Alcover,
Ajuntament, Departament 
de Cultura,
Manacor 2008.

M. Magdalena Gelabert Miró,

Conquesta de 
Mallorca

El polifacètic Pere Orpí 
(Capdepera, 1936) acaba 
de publicar un dels seus 

fruits més assaonats. L’obra 
s’inicià entorn de 1982, quan el 

poeta i músic era rector de Son 
Macià, i no l’acabà fi ns a fi nals 
de l’any 2008. Es tracta, en mots 
del prologuista Jaume Ayats, 
«[...] d’una síntesi molt àmplia 
d’objectes i instruments, tots his-
tòricament documentats, però 
sobretot, personalment viscuts. 
No penseu pas que és una relació 
erudita de detalls (que n’hi ha, i 
moltíssims), sinó que allò que 
m’ha colpit més són els records 
que l’autor aporta de la pròpia 
memòria, i els riquíssims testi-
monis del dir de la gent: les glo-
ses, les dites, les rondalles i les 
vivències[...]».

Sons de Mallorca es pot con-
siderar una de les obres «majors» 
de les Illes que estudien la cul-
tura popular, digna d’anar de 
bracet amb les Rondalles de Mn. 
Alcover (1862-1932) i del Can-
çoner del P. Ginard Bauçà (1899-
1974), tant per l’extensió com per  
la riquesa informativa, sobretot 
visual i musical. El text compta 
amb més de 450 pàgines i devers 
170 magnífi cs dibuixos a ploma, 
obra del també polifacètic Josep 
Cortès Servera. Per si amb això 
no n’hi hagués prou, l’obra es 
completa amb un DVD de més 

de dues hores, fruit de la llarga 
experiència audiovisual de l’au-
tor i de la destresa del músic i 
informàtic Antoni Nicolau. Hi 
apareixen els instruments expli-
cats al llibre, sonats en bona part 
pels mateixos informadors. 
Aquesta trilogia –paraula, imatge 
i so– és el que li dóna la dimen-
sió que no he dubtat a qualifi car 
d’obra major i que el professor 
Felip Munar –coordinador de 
l’obra– explica com a «treball de 
grup» en la presentació. Segons 
el parer del folclorista Jaume 
Vall caneres, l’obra d’Orpí només 
té parió amb la feta a Còrsega i 
Sicília, cosa que la fa única als 
Països Catalans i en gairebé tota 
la Mediterrània.

El llibre està estructurat en 
tres grans blocs d’estudi dels es-
tris sonants: «Música i ritme», 
subdividit en els de festa i re-
vetla, balls i serenates, danses 
rituals, celebracions religioses, i 
instruments de concert i desfi la-
des; «Avisos i senyals», que en-
globa els religiosos, els profans 
i els reclams; fi nalment, en «In-
fantils i lúdics» mostra els fabri-
cats, els improvisats i els efí-
mers. S’hi descriuen més de 150 

arreus amb referència al seu his-
torial, procedència, construcció, 
noms que tenen de temps re-
mots, passant pels de les llen-
gües clàssiques i les modernes, 
especialment les europees: cas-
tellana, francesa, alemanya, ita-
liana... Arrodoneix cada des-
cripció un apartat en què apareix 
el context de l’estri estudiat en 
rondalles, en refranys i en el 
Cançoner popular de Mallorca, 
sense defugir els versos de caire 
eròtic.

El volum, juntament amb el 
DVD que el completa –l’un i 
l’altre tenen personalitat pròpia 
i independent– esdevenen una 
autèntica joia de la cultura po-
pular catalana. No hauria de 
mancar en cap dels centres on 
s’ensenya música ni en cap de 
les llars dels amants del patri-
moni immaterial la nostra terra. 
Fa país i enriqueix els aspectes 
culturals que més s’haurien de 
fomentar: el lingüístic i el mu-
sical. ◆

 
GABRIEL BARCELÓ BOVER

Pere Orpí,
Sons de Mallorca. Instru-
ments tradicionals: música, 
senyals i cultura de l’oci, 
Edicions Documenta 
Balear – Arbre de Mar 31,
Palma 2009.

Sons 
de Mallorca
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Aquest llibre, que és la 
narració d’una època de 
guerres i fortes convul-

sions socials a Catalunya, té un 
doble interès lingüístic: per un 
costat, l’ús d’un vocabulari ge-
nuïnament nostre, ric en expres-
sions i modismes, planer, que 

captiva per la seva escaiença i 
per la seva bellesa; per altre 
costat, l’interès de veure com el 
corrector deixa del tot endre-
çada la llengua, no cal dir sense 
faltes, però, a més, amb tots els 
punts de sintaxi i de puntuació 
resolts. Si els llibres que es pu-
bliquen arreu del país sortissin 
tan ben revisats com aquest, di-
ríem que el català ja és una llen-
gua normal… en el vessant es-
crit, sense concessions gratuÏtes 
al «català light» ni rèmores 
d’un «català subordinat a la sin-
taxi castellana», ni res de llen-
gua empobrida i bastarda com 
la que apareix tan sovint en al-
guns dels nostres mitjans de 
comunicació. Autèntic català, 
amb gust de casa. ◆

CARLES RIERA

Memòries 
i aventures 
d’un temps 
i un país

Aquest diccionari és, en 
certa manera, un llibre 
de frontera: mira de tro-

bar aquell punt dolç entre la nor-
mativa o llengua estàndard, per 
un costat, i les necessitats comu-
nicatives de cada moment, per 
l’altre. Tenim una llengua que ve 
de lluny, amb tota una tradició, 
amb tota una brillant literatura, 
amb tota una obra de codifi cació 
reeixida (si bé, diguem-ho entre 
parèntesis, a hores d’ara hi ha 
uns quants punts que caldria afi -
nar). I tenim una societat canvi-
ant, amb noves necessitats ex-
pressives. Es tracta, per tant, 

d’anar parlant la llengua de sem-
pre, però adaptada a les circum-
stàncies actuals. L’ideal fóra que 
el comunicador tingués un tal 
sentit lingüístic que pogués anar 
creant neologismes, noves ex-
pressions, nous usos, seguint 
l’esperit de la llengua pròpia i 
sense caure en calcs servils d’una 
altra; que anés enriquint el cabal 
lingüístic sense supeditar-se a 
altres llengües.

Així, doncs, el Diccionari 
del català col·loquial, subtitulat 
Dubtes davant del micròfon, 
compilat pel Departament d’As-
sessorament Lingüístic del Grup 
Faix, liderat per Miquel Calçada 
i Carles Cuní, amb redacció del 
lingüista Jaume Salvanyà (i l’as-
sessorament de Josep Ruaix i de 
qui signa aquesta nota) és, sobre-
tot, una eina per als professionals 
de la comunicació. Pretén resol-
dre molts dubtes que avui es pre-
senten en el llenguatge radiofò-
n ic,  l lenguatge que es 
caracteritza, entre altres aspec-
tes, per la immediatesa i la inno-
vació. En efecte, molt sovint el 
locutor o locutora ha de fer ús 
d’una llengua espontània, grà-
fi ca, directa, incisiva... però cal-
dria que aquesta fos també genu-
ïna. Ara bé, en la situació actual, 
marcada per la interactivitat, tots 
som o podem ser una mica locu-
tors o locutores. Per això creiem 
que aquest diccionari podrà ser 
útil a tothom en general. 

Baixant ja a alguna de les 
característiques de l’obra, jo re-
marcaria la gran abundància 

d’exemples que conté per a cada 
un dels termes o expressions que 
entra. Evidentment, és més fàcil 
de recordar un exemple concret 
que no pas una regla o una defi -
nició. Els exemples són més in-
tuïtius, més plàstics. Estic segur 
que aquest estil de generositat 
exemplifi cadora serà molt valo-
rat i agraït pels usuaris. 

Donem-ne una petita mostra 
i agafem, per exemple, trac-
tant-se de llenguatge radiofònic, 
el mot onda (castellanisme, és 
clar, per ona) i la corresponent 
expressió estar a l’onda. El dic-
cionari l’exemplifi ca d’aquesta 
manera: En comptes de dir «Els 
qui estan a l’onda el consideren 
un mestre», podem dir «Els qui 
hi entenen el consideren un mes-
tre», o bé  «Els experts el consi-
deren un mestre», o encara  «Els 
qui es mouen en aquest món el 
consideren un mestre». En comp-
tes de dir «L’empresa ja està a 
l’onda de les exportacions», po-
dem dir «L’empresa està fi cada 
en les exportacions» o bé «L’em-
presa ja es mou en l’àmbit de les 
exportacions». En comptes de 
dir «Aquest tipus de gent no es-
tan a l’onda de la nostra estratè-
gia de publicitat», podem dir 
«Aquest tipus de gent no són a 
l’òrbita de la nostra estratègia de 
publicitat». Etcètera.

Un altre cas. Això que ara la 
gent crida, en el món dels es-
ports, «a por ellos», com ho hem 
de dir en català? Doncs, per 
exemple, en comptes de «A per 
ells, que són pocs i covards!», 

podem dir «Som-hi, que són 
pocs i covards!», i en comptes de 
«Vinga va, a per ells!», podem 
dir «Vinga va, que ja són nos-
tres!». 

Els exemples, a més, tenen la 
virtut de suscitar el desig d’imi-
tar el diguem-ne mecanisme que 
s’hi endevina. I aquest seria un 
desig que crec que cal formular 
en presentar aquesta obra de 
consulta: tant de bo que susciti 
en els seus usuaris les ganes 
d’anar trobant, per a les noves 
necessitats lingüístiques, les so-
lucions genuïnes, congenials 
amb la nostra llengua, solucions 
que, com dèiem, sense trencar 
amb la tradició, l’allarguin, l’ac-
tualitzin, l’enriqueixin.

Val a dir que, en la situació 
actual del català, i per tal que 
d’evitar que aquest idioma dava-
lli vers la condició de ser un di-
alecte del castellà, cal fer un es-
forç més gran, per part de tots, 
per parlar bé la nostra llengua. I 
aquest esforç s’ha de demanar 
amb més raó, com és obvi, als 
qui parlen en públic, sobretot als 
qui ho fan a través d’aquests mit-
jans de comunicació massiva que 
són la ràdio i la televisió. Al nos-
tre país i a tot arreu, els qui sur-
ten per antena esdevenen models 
imitables i imitats. Crec que és 
una observació opor tuna, 
aquesta, a propòsit d’una obra 
com la que ens ocupa. ◆

CARLES RIERA

Jaume Salvanyà,
Diccionari del català 
col·loquial. Dubtes davant 
del micròfon, 
Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona 2009.

Jaume Salvanyà,

Diccionari del 
català col·loquial

Lluís Grifell, 
Memòries i aventures d’un 
temps i un país (Catalunya 
1930-1950), pròleg de Josep 
Ruaix i Vinyet, 
Abadia editors, 
Maçaners 2009.
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Una de les activitats prin-
cipals en l’ensenyament 
de la llengua és l’anàlisi 

de textos. Maria Josep Cuenca, a 
partir de la seva experiència en 
les aules universitàries i en l’en-
senyament secundari i partint de 

la proposta de Halliday i Hasan 
en Cohesion in English (1976), 
ha confeccionat Gramàtica del 
text, un llibre que ens ofereix una 
visió general de la gramàtica del 
text a partir de l’estudi de meca-
nismes de cohesió, tenint en 
compte els processos interpreta-
tius d’adequació i coherència que 
presenten. 

L’autora se serveix de textos 
i fragments reals per a explicar 
amb exemples conceptes com la 
dixi, la modalització, els discurs 
citat, l’anàfora, l’oració composta 
i la connexió textual.

Com bé ens explica, un dels 
objectius d’aquest llibre és posar 
de manifest la relació entre els 
mecanismes de cohesió i les al-
tres dues propietats textuals. 
Cuen ca compara la textualitat 
amb una moneda, així «la cohe-
sió és la cara formal del text i la 
cara interpretativa correspon, 
segons el cas, a l’adequació o a 
la coherència».

Cal que tinguem present que 
la coherència és el que basteix el 
signifi cat del text. Per tant, és 
necessari que hi hagi un tema 
amb una estructura clara i que el 
text combini correctament la in-

formació coneguda amb la in-
formació nova. D’altra banda, 
hem d’entendre l’adequació com 
«un seguit de paraules i oracions 
relacionades»; en aquest punt, 
l’autora destaca que els fenò-
mens d’aquesta propietat que 
estan més relacionats amb la co-
hesió són els que tenen a veure 
amb la situació comunicativa i 
amb les persones del discurs: la 
dixi, la modalització i el discurs 
citat. A més a més, tot i que ens 
recorda que podem dividir els 
mecanismes de cohesió en tres 
grans blocs –modalització del 
discurs citat, mecanismes de re-
ferència i con nexió–, Cuenca 
proposa d’a nalitzar les marques 
relacionals en funció del grau 
interpreta tiu al qual s’enllacen; 
aquí entren en joc l’adequació i 
la coherència.

El llibre es divideix en cinc 
blocs; en el darrer hi trobem la 
conclusió. Es tracta d’un repàs de 
les dues propietats del text amb 
caràcter interpretatiu, l’adequa-
ció i la coherència. També hi fa 
un resum dels mecanismes de 
cohesió que s’han analitzat al 
llarg del llibre i una síntesi de la 
relació que tenen aquests meca-

nismes amb els processos inter-
pretatius.

Finalment, l’autora posa en 
relleu el fet de tenir present que 
l’objectiu és veure quina funció 
discursiva realitza cada propietat 
textual i no tant saber-les identi-
fi car, enumerar i classifi car for-
malment, com tradicionalment 
s’ha fet. Cal partir de la interpre-
tació i arribar a la forma. Per 
tant, el més important és la com-
prensió del concepte, així com la 
interrelació de la marca de cohe-
sió amb la seva interpretació; 
també cal identificar el grau 
d’adequació del text al context 
enunciatiu i el nivell de coherèn-
cia del text com a unitat de sig-
nifi cat i de comunicació.

Amb tot això, podem garan-
tir que Cuenca ens presenta una 
eina útil, tant des del punt de 
vista de l’anàlisi, en el sentit de 
base per al comentari de text, 
com també des de l’òptica de la 
producció, és a dir, per a millorar 
la construcció de textos. ◆

MARIA CUCURULL

Maria J. Cuenca Ordiñana 
Gramàtica del text,
Gramàtica del text,
Edicions Bromera,
Alzira 2008.

Gramàtica 
del text

Maria J. Cuenca Ordiñana 

El volum que presenten, en 
edició conjunta, l’Institut 
d’Estudis Catalans i la 

Universitat de Perpinyà neix, tal 
com indiquen els seus compila-
dors, amb la voluntat de servir la 
cultura catalana, i d’una manera 
particular la de la Catalunya del 

Nord. Generosament –si se’m 
permet de dir-ho així– aquesta 
voluntat de servei s’estén a la 
cultura occitana del Fenolhet o 
Fenolhedés. Estretíssims lligams 
històrics i, sobretot, avatars i 
condicionants político-adminis-
tratius justifi quen aquesta opció 
metodològica i, en conseqüència, 
la inclusió dels topònims occi-
tans d’aquesta àrea geogràfi ca. 
També hi són recollits, en nom-
bre de vuit, els topònims d’ori-
gen francès que avui, atesa la 
seva funció identifi cativa i refe-
rencial, són d’ús indispensable 
en aquesta regió.     

En general, el contingut del 
recull –i la seva mateixa existèn-
cia– s’adiu amb les recomanaci-
ons del GENUNG (Grup d’Ex-
perts de les Nacions Unides per 
als Noms Geogràfi cs), organisme 
que propugna la creació de no-
menclàtors toponímics que recu-
llin els noms de lloc genuïns 
d’acord amb criteris científics 
ben establerts.

Els autors assumeixen aques-
tes pautes i, com en qualsevol 
afer lingüístic, parteixen de 
l’oralitat, de la pronúncia genu-
ïna, de manera, doncs, que hom 

reconeix igualment la necessitat 
de representar-la d’una manera 
adequada i precisa en aquesta 
obra, és a dir, mitjançant un sis-
tema de notació reconegut; en 
aquest cas, el sistema emprat és 
el de l’AFI (Alfabet Fonètic In-
ternacional), versió senzilla, de 
la qual és dóna una oportuna 
exemplifi cació que ajuda el lec-
tor a interpretar-ne les dades. 

La informació –valgui el tò-
pic– s’organitza d’una manera 
clara i entenedora. La primera 
divisió és feta sobre la base de 
les comarques, i dins de cada 
comarca els municipis s’ordenen 
per ordre alfabètic. En cada mu-
nicipi consta, en primer lloc, el 
cap o els caps municipals i, en 
segon lloc, i a sota, els altres to-
pònims del terme, ordenats alfa-
bèticament a partir del nom 
propi. Les altres columnes con-
tenen la categoria geogràfi ca, la 
transcripció fonètica i la forma 
ofi cial francesa. 

A més d’això, cal remarcar 
que, en el cas de topònims nord-
catalans que són d’ús molt gene-
ral en tot l’àmbit català, els com-
piladors hi consignen, a més de 
la local, la forma fonètica en llen-

gua estàndard, i igualment es 
recullen –en el cas d’haver-n’hi– 
aquelles altres pronúncies que 
són signifi catives en l’indret a 
què es refereixen. D’altra banda, 
la toponímia de la comarca de la 
Fenolleda hi és aplegada en apèn-
dix, però sense la transcripció 
fonètica occitana, car aquesta co-
mesa correspon, en realitat, a 
l’Institut d’Estudis Occitans. 

A tot el que hem dit fi ns aquí, 
hi hem d’afegir un fet que pot 
sorprendre el lector: l’Estat fran-
cès no disposa, a hores d’ara, 
d’una toponímia ofi cialment fi -
xada; coneix, això sí, tot un se-
guit d’usos avalats per l’actuació 
de les diferents administracions 
públiques i d’algunes institucions 
privades; essent així, i assaben-
tats d’aquesta curiosa circums-
tància, només ens resta esperar 
que aquesta aportació, aquest no-
menclàtor, contribueixi, si més 
no, a la uniformització i difusió 
dels noms de lloc nordcatalans i 
a reconèixer-los, al capdavall, el 
valor que els correspon en quant 
elements confi guradors del nos-
tre patrimoni cultural. ◆

JORDI DORCA

Nomenclàtor toponímic de la 
Catalunya del Nord,
Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona 2007.

Nomenclàtor
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Un equip de redacció for-
mat per Agustí Borrell, 
Josep Castanyé, Josep 

Montserrat Molas, Jaume de Puig, 
Armand Puig i Tàrrech i Josep 
Rius-Camps ha elaborat un Llibre 
d’estil per a escrits de teologia i 
fi losofi a, publicat per la Facultat 
de Teologia de Catalunya, la Fa-
cultat de Filosofi a de Catalunya 
(Universitat Ramon Llull) i l’As-
sociació Bíblica de Catalunya, 
amb data de desembre del 2008.

Després d’una «Presentació», 
l’obra, de 242 pàgines, es distri-
bueix en els següents capítols: «1. 
Normes bibliogràfi ques i d’es-
criptura. 2. Abreviacions diver-
ses. 3. Normes relatives a les 
llengües amb alfabets no llatins. 
4. Abreviacions d’obres antigues 
jueves i cristianes. 5. Abreviaci-
ons d’obres clàssiques gregues i 
llatines. 6. Abreviacions d’obres 
dels Pares de l’Església i d’autors 
cristians antics (segles ii-viii). 7. 
Abreviacions d’obres de teòlegs i 
fi lòsofs medievals (segles viii-
xv). 8. Abreviacions de revistes, 
obres de referència i col·leccions 
(ordre segons les fonts). 9. Abre-
viacions de revistes, obres de 
referència i col·leccions (ordre 
segons l’abreviació). 10. Núme-
ros hebreus i grecs. 11. Glossari.»  
L’obra es clou amb l’índex (posat, 
lloat sia Déu, al fi nal). 

En general, podem dir que 
resulta una obra útil per als qui 
han d’escriure sobre teologia i 
fi losofi a i que els criteris que pro-
posa són fonamentats, lògics i 
assenyats. Així, per exemple, tro-
bem molt bé que es proposi l’ús 
de la preposició en davant noms 
d’autors o davant títols d’obres, 
com també que es doni una forma 
de plural a una sèrie d’abreviatu-
res. En canvi, no compartim del 
tot el sistema que proposen per a 
les referències bibliogràfiques 
(que podria ser una mica més 
senzill, seguint la tradició) i per a 

la col·locació de les crides de les 
notes en relació als signes de pun-
tuació (que podria ser més cohe-
rent, seguint també la tradició). 
En algunes qüestions, el manual 
admet més d’una solució, cosa 
que és bon signe de prudència. 

Pel que fa a la redacció és, en 
conjunt, correcta. Ens ha agradat 
molt, per exemple, veure que dis-
tribueixen bé (és a dir, segons la 
normativa fabriana) les preposici-
ons per / per a (excepte en un 
parell de casos de la p. 8). 
Tanmateix, com és natural en una 
primera edició, s’hi han escapat 
defectes, com els que anotem tot 
seguit per tal que puguin ser es-
menats en futures edicions: p. 
220, diu «annotació» per anota-
ció; p. 223, diu «estoicisme» per 
estoïcisme; p. 224, diu «pous on 
s’hi enterren objectes» per pous 
on s’enterren objectes; p. 227, diu 
«el qui ... interpretación» per el 
que ... interpretació; p. 229, diu 
«manuscrits del Mar Mort (que hi 
foren descoberts)» per manus-
crits del Mar Mort (que foren 
descoberts allí); p. 230, diu «ha 
fet vot de nazireat o hi pertany» 
per ha fet vot de nazireat o per-
tany a aquesta categoria; p. 232, 
diu «mediterr-ània» per mediter-
rània; p. 237, diu «relacionats 
entre si» per relacionats entre ells 
i «independents entre si» per in-
dependents entre ells.

Pel que fa a casos confl ictius, 
els redactors de l’obra dubten en 

la grafi a dels noms que en grec o 
llatí terminen en -as. Així, hi ve-
iem Arístees (pp. 42 i 219), Pastor 
d’Hermes i Papies (p. 52), però 
Gòrgias (p. 70), Pausànias (p. 
75), Atenàgoras (p. 90), refl ectint 
una vacil·lació que trobem 
actualment en l’ús lingüístic ca-
talà, vacil·lació que denota que la 
solució adoptada en el seu mo-
ment pel IEC no ha convençut i 
que, per tant, caldria revisar-la. 
També dubten en l’ús del guionet 
en els mots compostos, seguint a 
vegades la normativa fabriana 
–cosa que trobem molt bé–, com 
en pre-nicens (p. 232), pre-cristià 
i pre-diluvià (p. 233), i seguint 
altres vegades les noves normes del 
IEC –cosa que ja no trobem tan bé, 
perquè són unes normes desafortu-
nades–, com en nicenoconstanti-
nopolità (p. 221), historicocrític (p. 
229), preexílic (p. 233), siropales-
tinenc (p. 236), biblicoteològic (p. 
237).  En un cas com corregència 
(p. 221) trobem bé la doble erra, 
contra el que alguns altres fan, i en 
un cas com joànnic i joannisme 
(pp. 220 i 227) trobem malament 
la doble ena. 

En resum, tenim un nou lli-
bre d’estil que, amb les seves 
llums i ombres –molt més abun-
doses aquelles que aquestes–, 
pot ajudar els usuaris de la nos-
tra llengua a l’hora de redactar 
textos de temàtica teològica o 
fi losòfi ca. ◆

JOSEP RUAIX I VINYET

Llibre d’estil per a escrits de 
teologia i fi losofi a,
Facultat de Teologia de Catalu-
nya - Facultat de Filosofi a de 
Catalunya (URL) - Associació 
Bíblica de Catalunya,
Barcelona 2008.

Llibre d’estil… 

Llibre d’estil per a escrits de Llibre d’estil per a escrits de 

D’aquest disc, què en puc dir? Com 
es pot descriure la lluïssor del dia-
mant? Perquè això és el que tenim 

entre mans, un diamant. Un treball senzill i 
pur com el diamant, perfecte. 

Havia pensat parlar de la música nascuda 
en el món del Modernisme, de les cançons 

de Morera i 
Sagarra, un es-
clat de so no-
més compara-
ble a l’esclat 
de llum que fa 
vibrar l’inte-

rior del Palau de la Música o potser a la nu-
esa agosarada de l’onada de Clarasó…

Havia pensat parlar del Noucentisme, de 
la plenitud a què ens va portar un art que 
pensàvem decadent i que culmina i s’asserena 
en l’expressivitat clàssica de les escultures de 
Clarà (La Deessa i so bretot Puixança), un 
calc en pedra de la música de Toldrà amis-
tançada amb la poesia de Tomàs Garcés en 
L’om   bra del lledoner.

Però he comès un error. He escoltat el 
disc, i música i poesia m’han portat a espais 
de mar quieta en el reclòs espai entre munta-
nyes de la portada del CD. Això, i res més 
que això és el que hi trobareu: música, poe-
sia, sons deixats anar de les tecles del piano, 
i la veu argentada i arrodonida de l’Olga Mi-
racle, plena de matisos har  mònics, presents 
en tota la tessitura i que ens sorprèn amb 

l’amplitud del seu fi ato aco  lorit que es fon 
lentament com una posta de sol.

Piano, melodia, veu i poesia s’ajunten 
per crear el miracle de la Miracle. Semblen 
descriure aquesta sensació aquells quatre 
versos de La vida de la galera:

... el rem talla l’aigua clara
com una espasa tallant,
i de nit degota perles,
estrelles i diamants.

Jo em pregunto quant esforç, quants cops 
de rem hauran fet falta per a produir aquest 
CD. Però, fi nalment, els cops de rem han il-
luminat la nit amb aquest degotall de perles, 
estrelles i diamants que són la música de 
Toldrà, la poesia de Tomàs Garcés, el tecleig 
fet aura, xiuxiueig i brogit d’onada mansa de 
Jor  di Tomàs conduint la veu de l’Olga, un 
do cultivat per una tècnica depurada i una 
dicció ajustada a les vuit vocals de la llengua 
catalana.

Olga Miracle, Jordi Tomàs, Pep Sala, en-
davant! Els qui estimem la música i enyorem 
la passada embranzida de la cultura catalana 
us felicitem. ◆

JORDI VOLTAS (escriptor i traductor) 

Olga Miracle (soprano), 
Jordi Tomàs (piano),
Alió, Morera, Toldrà…
l’Indi Clàssic,
Vic 2008.

Alió, Morera, 
Toldrà: de la 
Renaixença al 
Noucentisme

Olga Miracle (soprano), 

  Per a més informació, consulteu  
  <http://www.olgamiracle.com>








