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editorial

Recentment hem llegit una novel·la, publicada enguany i guanyadora d’un important 
premi, i ens va sorprendre desagradablement constatar que s’hi usava sistemàticament 
la preposició per en lloc de per a, fins i tot davant elements nominals, de manera que 

aquesta última combinació (per a) no hi apareixia mai. A tall d’il·lustració, anotem els cinc 
primers exemples que hi surten (la cursiva és nostra): «La literatura no serveix per res, i és 
alhora tremendament necessària»; «Doncs perquè estava escrivint una novel·la, va dir Balaguer, 
i perquè per ell era vital acabar-la al mateix lloc en què l’havia començat»; «i quan Balaguer li 
va dir que no era qüestió de xifres, que ell era escriptor i que, per ell, el que estava escrivint 
passava per davant dels diners ...»; «Fet i fet, per un home que vivia enclaustrat en un pis com 
ell, aquella mica d’exercici no li faria gens de mal»; «Pel professor americà, la resposta afirma-
tiva del vell representa la culminació de llargs anys d’investigacions …».

Recordem que la nostra revista, Llengua Nacional, precisament va sorgir, l’any 1991, com a 
reacció a l’aleshores anomenat «català light» (anomenat també, després, «català de rebaixes»), 
un model lingüístic que justament destacava, entre altres característiques, per la supressió de 
la distinció entre les preposicions esmentades (recordem el títol d’un dels llibres capdavanters 
d’aquella posició: Un model de llengua pels mitjans de comunicació, llibre d’estil del Diari 
de Barcelona, Barcelona 1987; com es veu, hi apareix un pels en lloc de per als). Doncs 
bé, sortosament, d’aleshores ençà, aquella supressió radical d’una distinció necessària (en 
la llengua escrita) es va anar abandonant i la crèiem ja relegada a un fet anecdòtic superat, 
quan, com dèiem al començament, la veiem reaparèixer, ja ben entrats en el segle xxi. Per això 
llancem aquest crit d’alerta: «Ja hi tornem a ser?»

I és que caldria tenir present el que, entre altres gramàtics, va deixar clar Antoni M. 
Badia i Margarit (Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona 1994, p. 227): el català literari 
necessita, com les altres llengües de cultura del nostre entorn, la distinció entre les idees de 
causa (i afins) i de finalitat (i afins). No és igual «una cosa construïda per mi» que «una cosa 
construïda per a mi». Abandonar tal distinció equival a treure el català del conjunt de les 
llengües de cultura i rebaixar-lo a un dialecte, a un patuès.

Ara bé, cal afegir que l’abandonament absolut de la distinció esmentada és conseqüència 
també de l’abandonament relatiu que s’ha anat observant, ja des de l’any 1971, arran de la 
desafortunada «proposta Coromines» (que, com se sap, consisteix a escriure sistemàticament per 
davant infinitiu, adverbi o conjunció). Per desgràcia, la «proposta Coromines», filològicament 
infundada i gramaticalment incongruent, s’ha difós molt –sense ser desautoritzada ex pres-
sament, diguem-ho de passada, per l’autoritat acadèmica, la qual fins i tot, com es rumoreja, 
la podria admetre en la futura gramàtica oficial– i això ha comportat, no sense lògica, que 
hom volgués estendre-la a tots els casos. En el fons, el raonament implícit en la «proposta 
Coromines» i en la proposta d’aquell llibre d’estil citat és el mateix: «si una distinció resulta 
una mica difícil, eliminem-la, que el context ja ho aclarirà». I val a dir que Coromines no 
volia pas que la seva proposta s’apliqués davant elements nominals. Però ja se sap que qui 
sembra vents, recull tempestats.

La conclusió és clara: hem de respectar, en la llengua escrita, la distinció entre la preposició 
simple per i la preposició composta per a tal com la va establir encertadament Pompeu Fabra i 
com han mirat de justificar-la i concretar-la els seus continuadors. És un greu atemptat contra la 
llengua literària suprimir tal distinció en tots els casos, però és també un error suprimir-la segons 
la «proposta Coromines». Ja seria hora que, rectificant vells errors, actuéssim tots científicament, 
assenyadament, patriòticament. u

Ja hi tornem a ser?
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Fabra no caigué mai en l’error 
de pensar que una llengua és 
un collage indiscriminat de 
varietats de parlars. Una llengua 
és el símbol per excel·lència de 
la unitat d’un poble, que la té 
com el referent més important 
de cohesió.

Joan Martí i Castell, dins «Unitat i variació 
lingüística: una qüestió ideològica»

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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Realitat i vitalitat de la llengua 
catalana: l’exposició i el llibre
 Jordi Solé i Camardons

L ’any 2006 la FOLC em va propo-
sar de presentar un projecte sobre 
allò que cal dir a la nostra gent 

referent a la realitat sociolingüística 
catalana. El projecte definitiu va consis-
tir en 22 plafons que formen part d’una 
exposició que des d’octubre del 2008 ha 
estat vista ja en diverses poblacions dels 
Països Catalans que l’han sol·licitada al 
secretariat de la FOLC. Fins avui s’ha 
exposat a la seu del IEC, a Tortosa, a 
Sabadell, al Congrés Convit de Serveis 
Lingüístics de Girona, a Olot, a Organyà 
en el marc de la diada de les Homilies, 
a Gràcia durant el sopar dels Premis 
Joan Coromines, a Mataró... Pel juliol 
d’enguany es va editar el llibre Realitat 
i vitalitat de la llengua catalana, que 
recull tot el treball de l’exposició i tot 
allò que no s’hi va poder incloure per 
raons d’espai, però que era considerat 
essencial; aquest llibre fou presentat per 
primera vegada en el marc de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu de Prada. 

Partim de la base que no podem rei-
vindicar el dret a la ignorància, i, en 
canvi, tenim el deure d’exigir el dret al 
coneixement, a conèixer la realitat per 
a ser més capaços d’exercir la nostra lli-
bertat. Aquest dret és el que ens mou. 
Els objectius de l’exposició i el llibre 
comencen a veure’s clars en les parau-
les de presentació: un itinerari per a dir 
la realitat de la llengua dels Països Cata-
lans, el territori que abasta, la realitat 
desigual dels usos idiomàtics, la vita-
litat incontestable del català i la histò-
ria de la nostra comunitat lingüística, de 
la nostra Nació lingüística. Comunitat 
lingüística perquè ens ho diu la ciència; 
nació lingüística perquè ens ho fa dir la 
voluntat de voler continuar sent nació, 
de continuar vivint en català.

Creiem que s’ha de superar la dinà-
mica de les polèmiques estèrils sobre 
la salut i el futur del català dels darrers 
trenta anys en què s’han dividit els opi-
nadors en «optimistes» i «pessimistes». 
Nosaltres no partim de plantejaments 
ni pessimistes ni optimistes, perquè no 
volem expressar situacions o predispo-

sicions anímiques ni volem fer propa-
ganda partidista com fa el cofoisme 
ideològic o interessat. Pessimisme? El 
pintor Joaquim Pijoan en el seu llibre 
L’amor a Venècia diu que a Golda Meir 
li agradava dir, en moments difícils, 
que «ser pessimista és un luxe que no 
ens podem permetre». Jo encara afegi-
ria que podria resultar patètic per a un 
investigador del discurs sociolingüístic 
català del 2099, quan descobrís que ens 
vam passar més de 150 anys lamentant-
nos de la mala salut del català i bara-
llant-nos pels anys de vida que queda-
ven a la llengua. Tant l’exposició com 
el llibre volen obrir una nova època: 
realitat i vitalitat, a la manera del lli-
bre de Joan Coromines El que s’ha de 
saber de la llengua catalana de 1954, 
però centrat en la realitat sociolingüís-
tica actual.

 Nosaltres volem expressar la realitat 
tal com és, sense amagar-ne les dades 
negatives però subratllant la vitalitat 
enorme de la llengua, malgrat segles 
de persecució política, de repressió dels 
usos lingüístics, de prohibicions, d’ocul-
tació vergonyant de la realitat catalana o 

submissió lingüística dels parlants deri-
vada d’aquella repressió. No som una 
«anomalia», no som un cas estrany, som 
el resultat normal de segles d’ocupació 
i repressió.

Proposem l’autoestima: no som una 
llengua petita; defensaríem els drets del 
català encara que sols el parlessin cent 
mil persones, però cal dir que el català 
forma part del 2,5% de les llengües 
més parlades del món, que compartim 
una història de més de mil anys farcida 
de contribucions de primera categoria 
que la comunitat lingüística catalana 
ha brindat a la humanitat en l’àmbit 
de la literatura i en altres expressions 
artístiques, científiques i culturals. I 
de fet, com diu Joan Triadú, el segle 
xx ha estat el Segle d’Or de Catalunya, 
malgrat que hem patit un intent de 
genocidi cultural.

Si el 2009 féssim una DAFO (una 
anàlisi interna de l’entitat i externa de 
l’entorn) de la llengua catalana, podríem 
establir el següent esquema, que incloem 
en el capítol dedicat al Principat de Cata-
lunya, però que podríem fer extensiu, 
amb matisos, als altres territoris:

Jordi Solé i Camardons presentant l’exposició el dia Onze de Setembre d’aquest any



6    LLengua nacionaL - núm. 69 - iV trimestre deL 2009

sociolingüística

Per això, en l’apartat La llengua és 
el territori hem volgut començar recor-
dant la importància del territori. Perquè 
encara que som gent, que som parlants 
els qui mantenim la llengua, disposem 
d’un territori històric des de fa més de 
mil anys en alguns indrets i de prop de 
vuit segles en altres zones. Els darrers 
dos segles fins i tot aquest territori s’ha 
allargassat uns trenta quilòmetres amb 
la comarca murciana del Carxe, que ens 
compensa en part la pèrdua d’altres con-
trades en aquella zona. Per això reivin-
diquem el principi de territorialitat per 
al català i per això els enemics del català 
volen trencar la unitat territorial. Però 
sabem que sobretot la llengua és la 
gent, i el parlar d’aquesta gent es mos-
tra com un contínuum amb una enorme 
riquesa però també una gran unitat, molt 
més gran que en altres llengües.

I aquesta llengua ha estat cantada 
durant segles, d’aquí el nostre home-
natge al Palau de la Música i a la Nova 
Cançó, potser el fenomen sociolingüís-
tic més important del segle xx. Els de 
la meva generació som fills d’aquell 
moviment social que va regalar-nos 
modernitat, bellesa, realitat i Països 
Catalans sense fronteres interiors. Ens 
va regalar eines d’autoestima que ens 
van enfortir i que ens han fet creure 
en el país complet fins avui (en aquella 
pàtria tan petita que la somiava com-
pleta Joan Oliver).

Hi hem inclòs apartats dedicats a la 
lectura en català i al món del quiosc. No 
descobrirem res si diem que aquesta és 
una part de la realitat més difícil: més 
de cent d’anys d’alfabetització en caste-
llà, les migracions, la força dels hàbits 
d’ús de la llengua, la grandària de la 
llengua/llengües veïna i dominant, la 
pressió constant dels mitjans de comu-
nicació espanyols i els hàbits conse-
qüents de llibreries i lectors fa que molts 
catalans encara llegeixin més en caste-
llà (o francès a la Catalunya del Nord) 
que en català; per no parlar del quiosc 
que arracona el català. Ens podríem 
quedar amb aquestes dades negatives, 
però també hem volgut mostrar que 
creix la presència del català fins i tot 
al quiosc: no n’hi ha prou amb comp-
tar el total de revistes i mostrar tants 
per cent; és correcte fer-ho i il·lustratiu, 
però també podem comptar els milers 
de persones que l’endemà mateix d’apa-
rèixer les versions en català de El Segre 
o El Periódico van decidir autodetermi-
nar-se i triar al versió en català. També 
denunciem la realitat desigual de l’ús 
del català a la televisió.

La realitat del Català a la xarxa 
forma part del quadrant de les oportu-
nitats a què fèiem referència, i és una 
oportunitat que la societat civil catalana 
ha aprofitat amb encert: fem el nostre 
particular homenatge a Vilaweb o al 
Punt Cat, a Miquel Català, traductor 

al català del web del Parlament euro-
peu, mostrem les audiències dels mit-
jans digitals, etc. En l’apartat de les 
Ideologies lingüístiques es mostren 
unes dades que haurien de ser la base 
de qualsevol política lingüística. Quan 
en debats i conferències em pregunten 
què hem de fer per a normalitzar la llen-
gua, sempre responc que ens calen pel 
cap baix tres coses: (1) avançar cap a la 
independència, (2) augmentar la cons-
ciència lingüística de la nostra gent i (3) 
canviar els hàbits d’ús lingüístic, tren-
car amb la norma d’ús de convergència 
cap al castellà. Ara podríem afegir-hi 
que ens hauríem de proposar que cadas-
cun dels qui es troben en alguna de les 
situacions que marca el castell humà 
que es mostra en la imatge de les ideo-
logies mirés de pujar un esglaó més en 
la seva pràctica.

No repassaré d’un a un els apartats 
del llibre dedicats als territoris catalans, 
us convido a llegir aquest llibre i els lli-
bres clau que esmentem, a visitar l’ex-
posició i a recórrer el país, a no deixar-
vos perdre cap de les nostres belleses: 
el monument a la unitat de la llengua de 
Guardamar o el de l’Alguer. Tothom ha 
pujat al Micalet de València? Tothom 
coneix l’obra de Joan Fuster?, o d’En-
ric Valor?, tothom ha visitat Manacor o 
Artà o Formentera? Els catalans tenim 
un miler de racons sagrats, bellíssims, 
que hauríem de visitar obligatòriament, 

FORTALESES DEBILITATS 

Continuïtat històrica 

Normativització 

Ensenyament obligatori 

Transmissió intergeneracional (en alguns 
territoris) 

Reconeixement social 

Voluntariat i militantisme lingüístic 

organitzat 

Qualitat i  quantitat de les expressions 
artístiques i culturals en català 

Marc legal 

Submissió lingüística dels 

catalanoparlants 

Poca integració idiomàtica de les segones 
i terceres generacions “immigrades”. 

Interferència lingüística 

OPORTUNITATS AMENACES 

Mercat ampli 

Noves tecnologies de la comunicació 

Nova immigració (no castellanoparlant) 
Proximitat lingüística amb d’altres 

llengües romàniques 

Administració espanyola i francesa 

Poder polític, mediàtic i econòmic de 

l’espanyol i del francès 
Invisibilitat de la persecució lingüística 

Secessionisme lingüístic 
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fer-nos-els nostres. Com hauríem de ser 
dignes hereus del millor Lluís V. Aracil 
o de Rafael L. Ninyoles, de Francesc de 
Borja Moll o de Nadal Batle...

Resumidament, en el llibre parlem 
de la persecució política de la llengua 
catalana, perquè si la coneixem podrem 
viure en català d’una manera més cons-
cient, sense complexos i sense pors. 
Sense oblidar la història, hem volgut 
mostrar que els decrets de Felip V, les 
prohibicions i l’intent de genocidi cul-
tural de Franco o les dèries d’un militar 
del 2006 formen part de la mateixa his-
tòria que volem superar. Hi hem volgut 
parlar de la renaixença de la llengua, 
en minúscula, perquè no parlem tant del 
fenomen literari com del canvi d’acti-
tuds lingüístiques que es produeixin 
amb gent com Guimerà, Valentí Almi-
rall, Josep Yxart o Jacint Verdaguer. S’hi 
pot llegir la resposta cívica de Nostra 
Parla o Palestra i l’aportació immensa 
del Modernisme i del Noucentisme. En 
l’apartat dels Mots ressaltem l’afirma-
ció de Joan Maragall quan deia que La 
nació és la llengua; en el següent ho 
refermem canviant-hi l’ordre: La llen-
gua és la nació, capítol que hem volgut 
dedicar a un altre moment decisiu de 
la història de la nostra nació lingüís-
tica: l’establiment de la Normativa, del 
IEC, del Primer Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana i del més 
gran moment de reintegració de la nos-
tra nació, aquell en què gent il·lustrada 
de la societat civil de tots els Països 
Catalans es mogué en una mateixa ona 
vibratòria a favor de la reintegració i 
el restabliment culte del català; en tots 
els camps, en tots els àmbits, en tots 
el indrets. S’hi parla de les Normes 
de Castelló aprovades pels represen-
tants del País Valencià, de l’exemple de 
Carles Salvador des de Castalla, del de 
Mn. Antoni Alcover, del d’Enric Prat 
de la Riba, del de Pompeu Fabra, del de 
Carles Riba o de Joaquim Casas-Carbó. 
Impressiona pronunciar aquests noms... 
Som dignes d’aquesta gent?

En l’apartat Voluntariat i lluita 
per l’idioma hem volgut parlar de les 
principals entitats lingüístico-culturals, 
com Llengua Nacional, dins un camí 
que ve de lluny, que continua i que no 
acaba..., com un camí serpentejant del 
Voluntariat per la Llengua. En el llibre 
hem parlat de la política lingüística de 
l’Administració, de les queixes lingüís-

tiques o dels informes sobre la situació 
de l’idioma. Dins el macroapartat sobre 
la «vitalitat de la llengua catalana», en 
l’apartat dedicat a Els mots, hi parlem 
de les Homilies d’Organyà com a sím-
bol de l’inici de la llengua literària; de 
l’elogi de la paraula, de Maragall; del 
monumental Diccionari català-valen-
cià-balear, d’Alcover Moll; de Sanchis 
Guarner; de la tasca ingent del gran 
Joan Coromines; de l’Atles lingüístic 
del domini català; de la Gran Enci-
clopèdia Catalana... També hi ha un 
breu esment de l’aportació de la socio-
lingüística catalana i de les paraules 
del poeta Espriu: però hem viscut per 
salvar-vos els mots, per retornar-vos 
el nom de cada cosa. També dediquem 
un apartat, sols simbòlic (Rodoreda, 
Ausiàs Marc, Jaume I, Tirant lo Blanc, 
Pedrolo...), a la literatura catalana, 
una de les més importants del món pel 
que fa a qualitat i quantitat. En l’apar-
tat dedicat a l’ensenyament hem volgut 
mostrar també la vitalitat de l’idioma en 
aquest macroàmbit i hem volgut fer un 
homenatge a l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana, a Baldiri Rei-
xac, al mestre i precursor de la socio-
lingüística Alexandre Galí; a Joan Bar-
dina i al SEDEC i a l’ensenyament del 
català en la clandestinitat, a la Immer-
sió lingüística, al Pla per la intercultu-
ralitat i la cohesió social (LIC), a Esco-

les en Xarxa d’Òmnium, a la Federació 
Escola Valenciana i les seves assenya-
des propostes.

 Havíem de cloure l’exposició i el 
llibre amb el primer apartat que vam 
concebre, el que mostra la universali-
tat de la cultura catalana: Ramon Llull 
i Francesc Pujols; Antoni Gaudí i Pau 
Casals. Els dos primers com a expres-
sions de la veritat; Gaudí, de la bellesa 
i Casals de la bondat: veritat, bellesa i 
bondat, com les definien Llull, o Eins-
tein o totes les grans cultures.

Ens agradaria que qui faci una 
visita detinguda i tranquil·la a l’expo-
sició o que llegeixi el llibre, ho faci, si 
vol, d’una manera crítica però no amb 
voluntat minimitzadora (ens explicava 
Carles M. Espinalt que els pobles colo-
nitzats sempre tendeixen a minimitzar 
la seva gent i els projectes sorgits del 
país) perquè voldríem... que en sortir 
de l’exposició o després de llegir el lli-
bre, hom tingués una visió més àmplia 
o més crítica o més positiva dels temes 
que toquem; i, si pot ser, que alguna 
paraula, alguna imatge o algun nom li 
canviï en positiu el seu univers mental. 
I si després d’aquesta exposició... encara 
em pregunteu si podrem normalitzar la 
llengua catalana, jo us respondré sols 
amb tres paraules: sí que podem; o, si 
voleu en quatre mots: nosaltres sí que 
podem. u

Plafons exposats a l’Institut d’Estudis Catalans el dia de la inauguració
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Jacobinisme contra 
pluralitat lingüística
Bernat Joan i Marí

Fa poc més de dos segles, la França 
revolucionària es va inventar allò 
de «una nació, una llengua, una 

bandera, una moneda, unes fronteres...». 
L’unitarisme en estat químicament pur 
era concebut com un avanç al servei 
de la igualtat entre totes les persones, 
dignificades en forma de ciutadans. 
La trilogia «llibertat, igualtat, frater-
nitat» n’esdevenia la divisa. La difusió 
generalitzada del francès va ser possi-
ble, precisament, perquè acompanyava 
els valors de modernitat, d’igualtat i de 
ciutadania, i perquè suposava la supe-
ració de l’antic règim i la construcció 
d’un món nou. 

De mica en mica, emperò, s’anaren 
magnificant els instruments que havien 
de servir per a construir una societat 
millor. Així, l’estat es va anar engrei-
xant, fins al punt de convertir-se en 
l’àrbitre de pràcticament tot. I, a partir 
d’aquest model, s’anirien aplicant noves 
versions –cada vegada més actualitza-
des i més ferotges– del vell jacobinisme 
de la Revolució Francesa. 

D’una banda, vàrem poder veure una 
d’aquestes actualitzacions en la societat 
totalitària que preconitzava el nazisme 
i el feixisme. Tothom s’havia de mode-
lar d’acord amb una mena d’ésser amb 
vida, superior a cadascuna de les per-
sones, que és la societat. I aquells que 
exercien el poder se suposava que tenien 
–o havien de tenir– la capacitat d’im-
posar uns determinats models socials a 
tothom, de manera que n’afectassin no 
solament el capteniment públic, sinó 
també la vida privada i fins i tot el pen-
sament. El nazisme va durar poc. Però 
l’altre gran totalitarisme del segle xx, el 
comunisme, va durar considerablement 
més temps. I també tenia aquesta volun-
tat modeladora, no tan sols del compor-
tament social, de les regles del joc en 
la vida pública, sinó també d’aquesta 
mateixa dimensió en la vida privada i 
del control del pensament, de les idees, 
de la gent. 

Ben coherentment amb aquesta visió 
del món, els grans totalitarismes del 

segle xx varen tenir una visió extrema-
dament estatista de la política lingüís-
tica. Uns i altres, emperò, varen utilitzar 
la qüestió de la llengua per a arribar a 
dominar unes determinades comunitats 
humanes. Així, per exemple, el nazisme 
va usar la qüestió de les minories per a 
fer forat en les files enemigues, a bona 
part del centre i de l’est d’Europa. I, 
correlativament, el comunisme es va 
valer també d’una posició de pretesa 
protecció de les llengües no estatals 
(no sempre ni pertot arreu, sinó d’una 
manera selectiva) per a aconseguir quo-
tes de poder (i, per tant, posteriorment, 
per a arraconar-les). Els totalitarismes 
es varen servir de les llengües, quan els 
va convenir, però mai no varen servir 
–sinó tot al contrari– la causa de la plu-
ralitat lingüística. 

Certament, la subsistència de les 
llengües que encara no tenen l’aixopluc 
d’un Estat està més garantida, té un 
camp de joc millor, en el context dels 
règims democràtics que no en el con-
text de cap totalitarisme o de cap dic-
tadura. La llengua catalana, sense asso-
lir la plena normalitat, ha respirat més 
quan hem passat períodes democràtics 
que no en les etapes en què les dictadu-
res han assolat els nostres països. L’ac-
tual situació no és suficient. Les etapes 
democràtiques prèvies han estat molt 
insuficients per al que són les nostres 
aspiracions de regularitat, de normalitat 
lingüística. Però, tot i això, no es poden 
comparar amb les etapes de persecució 
dictatorial que hem sofert. 

Escric això pensant en el dis-
curs notablement enganyós i trampós 
d’aquells que avui dia es presenten a 
si mateixos com a jacobins (Fernando 
Savater, a través del diari El País, en 
resposta a una lletra meua, simbolitzant 
tots aquells que consideren que el caste-
llà ha de ser «la llengua comuna» fins i 
tot allà on hi ha hagut altres «llengües 
comunes» al llarg de la història i fins a 
l’actualitat). Continuar presentant l’uni-
tarisme –i la concentració lingüística, 
enfront del manteniment de la diversi-

tat de llengües existents al món– com 
un valor positiu constitueix, des del 
meu punt de vista, una rèmora d’allò 
més dolent que l’Europa del segle xx 
ha aportat a l’arena ideològica. 

Democràcia, liberalisme, no-inge-
rència de l’Estat (tant com sigui pos-
sible), respecte pels drets individuals 
(que inclouen, lògicament, els drets 
lingüístics) constitueixen eines per a 
millorar la convivència entre les perso-
nes i per a crear espais de subsistència 
per a les llengües d’aquelles comunitats 
humanes que (encara) no compten amb 
un Estat propi. 

Davant aquesta postura ecolingüís-
tica, s’alça la idea (ben poc democrà-
tica, certament) d’aquells que entenen 
la llengua únicament com a element 
d’intercanvi d’informació, d’aquells 
que suposen que tant fa en quina llen-
gua ens comuniquem, si aconseguim 
de comunicar-nos. Obvien que el pen-
sament és fet d’una manera molt rica i 
complexa i, sobretot, que capolar les 
diferents identitats nacionals no cons-
titueix, precisament, una bona estratè-
gia per a minorar els conflictes, sinó 
que generalment sol donar el resultat 
contrari. u
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La sang tova

Quim Gibert

A Komodo i altres illes del bell 
mig d’Indonèsia (sud-est asiàtic) 
hi habita el llangardaix més gran 

del planeta. Alguns d’aquests varans fan 
tres metres de longitud i cent quilos de 
pes. El dragó de Komodo, nom amb el 
qual és conegut, és una espècie vulnera-
ble. Sobretot perquè les activitats huma-
nes han reduït considerablement el seu 
àmbit natural. Es calcula que només en 
queden uns 5.000 exemplars. La mosse-
gada d’aquest rèptil gegant no ha deixat 
indiferent la comunitat científi ca, atès 
que el verí mortal que inocula dessagna 
les preses. Es tracta d’un verí compost 
d’una barreja de toxines que inhibeixen 
la coagulació de la sang i provoquen 
la dilatació de les artèries. Tres de les 
esmentades toxines són vasodilatadores i 
una és anticoagulant. El periodista Josep 
Corbella subratlla que curiosament els 
infarts i altres malalties cardiovascu-
lars solen produir-se per una tendèn-
cia excessiva de la sang a formar coa-
gulacions i de les artèries a contraure’s: 
«El verí del dragó administrat en dosis 
petites podria actuar com un antídot de 
les malalties cardiovasculars» (La Van-
guardia, 20-5-2009). En conseqüència, 
el potencial terapèutic d’aquest carní-

vor ferotge, capaç de cruspir-se un búfal 
d’aigua, és una porta oberta a la investi-
gació de nous fàrmacs.

De fet, les indústries farmacèutiques 
també han creat línies de recerca amb el 
verí de cobra i altres substàncies produ-
ïdes per animals (aranyes, meduses, for-
migues...), vegetals i minerals. Consta-
tant que aquest és un tema atractiu, cap 
als anys noranta Hollywood va enllestir 
Los últimos días del Edén, un fi lm pro-
tagonitzat per Sean Connery i situat a la 
selva amazònica. L’actor escocès repre-
senta un científi c que accidentalment des-
cobreix un extracte de fl or que guareix el 
càncer; però ignora la manera de duplicar 
la fórmula i, per acabar-ho d’adobar, les 
excavadores d’una empresa de desfores-
tació avancen arrasant el sector de jungla 
on Connery té el laboratori mèdic.

Seguint aquest fi l, el lingüista Pere 
Comellas destaca que l’antibiòtic, una de 
les grans troballes del segle xx, és basat 
justament en l’observació de les propie-
tats d’un fong: «Quants “antibiòtics” no 
hi pot haver encara en el món, les propie-
tats dels quals són conegudes per petites 
comunitats?» (dins el llibre Contra l’im-
perialisme lingüístic). Comellas asse-
gura que moltes comunitats considerades 

primitives i incivilitzades han acumulat, 
en el decurs de generacions, informació 
i experiència sobre les característiques 
de plantes que no existeixen enlloc més: 
«No és estrany, doncs, que determinades 
indústries farmacèutiques inverteixin en 
programes d’estudi de llengües en perill 
en zones d’alta diversitat biològica.» Per 
això, quan suposades modernitzacions 
provoquen la desaparició de les llengües 
natives, també engeguen a rodar dades 
i altres referències específi ques de l’en-
torn. I és que aquesta saviesa indígena 
només es transmet oralment, amb la qual 
cosa l’extinció de la cultura local també 
comporta l’extinció de possibles pistes 
farmacològiques.

No és la primera vegada que sento 
explicar que quan es mor un vell és com 
si es cremés una biblioteca. A mi, que 
tinc la sang tova, que és com dir que sóc 
propens a ser atacat pels mosquits tigres, 
les mosques negres o altres insectes amb 
fibló, la gent gran em recomana que, 
quan es produeixi la picada, de seguida 
em passi la suor de l’entrecuix per sobre 
la part afectada. Així ho han fet durant 
anys i panys aquells que han feinejat al 
camp (les farmàcies eren un luxe de ciu-
tat). No els ha anat gens malament. 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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1. Hans Ulrich Gumbretcht

El número 3 de la revista Cultura 
(cinquena època), editada pel Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de Catalunya, 
publica d’una manera força destacada 
un article ben curiós: «Hi ha, o cal que 
hi hagi, alguna cosa irreductible en el 
fet de ser nació?» El seu autor és Hans 
Ulrich Gumbretcht, professor Albert 
Guérard de Literatura a la Universitat 
de Stanford. El professor Ulrich, a més, 
va ser un dels conferenciants invitats 
el dia en què se celebrà la presentació 
d’aquest número de la revista Cultura 
a Barcelona.

L’autor comença parlant de la tossu-
deria dels catalans (i també dels bascos) 
a l’hora de voler mantenir la seva identi-
tat en el marc espanyol i europeu: «Per 
tenir una família, una formació acadè-
mica i una professió, per tenir assegu-
rança mèdica, jubilació i protecció legal, 
en tindríem prou amb ser europeus i 
ciutadans espanyols [...] ¿No hauríem 
d’arribar a la conclusió, ostensiblement 
oportuna, que és més sensat, tant des del 
punt de vista col·lectiu com individual, 
no sols abandonar o posar entre come-
tes la pròpia identitat catalana, sinó fins 
i tot afavorir, a la llarga, una absorció 
de l’espanyola per part de la més àmplia 
ciutadania europea?» L’autor considera 
que «això estalviaria diners als contribu-
ents i, sens dubte, augmentaria el nostre 
ventall de possibilitats individuals». Però 
la realitat, sempre tan tossuda, no sembla 
pas anar per aquest camí. Tot i els enor-
mes avantatges socials i les possibilitats 
d’enriquiment individual que Ulrich 
ens aventura, la resistència i sobretot 
–segons ell– la «inèrcia nacional» difi-
culten la tan meravellosa integració, amb 
abdicació inclosa, que l’il·lus tre professor 
ens aconsella. El nostre cas –continua 
dient– podria ser com el d’aquells equips 
«famosos per no guanyar mai cap cam-
pionat», però que tenen «una impressio-
nant afició nacional i fins i tot interna-
cional, que no sols és miraculosament 

tolerant amb el fracàs absolut, any rere 
any, sinó que la seva estima per aquests 
equips podria arribar a perdre part de 
la seva intensitat si aquestes fites negati-
ves tan gloriosament mancades de glòria 
deixessin d’ocórrer».

El senyor Hans Ulrich Gumbretcht, 
com volent justificar la seva manera de 
raonar, ens explica que va néixer l’any 
1948 a la ciutat de Würzburg, la «segona 
més destruïda d’Alemanya, després de 
Dresden» (durant la Segona Guerra 
Mundial). La seva infantesa, per tant, 
va transcórrer en un entorn físic consti-
tuït per les runes d’antics edificis, autèn-
tics «monuments als morts del passat». 
Ens diu també que vivia amb els seus 
pares, tots dos metges a l’hospital uni-
versitari, i que estimava amb passió el 
seu «tendre, generós, tímid i sempre 
comprensiu avi matern». Un dia, però, 
aquest seu avi va morir i ell no va trigar 
a assabentar-se que «aquell avi estimat, 
durant l’ascens del moviment de Hitler 
s’havia fet milionari vinculant la seva 
anterior vida proletària (originàriament 
era miner carboner), després d’una ‘con-
versió’ del Partit Comunista, al Partit 
dels Treballadors Nacionals Socialis-
tes d’Alemanya». Aquesta descoberta 
li va provocar un dolor punyent. Per si 
això no fos prou, després de la mort del 
seu pare, va poder saber que el seu pro-
genitor no havia estudiat medicina a la 
Universitat de Würzburg –tal com ell 
tenia entès–, sinó a «l’Acadèmia Nazi 
Nacional de Medicina». Per tot plegat, 
Hans Ulrich ens diu que «mentre el taüt 
del meu pare s’enfonsava dins la seva 
tomba» una «idea cruel, desesperada i 
tan clara em va passar pel cap [...]: Ja és 
hora que tots vosaltres desaparegueu de 
la superfície de la terra».

Actualment, el professor Ulrich fa 
una dècada i mitja que viu als Estats 
Units, on intenta vanament, diu, «esca-
par de la meva nacionalitat alemanya» ja 
que «parlo amb accent alemany la llen-
gua del meu país, és a dir, la llengua del 
país que he escollit per a la meva famí-
lia i per a mi mateix». Això, a més a 

més, el fa adonar, continua dient, «amb 
dolor i decepció, i fins i tot, a vegades, 
ràbia, que mai no seré tan visceralment 
americà com havia somniat a conver-
tir-me». Per a acabar-ho d’adobar, els 
seus fills, diu, «adoren Alemanya i tot 
allò que la fa ser tan germànica, i troben 
que els meus problemes amb Alemanya 
són totalment exagerats (els dies bons) i 
histèrics o histriònics, per citar-los lite-
ralment (els dies dolents)».

Dit tot això, l’autor conclou que «el 
fet de ser nació ha de continuar sent una 
realitat irreductible fins i tot en aquesta 
etapa històrica de ‘globalització’», sem-
pre i quan, aquesta «idea de nació» sigui 
la d’una «comunitat constitucional de 
responsabilitat interna».

Després de llegir diverses vegades 
l’article en qüestió, aquest lector corrent 
que sóc jo es queda perplex i descon-
certat. Què ens ha volgut dir el profes-
sor Ulrich? Per què ens ho diu a nosal-
tres, catalans, tot això? Quina imatge té 
el professor Ulrich de Catalunya, de la 
seva història i de la seva llengua, tan 
obsessivament perseguida, maltractada 
i minoritzada?

Entenc que la Conselleria de Cultura 
i els responsables de la revista tenen tot 
el dret a decidir els continguts de la 
publicació, les reflexions que creguin 
convenients i, en definitiva, la manera 
com es gasten els diners dels contribu-
ents; però, tot i això, crec que no seria 
demanar massa, i potser ni tan sols gaire 
–atès que el pressupost devia ser prou 
generós: en la presentació de Cultura, a 
part de Mr. Ulrich encara hi havia algun 
altre conferenciant convidat, procedent 
també dels Estats Units–, si els pregava 
que vetllessin per una bona correcció 
lingüística dels articles de la publicació. 
Tant des del punt de vista simplement 
normatiu («insistir en què el dret...», 
«per molts a alemanys...», «en un ter-
ritori limitat dins aquest estat decla-
ren la seva voluntat d’independitzar-se 
d’aquest...», «poso en marxa aquests 
records...», «està clar que...», etc.) com 
de l’estilístic. Això, a part de dignificar 

Tres maneres lingüístiques 
de ser un mateix
Marcel Fité
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la revista i posar-la a l’alçada que el seu 
títol exigeix, facilitaria que els lectors 
corrents hi poguéssim accedir amb mol-
tes menys dificultats.

2. Jaime Mayor Oreja

El senyor Mayor Oreja, parlamen-
tari europeu pel Partido Popular, qui 
ens ho havia de dir!, ha trobat la pedra 
filosofal que obre la porta a l’aprenen-
tatge i al perfeccionament de segones 
llengües. El mètode és senzill i econò-
mic i sembla increïble que no s’hagués 
acudit abans a ningú. Que n’aprenguin 
els meus admirats J. Dewey, Wittgens-
tein, Vygotsky, Piaget, Brunner i tants 
i tants investigadors que durant anys i 
panys han estudiat el tema fins a l’exte-
nuació: la millor manera d’aprendre una 
segona llengua i, de passada, desenvo-
lupar una intel·ligència prodigiosa, és 
prohibir la primera. Així és com ho va 
dissenyar un besavi del flamant par-
lamentari amb uns resultats realment 
indiscutibles. El mateix Mayor Oreja 
en va fer un breu recordatori en una 
visita que efectuà a Barcelona durant 
la campanya de les passades eleccions 
europees. «Mi bisabuelo –un coetáneo 
y amigo de Sabino Arana (que) repre-
sentaba todo lo contrario– prohibió a 
sus hijos hablar vasco en casa, para 
que aprendieran bien el español i no se 
encerraran en el granero.»

El que es desconeix d’aquest bri-
llant mètode, però, és que si prohibint 

la segona llengua se n’aprendria, amb la 
mateixa facilitat i eficàcia, una tercera. 
Si això fos així, em penso que ja hau-
ria arribat l’hora de posar fi al monolin-
güisme endèmic que flagel·la una bona 
part de l’Estat espanyol. Seguint el ja 
famós mètode Oreja (fins i tot el nom hi 
escau), n’hi hauria prou de prohibir el 
castellà perquè aquella gent aprengués 
l’anglès, el francès, l’alemany i, ja no cal 
dir-ho, el català, l’euskera o el gallec.

I aquí sí que la manera de raonar 
del senyor Oreja és d’una puresa total, 
sense cap mena de condicionament ni 
complex de culpa. Observeu que mentre 
el professor Ulrich justificava les seves 
renúncies fent referència al passat nazi 
dels seus avantpassats i al pes en la seva 
consciència que aquest fet li suposava, 
el raonament del senyor Oreja no sem-
bla pas tenir cap d’aquestes tribulacions 
ni manies. En efecte, en una entrevista 
relacionada amb el tema de la Memòria 
Històrica, feta a l’octubre de l’any 2007, 
el parlamentari europeu es preguntava: 
«¿Por qué voy a tener que condenar el 
franquismo si muchas familias lo vivie-
ron con naturalidad y normalidad? Yo 
no lo he condenado. ¿Cómo voy a con-
denar lo que representa un sector muy 
amplio de los españoles? El franquismo 
forma parte de la historia de España.» 

3. Josep Guardiola

Sembla, doncs, que abandonar una 
llengua minoritària pot tenir molts 

avantatges. Segons el professor Ulrich, 
aquesta opció «augmentaria el nostre 
ventall de possibilitats individuals», 
és a dir, ens faria més rics, i podero-
sos (puix que potser començaríem a 
«guanyar algun campionat»). Segons el 
senyor Oreja, aprendríem millor noves 
llengües, per la qual cosa, seríem més 
oberts, més intel·ligents. 

Contra aquests arguments, de tant 
pes, autèntics míssils contra qualse-
vol llengua sense defenses, m’agrada-
ria contraposar-hi un tercer personatge, 
Josep Guardiola, l’actual entrenador del 
F.C. Barcelona. Guardiola, eficient i 
senzill alhora, que jo sàpiga no ha par-
lat mai d’aquest tema. Ell es limita a 
fer la seva feina i a portar la seva cata-
lanitat arreu on va, de la manera més 
normal, senzilla i agradable. Parla en 
català amb naturalitat tant a Numància 
com a Nova York. I, sense haver hagut 
de renegar mai de res, contesta quan ho 
creu convenient en anglès, en francès, 
en italià o en castellà. Jo no sé si Guar-
diola disposa del «ventall de possibi-
litats individuals» –de la riquesa– de 
què parlava i deu gaudir el benemèrit 
professor Ulrich. I també desconec si 
té la capacitat intel·lectual per a l’apre-
nentatge d’idiomes –la dimensió de la 
qual ignoro– d’aquest crani privilegiat 
que deu ser el senyor Oreja. Del que no 
tinc cap mena de dubte, però, és que la 
fama de Guardiola no serà deguda al 
fet de no «haver guanyat mai cap cam-
pionat». u
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Neix una nova proposta, el movi-
ment de renovació lingüística
Carles Castellanos

E l proppassat 21 d’agost es va presentar en la Univer-
sitat Catalana d’Estiu (UCE) de Prada de Conflent un 
manifest per a la impulsió d’una proposta en defensa 

de la llengua catalana. Rosa Calafat, Carles Castellanos i 
Lluís Marquet hi van fer públic el manifest que adjuntem. 
Aquesta presentació s’inscrivia en el cicle que es va desenvo-
lupar al llarg dels dies 20, 21 i 22 d’agost, intitulat «Llengua 
i consciència nacional. Una nova mirada per a la renova-
ció lingüís tica», on es va partir de la reflexió entorn de les 
mancances actuals de la llengua estàndard catalana dins el 
seu àmbit territorial. S’han examinat aquestes mancances, 
tant en els mitjans de comunicació com en l’educació, en els 
usos oficials i en la creació neològica, i s’han fet propostes de 
superació desenvolupant iniciatives de renovació i de millo-
rament de les potencialitats expressives (individuals i col·lec-
tives) de la llengua estàndard.

El manifest adjunt, presentat el dia 21 d’agost en l’espai de  
conferències del tendal de l’UCE, amb una nodrida assistèn-
cia, és prou explícit. Voldríem advertir que la nova proposta 
no és pas una nova edició de «la lliga del bon mot», que es 
proposaria d’empaitar les incorreccions dels parlants indivi-
duals a tort i a dret, sinó que el propòsit és alhora més modest 
i més ampli. La tasca es vol concentrar en la consideració 
social que mereix l’ús correcte i expressiu de la llengua oral 
i escrita, a partir sobretot d’observar, detectar i denunciar les 
mostres de deixadesa en els usos públics més representatius. 
I l’objectiu a aconseguir és que la nostra llengua assoleixi el 
nivell de conreu, d’expressivitat i de correcció que posseeix 
tota llengua en una societat normal (sabent que cal superar 

alhora la situació social actual de subordinació). Per a aquest 
objectiu caldrà prestar atenció tant a la forma lingüística (les 
incorreccions en diversos aspectes de la gramàtica i del lèxic) 
com també a la «normalització conceptual», és a dir, en l’ús 
autocentrat (en la pròpia comunitat nacional, els Països Cata-
lans) dels diferents conceptes que apareixen en les informa-
cions més diverses. Ús correcte, normalització conceptual i ús 
social són tres aspectes d’un mateix objectiu.

Per a aquesta orientació nova sobre la llengua ens hem ser-
vit, en la denominació del nou moviment, del concepte reno-
vació, per a expressar que allò que volem és canviar sobretot 
les deixadeses greus en els usos actuals, esperonant, en el con-
junt de la població i molt especialment entre els sectors més 
representatius, un interès per l’ús –oral i escrit– sempre millor 
de la nostra llengua.

La iniciativa va rebre un acolliment molt bo en l’UCE de 
Prada: desenes de persones s’han ofert a col·laborar-hi. La 
nostra tasca serà dura i necessitarem molts ajuts. Si volem 
que el nou moviment avanci, caldrà aplegar i sistematitzar les 
denúncies que anirem rebent, classificar i estudiar els diferents 
casos i finalment fer-ne la difusió necessària i exercir la pressió 
adequada a les instàncies corresponents.

Esperem, doncs, poder comptar amb una bona col·la bo-
ració. u 

sociolingüística

Carles Castellanos, Rosa Calafat i Lluís Marquet durant la pre-
sentació en l’UCE de Prada      Foto: R. Puig Coromines

En el número vinent de la revista publicarem quadres d’exemples 
de les propostes d’aquest nou moviment de renovació lingüís-
tica, que no hem pogut incloure ara per manca d’espai.
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Per un moviment 
de renovació lingüística
Carles Castellanos

La llengua catalana es troba en una situació contradictò-
ria, derivada del fet que la urgència dels aspectes socials 
ha deixat en segon terme el model de llengua utilitzat. 

El fet que el repertori lingüístic en ús arreu de les terres de 
llengua catalana sigui suficient per a una important varietat 
d’àmbits formals i informals fa pensar a una massa important 
de parlants que es tracta d’una qüestió resolta. Malgrat tot, 
sabem que l’elaboració d’una llengua estàndard catalana és 
un procés inacabat. I ara com ara pateix encara mancances i 
limitacions que es manifesten en els aspectes següents:

Un ús poc exigent del llenguatge 
en els mitjans de comunicació

Malgrat existir unes bases generals per a l’estandardització, 
la qualitat i l’homogeneïtat lingüístiques es veuen perjudicades 
per la deixadesa en els usos habituals dels mitjans de comu-
nicació. Les mancances de consciència lingüística i cultural-
nacional i la profusió d’estils pobres i provincians en molts dels 
textos escrits, al costat d’una formació lingüística feble, tenen 
com a resultat un interès excessivament baix per la llengua, en 
una part molt important dels programes de ràdio i televisió.

Altres mancances tenen un abast més general i afecten tant 
els mitjans de comunicació com diferents àmbits de l’ensenya-
ment de la llengua i de la producció oral i escrita. Observem, 
d’una manera general:  

Una tendència remarcable al calc 
envers una sola llengua, l’espanyola

El calc es produeix en diversos registres, tant en el llen-
guatge formal com en l’informal, de manera que en la fra-
seologia i en un elevat nombre de neologismes de gran difu-
sió són utilitzats correntment simples calcs de l’espanyol en 
comptes de formar-se d’acord amb els recursos de la llengua 
i amb criteris d’autocentrament.

Una tendència a accentuar la fragmentació 
entre els diferents parlars

Les administracions autonòmiques s’han esforçat a ela-
borar estàndards propis, sovint refractaris a les formes que 
no són considerades generals en la pròpia regió (fins i tot, en 
algun cas les «altres» formes són prohibides explícitament). 
En general, la varietat existent no és ensenyada adequada-
ment en les escoles.

Aquestes tendències dominants en el moment actual se 
separen així de la tradició en l’estandardització lingüística més 
rigorosa. Cal, doncs, avançar cap a una renovació dels usos 
lingüístics, en un triple sentit:

1. Recórrer a l’expressivitat quotidiana, tal com es va 
fer en l’elaboració pre-fabriana i fabriana, evitant de redu-
ir-la als bagatges pobres i interferits, és a dir, aprofitar al 
màxim els recursos que ofereix la llengua oral de tota la 
comunitat lingüística catalana. Afermar la interacció entre 
el registre col·loquial i el(s) registre(s) dialectal(s) amb l’ob-
jectiu de superar la tendència a la subordinació lingüística 
en els usos orals bàsics.

2. Tendir a la unitat de l’estàndard i dinamitzar el mer-
cat cultural català. 

3. Treballar, d’una manera general, amb regularitat i 
rigor, per l’elaboració de la llengua, aplicant mesures ade-
quades per a l’aprofitament a fons dels recursos aplegats o 
aplegables dels diferents parlars. Redreçar, en concret, el 
procés de creació neològica, superant la dependència d’una 
sola llengua (l’espanyola) i orientant-lo vers solucions més 
congruents amb la llengua catalana i més d’acord amb els 
usos més universals.

Al voltant d’aquestes línies d’acció proposem de desen-
volupar un moviment de renovació lingüística capaç 
d’aplegar els esforços que es fan actualment per l’enriqui-
ment de la llengua, i organitzat a partir de l’observació sis-
temàtica dels usos socials. Aquest nou moviment haurà de 
treballar per difondre una nova concepció i unes noves 
dinàmiques autocentrades en l’elaboració i en els usos 
de la llengua estàndard, amb l’objectiu de contribuir a 
millorar progressivament la capacitat expressiva de sec-
tors creixents de la població. u

sociolingüística

Carles Castellanos, durant el seu parlament en l’UCE de Prada 
sobre l’ús de la llengua        Foto: R. Puig Coromines
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sociolingüística

Cercle Català de Negocis: 
una evolució de país des d’una 
perspectiva empresarial catalana

Expliqui’ns senzillament què és el Cercle Català de Negocis 
i quins són els seus objectius.

El model econòmic i polític del catalanisme dels últims 
cent anys no garanteix per a Catalunya i per als catalans 
la possibilitat de continuar avançant com a país modern, 
desenvolupat i competitiu. L’encaix amb Espanya beneficia 
unes poques grans empreses, i això no és un bon negoci per 
a la majoria de petites i mitjanes empreses catalanes. En 
un moment en què el dèficit fiscal ha començat a limitar 
seriosament el creixement econòmic de Catalunya, un grup 
d’empresaris hem creat una organització tranversal que ha 
de ser la base per a esdevenir un PODER ECONÒMIC 
CATALÀ amb capacitat d’influència política. Qui domina 
l’economia domina la realitat. Una suma de molts petits 
interessos empresarials els volem canalitzar en la creació 
d’un grup de poder o lobby que pugui incidir directament 
en la política del nostre país. Tots els empresaris que for-
mem el CCN pensem que per a ser competitius necessitem 
un Estat que ens doni suport, i l’Estat propi és una condició 
necessària perquè les nostres empreses puguin continuar 
treballant amb èxit i siguin competitives en un món cada 
dia més globalitzat.

Algú us dirà que barrejar política i economia 
no sol donar bon resultat. Què respondríeu?

En realitat, ambdues qüestions van completament interrela-
cionades. Aquest és el problema: els catalans no podem fer 
la política que el nostre país necessita per a fer-lo avançar 
en economia, cultura, infraestructures, etc. En els segles en 
què Catalunya ha tingut estructures polítiques i econòmiques 
pròpies, el país ha avançat. Els catalans sempre hem estat 
homes lliures que ens hem guanyat la vida fent negocis. Per 
què avui tots els catalans amb una mica de memòria històrica 
parlen de decadència? Doncs, perquè ni dominem la política 
ni dominem l’economia, i això mai no havia passat. L’espoli 
fiscal que pateix el nostre país fa que des de la Generalitat no 

es pugui fer una veritable política econòmica i de suport als 
interessos generals del país. La nostra Generalitat no disposa 
dels recursos necessaris per a invertir en les infraestructu-
res que el nostre país necessita, i aleshores el nostre país no 
té recursos per a fer les polítiques de benestar que els seus 
ciutadans mereixen.

Vós sou emprenedor. Sou optimista davant 
la situació de crisi que patim?

No sóc optimista ni pessimista; jo crec que sóc –i que tots 
hem de ser– realistes. Els catalans hem hagut de lluitar la 
major part de la nostra història en condicions adverses; mai 
no ho hem tingut fàcil. Avui tampoc; però, malgrat això, jo 
estic segur que ens en sortirem. Jo em considero un empre-
sari jove amb moltes ganes de tirar endavant la meva empresa 
i ajudar tant com sigui possible el meu país. Avui els joves 
empresaris ens preguntem cap on van els nostres recursos. 
Nosaltres volem saber cap on va el rendiment del nostre 
esforç. El que no pot ser és que nosaltres hàgim de treballar 
doblement una vegada i una altra per a resoldre i superar la 
nostra crisi i la del país veí. 

Amb totes aquestes dades tan evidents, des del CCN 
ens preguntem quins interessos hi ha i per què la majo-
ria de patronals i associacions d’empresaris catalanes ama-
guen la realitat del que està passant en l’economia del nos-
tre país. També us he de dir sincerament que, si fóssim un 
país normal amb un Estat propi, les mesures que podríem 
prendre davant un problema tan preocupant com és l’atur 
podrien ser molt més eficaces i efectives. En la nostra web 
<www.ccn.cat> hi ha una simulació de quina seria la situa-
ció d’una Catalunya amb Estat propi, i penso que molts atu-
rats la podrien consultar i veurien les noves possibilitats de 
treball que Catalunya aportaria. L’Estat propi aportarà un 
nou horitzó econòmic que enfortirà la confiança dels empre-
saris catalans a fi que tornin a il·lusionar-se amb Catalunya, 
tornin a invertir-hi i, de retruc, els treballadors catalans en 
sortiran beneficiats.

El Cercle Català de Negocis (CCN) és una associació empresarial integrada 
per empresaris, directius autònoms i professionals, la finalitat de la qual és 

gaudir en un termini no llunyà d’un Estat propi 
Llengua Nacional fa unes preguntes a Ramon Carner, empresari i president 

del CCN, perquè ens expliqui alguns conceptes.
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Dins el mercat de l’economia, creieu que la identitat és 
important? Acabem de veure que la Caixa de Catalunya 
canviarà el nom per ser més acceptada a Espanya. Com 
s’entén, això?

En aquests moments qui domina la política catalana és un 
poder econòmic encaixista amb Espanya. Des de fa molts 
anys que Espanya i els espanyols es pensen que són el centre 
del món i que són els millors, quan, en realitat, Espanya és 
un dels últims països d’Europa. No tenen una bona econo-
mia, no tenen esperit de treball, no tenen cultura de l’esforç. 
Des de fa segles que viuen d’explotar les seves colònies i els 
ha anat bé; aquest ha estat el seu problema. Han viscut bé 
sense treballar i no han hagut d’esforçar-se, ni tan sols per 
a fer la revolució industrial quan tocava. 

Espanya ha de començar a fer-se càrrec que Catalunya és 
l’última colònia que li queda i que ja ha començat el procés 
de la seva independència nacional. Després de tants anys de 
submissió, és lògic que a Catalunya hi hagi moltes persones 
seduïdes (i ben retribuïdes) per aquesta Espanya que no és 
res més del 2% del mercat mundial. Aquestes persones són 
els botiflers. La nostra intenció és anar jubilant aquests boti-

flers que han estat tants anys manipulant els catalans. Fins 
ara ens han tingut a tots ben enganyats. Deien que vivíem 
en un oasi català i que tot anava bé. Ara coneixem la reali-
tat econòmica del que ha fet Espanya i els botiflers catalans 
amb el nostre país.

Amb la globalització, Catalunya ha de tenir Estat propi. 
Sense un Estat que doni suport als empresaris, aquests no 
podran ser competitius i Catalunya no podrà aprofitar els avan-
tatges que la globalització donarà als qui siguin més eficients. 
Els catalans hem de poder vendre i invertir a tot el món com a 
catalans. No hi ha cap empresa que canviï el seu nom per anar 
a vendre a un altre país. 

En el cas de les caixes d’estalvi, per naturalesa i per 
objectius socials, tenen una arrel del territori on pertanyen. 
Si, per exemple, «la Caixa» obre oficines per tot Espanya i 
en altres països amb el nom català de «la Caixa», per què 
Caixa de Catalunya ha de perdre justament ara el nom de 
la seva identitat d’origen? Ben mirat, no creieu vosaltres 
que l’expansió territorial de Caixa Catalunya no s’hauria 
d’adreçar cap a altres països d’Europa i del món on hi ha 
més recursos i on no tenen aquest menyspreu que tenen els 
espanyols envers els catalans?
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sociolingüística

Us veieu amb cor o teniu alguna estratègia per a manar 
més vosaltres que els polítics de Catalunya? Sabeu que la 
nostra política està a zero, que no té gens de credibilitat; 
vosaltres, sobre deu, quina nota us doneu?

Aquests dies hem pogut comprovar que en trenta anys els 
partits polítics no han sabut ni tan sols fer una llei de finan-
çament de partits que segurament ens hauria estalviat totes 
aquestes trames corruptes que d’una manera o altra esquit-
xen alguns partits. En democràcia els partits són necessaris 
i per això els hem d’ajudar a millorar; a millorar en tots els 
aspectes i que facin bona feina i bons serveis als ciutadans. 
No pot ser que fins ara els polítics únicament serveixin per 
a enredar la troca, allargar els problemes i d’aquesta manera 
anar mantenint la seva estada en el poder. Directament no 
volem posar cap nota a la classe política, ja que hi ha molts 
polítics que fan bona feina. Nosaltres diem que el futur de 
Catalunya no depèn dels polítics d’avui sinó dels empresa-
ris del demà. 

Les mostres de desafecció i rebuig envers Espanya es 
multipliquen dia a dia per una qüestió de justícia social. Els 
catalans som gent noble i alegre que no mereixem aquesta 
situació; per això, l’esperit de llibertat dels catalans torna a 
rebrotar, i ara és un bon moment, ja que ho fem en un context 
de pau i democràcia a Europa.

Per a excel·lir i no crear-vos problemes, ¿també prescindiu, 
com sovint es fa, de la nostra llengua o la relegueu en últim 
terme? Creieu en la força de la nostra llengua?

Vull respondre amb tota claredat a aquesta pregunta: tot 
empresari té l’obligació d’ajudar a fer progressar i a millo-
rar el seu país; quan això no passa, l’empresari deixa de 
ser empresari i es converteix en un treballador incons cient. 
Els empresaris del CCN tenim molt clar que la llengua ofi-
cial de la nova Catalunya amb Estat propi serà el català. 
Per qües tions de proximitat amb Espanya i França, també 
ensenyarem el castellà i el francès a les escoles, però seran 
assignatures opcionals. Les assignatures obligatòries seran 
el català, l’anglès i l’alemany.

Quina xarxa tireu al riu per a fer bona pesca? Volem dir: 
com us feu vostre el poble català i com us doneu a conèi-
xer a fora?

El CCN ha creat la Xarxa de Bons Negocis (XdBN) per 
a tots els associats que hi vulguin participar. Creiem que 
els empresaris del CCN ens hem de donar negoci entre 
nosaltres. Nosaltres posem en contacte oferta i demanda 
de productes i serveis entre patriotes catalans. El negoci 
hem de fer-lo entre nosaltres; d’aquesta manera enfortim 
els nostres associats i la xarxa creix. El CCN fa presenta-
cions i conferències per tot el territori. Entre els treballs 
i estudis que hem fet, i que expliquem per pobles i ciutats 
de Catalunya, n’hi ha de molt interessats. L’últim estudi 
es diu «La nòmina catalana» i el presentem a Sant Cugat 
del Vallès el dia 1 de desembre, i a Barcelona el dia 3 de 
desembre. Tothom hi és convidat (el lloc i hora són a la 
web del CCN). 

La gent està molt cremada de prometences. ¿Voleu acos-
tar-vos-hi per fer-hi negoci o, en canvi, per servir-la i 
fer-la feliç?

Els catalans tenim dues característiques bàsiques que con-
formen el nostre caràcter: el comerç (negoci) i la llibertat. 
Els catalans sempre hem estat homes lliures que ens hem 
guanyat la vida fent negocis. El CCN vol unir els catalans 
amb aquest objectiu. Nosaltres sabem que al català quan li 
toquen la butxaca reacciona. Volem fer reaccionar els petits 
i mitjans empresaris catalans. Que aquests s’adonin que des 
del café para todos no es va enlloc i que la lògica empresa-
rial ens ha de conduir a trobar la felicitat fent bons negocis 
en un món global, i això només ho podrem aconseguir si 
Catalunya recupera la condició d’Estat propi.

La gent cada dia està més desmotivada nacionalment i 
més espanyolitzada. El vostre projecte d’Estat propi, ¿no 
pot veure’s sols com una flamarada o una meta inassoli-
ble o, en canvi, hi ha un projecte sòlid, seriós i compro-
mès i us sabeu moure bé en el món de la política i de les 
finances?

L’espanyolització creixent i la desmotivació nacional són 
una conseqüència que patim els catalans per culpa de no 
haver-hi un veritable Poder Econòmic Català (PEC). En 
trenta anys de democràcia no hem aconseguit crear cap 
grup de poder dirigit pels catalans i, és clar, ara depenem 
dels lobbies espanyols que han arrelat a Catalunya des de 
l’època del dictador per fer-hi negoci. És allò que ell deia, 
que ens ho deixava atado y bien atado; en la qüestió eco-
nòmica, mai més ben dit.

 Nosaltres ens hem adonat de quins són els objectius eco-
nòmics dels espanyols per a Catalunya –els podeu consultar 
a la nostra web–. Ells ho volen tot, com sempre, i nosaltres 
a treballar per a ells! El CCN creix perquè cada dia hi ha 
més empresaris catalans que ja s’han cansat de ser esclaus i 
de veure com el seu treball tan sols serveix per a mantenir 
unes elits econòmiques i polítiques d’un altre país. Espanya 
és la nostra ruïna econòmica, moral i de país. Això és el que 
volem canviar! 

Des d’aquesta tribuna, què diríeu concretament als lectors 
de Llengua Nacional?

El CCN és una entitat on hi ha molta gent implicada 
que treballa per fer possible el ressorgiment nacional de 
Catalunya. Els nostres objectius són elevats i necessitem 
gent de totes les edats i amb totes les formacions per a 
créixer. També necessitem empresaris caps de brot per 
a tot el territori. Cada generació té dret a modificar el 
marc legal i institucional que ha heretat. La nostra gene-
ració és la primera que avui s’està organitzant per a asso-
lir els objectius nacionals més ambiciosos que en molts 
anys han tingut els catalans. No cal dir que tots els qui 
som en la junta del CCN entronquem amb els ideals dels 
catalans de principis del segle XX i que en aquells anys 
convulsos no varen poder assolir els objectius desitjats 
per Catalunya. u
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ETIÒPIA (l’antic regne de Saba i les festes del Timkat):  del 13/01 al 22/01 (10 dies de viatge)

COSTA RICA (natura, parcs naturals i volcans):  del 15/02 al 25/02 (11 dies de viatge)
TEMPLERS i el Sant Greal:  del 06/02 al 07/02 (2 dies de viatge)
EL PAÍS CÀTAR:  del 19/02 al 21/02 (3 dies de viatge)
RUTES DE LA MEMÒRIA (“Records de l’exili” + Perpinyà):  del 27/02 al 28/02 (2 dies de viatge)

EGIPTE (en creuer):  del 08/03 al 17/03 (10 dies de viatge)
LA RUTA DEL COMTE ARNAU:  13/03 (sortida d’un dia)
EL TRIANGLE SARD (en vaixell i avió):  del 19/03 al 27/03 (9 dies de viatge)
LA CAMARGA i LES GORGES DE L’HERAULT:  del 27/03 al 29/03 (2 dies de viatge)

C. INDÚSTRIA, 34 – 08025 BARCELONA
Tel.:  93 458 55 56 – Fax 93 458 73 31
e-mail:  meridia@meridiaviatges.com
Pàgina Web:  www.clubcataladeviatges.cat
G.C.M.D. 232
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L’arc de sant Martí

Eugeni S. Reig

Amb el sintagma no 
minal arc de sant 
Martí anomenem, 

en la nostra llengua, el fe 
nomen meteorològic con
sistent en l’aparició d’un arc 
lluminós, format per bandes 
concèntriques dels diferents 
colors de l’espectre, produït 
per la descomposició de la 
llum solar en refractarse, 
reflectirse i difractarse en 
gotes d’aigua molt menudes, 
degudes a la pluja, la boira o 
el polsim d’una cascada. 

L’espectre electromag
nètic de l’arc de sant Martí és continu 
i, per tant, hi ha una quantitat infinita 
de colors diferents. No obstant això, 
tradicionalment s’ha considerat –perquè 
així ho va decidir en el seu moment Isaac 
Newton– que l’arc té set colors: vermell, 
taronja, groc, verd, blau, indi i morat. En 
bona lògica, s’haurien d’haver conside
rat només els tres colors bàsics (vermell, 
groc i blau) i tres de secundaris (taronja, 
verd i morat). Newton va forçar la inclu
sió de l’indi o anyil a fi que el nombre 
de colors fos set perquè el número set és 
un número màgic en les cultures antigues 
–les de l’antiga Mesopotàmia, la grega, 
la romana– que són la base de la nostra: 
els set dies de la setmana, els set savis 
de Grècia, les set meravelles del món 
antic, els set mars, els set continents, les 
set edats de l’home, els set pecats capi
tals, els set sagraments, els set turons de 
Roma. La causa és que en aquella època 
llunyana només era possible veure en el 
cel set cossos celestes –el Sol, la Lluna 
i cinc planetes– que es podien distingir 
clarament dels estels, molt més petits. 
Això del número set és una qüestió his
tòrica que tenim molt arrelada.

La denominació arc de sant Martí és 
comuna a tota la nostra àrea idiomàtica i 
és la més usada. També s’empren en tot 
el domini lingüístic, encara que no tant, 
les denominacions arc del cel, arc iris o, 
simplement, iris. Antigament s’anome
nava també arc de pluja, però eixa deno

minació avui en dia pràcticament no s’usa. 
També hi ha diverses denominacions 
emprades només en zones concretes, com 
ara corona de santa Eulàlia (Maresme), 
arc de Berà (Tarragonès), colobra de sant 
Martí (Terra Alta), pont de sant Martí 
(Andorra, la Seu d’Urgell) o, simplement, 
arc (Baix Vinalopó). En el valencià tradi
cional d’Alcoi, el que jo vaig heretar dels 
meus pares, hi ha la denominació rall de 
sant Martí. La paraula rall –variant for
mal de raig– és l’única que s’usa en el 
parlar d’Alcoi i en tot el valencià nordme
ridional –i en molts altres parlars valen
cians també– per a expressar la idea de 
«resplendor que emet un cos lluminós». 
Podem dir, per exemple: «és un pis molt 
trist; no li entra ni un rallet de sol». Evi
dentment, el fenomen descrit és un raig 
de llum i, per tant, la denominació rall de 
sant Martí és adequada, com també ho és 
arc de sant Martí, perquè el raig de llum 
en qüestió té forma d’arc. Però per quin 
motiu «de sant Martí»? És, que jo sàpia, 
una denominació que el català compartix 
només amb l’occità, la nostra llengua bes
sona, i que no trobem en cap altra llengua 
del món, excepte en una part del castellà 
de la Regió de Múrcia i en alguns parlars 
del nord d’Itàlia. Sembla que l’origen és 
una llegenda molt antiga segons la qual 
el dimoni i sant Martí es varen desafiar a 
veure qui dels dos feia un arc més bonic 
i sant Martí va guanyar fent un magní
fic arc multicolor que va deixar el dimoni 

bocabadat i ben rabiós. 
Diu la llegenda que sant 
Martí va emprar el cris
tall de roca per a acon
seguir l’arc multicolor 
mentre que el dimoni 
va utilitzar gel, que, 
com que se li desfeia, 
mai no aconseguia un 
arc tan bonic i tan esta
ble com el del seu com
petidor. Per això, quan 
apareixen dos arcs 
simultàniament, l’arc 
principal s’anomena de 
sant Martí, i el secun

dari, del dimoni. Sant Martí de Tours, 
l’autor segons la llegenda del bellíssim 
arc del cel, va nàixer a Pannònia (avui 
Hongria) l’any 316 i va morir a Candes 
(França) l’any 397.

Hi ha altres llegendes relacionades 
amb l’arc de sant Martí, com la que diu 
que l’arc beu aigua del mar, d’un riu, 
d’un llac o d’un ullal i, després, l’aboca, 
sovint barrejada amb peixos i granotes. 
A Reggio Calabria, capital de Calàbria, 
regió situada a l’extrem sudoccidental 
de la península italiana, en la primera 
meitat del segle xx encara es conservava 
per a l’arc de sant Martí la denominació 
tira l’acqua, que significa ‘xupla l’aigua’. 
En algunes llengües li donen noms que 
signifiquen ‘bevedor’, com passa amb la 
denominació popular en llengua àrab 
masà-n ruà, que significa ‘el que beu 
aigua’. En algunes zones marítimes hi ha 
la creença supersticiosa que l’arc de sant 
Martí xupla l’aigua de la mar per a ali
mentar els núvols i aquesta cau després 
als camps de cultiu, fentlos malbé. Per a 
evitar això s’usen diversos conjurs, com 
aquest de la zona occidental d’Astúries 
(en llengua eonaviega o gallecasturià):

Arco de veya,
revolve na terra,
col dido monín,
que nun chova por mín;
col dido pulgar,
que chova nel mar.

L’arc de sant Martí a Sant Quirze de Besora Foto R. Puig CoRomines



LLengua nacionaL - núm. 69 - iV trimestre deL 2009    19

lèxic

He sentit la dita:

Qui mira el rall de sant Martí,
al sendemà s’alça matí.

Que vol dir que, si mires el rall de 
sant Martí, l’endemà et despertaràs en 
jorn sense que calga posar cap rellotge 
que t’avise. És un mètode infal·lible per 
a arribar tard a qualsevol lloc.

 La denominació arc iris duu el nom 
de la deessa Iris, que, en la mitologia 
grega, era la missatgera dels déus i la 
representaven amb ales i coberta amb 
un vel molt tènue que, quan li pegava 
la llum del sol, la descomponia en els 
diferents colors de l’espectre. En la 
mitologia grega, l’arc iris era consi-
derat el símbol de la unió del cel i la 
terra. El nom d’aquest arc en grec clàs-
sic és íris, el mateix nom de la deessa, 
hel·lenisme que s’ha introduït en altres 
llengües per via culta. Molt probable-
ment va ser la deessa la que va prendre 
el nom de l’arc i no al revés. L’associa-
ció de l’arc del cel amb la deessa Iris la 
trobem en els clàssics grecs i també en 
els llatins (Sèneca, Ovidi).

La Bíblia ens diu que l’arc del cel va 
aparéixer després del Diluvi Universal i 
els jueus el consideraven –i el conside-
ren– un signe de l’aliança de Déu amb 
els hòmens. En hebreu s’usa la deno-
minació késhet (en grafia hebrea תשק), 
que significa, simplement, ‘arc’. A vol-
tes, segons el context, s’empra késhet 
be-anan (en grafia hebrea ןנעב תשק), que 
vol dir ‘arc dins del núvol’. La denomi-
nació hebrea la trobem en el Gènesi, 9, 
13-15: «Posaré el meu arc en els núvols 
com a signe de la meua aliança amb 
la terra. Quan jo cobrisca de núvols la 
terra i entre els núvols aparegua el meu 
arc recordaré l’aliança que he fet amb 
vosaltres i amb tots els sers vius; i les 
aigües del diluvi no tornaran a destruir 
ningú» (text de la Bíblia Valenciana 
Interconfessional).

L’indalo, pintura rupestre del neolític 
tardà trobada en la Cova dels Rètols, en 
el municipi de Vélez-Blanco (Andalu-
sia), és una figura humana amb els bra-
ços estesos i un arc sobre les mans. S’es-
pecula sobre si eixe arc és, precisament, 
l’arc que ens ocupa. És probable.

Com anomenen l’arc de sant Martí 
en altres llengües? En castellà, les deno-
minacions normatives, les que trobem 
en el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, són arco iris, arco del 

cielo i arco de San Martín, que porta la 
marca de col·loquial i diu que és propi 
de Múrcia. Però, a banda d’aquestes, 
n’hi ha moltes més que s’empren tan 
sols en zones concretes, com ara arco 
de la vieja (a les Illes Canàries), arco de 
Noé, arco de san Juan (a l’Aragó), arco 
de san Marcos, arco de san Roque, arco 
de Santiago, arco del Señor (a Castella, 
Extremadura i una part d’Andalusia), 
arco del sol, arco nuevo, cinta de san 
Juan, faja de Dios (al nord de Navarra), 
puente de san Juan (al Baix Aragó), etc. 
En alguns llocs d’Andalusia l’anome-
nen, simplement, arco, habitualment 
amb l’article definit davant: el arco. 
En occità l’anomenen arc de sant Mar-
tin, arcolan, arquet i arcanèl. Hi ha el 
proverbi l’arquet de la matinada tira 
lo boièr de la laurada, que significa 
«l’arc de sant Martí a la matinada, trau 
[expulsa] el bover de la llaurada». En 
gallec s’anomena arco da vella i també 
arco de colores, arco do trono, arco das 
novas, arco do ceo ‘arc del cel’ i arco de 
lúas ‘arc de llunes’. En asturià arcu la 
vieya (‘arc de la vella’, amb pèrdua de la 
preposició de per caiguda de la d inter-
vocàlica). En gallec-asturià o llengua 
eonaviega (parlar asturià a l’oest del riu 
Nàvia) arcu de vieya. En aragonés, arco 
de san Chuan i barra de san Chuan. En 
francés, arc-en-ciel. En anglés, rain-
bow, que significa ‘arc de la pluja’ –tots 
hem sentit alguna volta la cançó «Over 
de rainbow» que canta Judy Garland en 
la pel·lícula «The Wizard of Oz» (El mag 
d’Oz)–. En alemany es diu Regenbogen; 
en neerlandés, regenboog; en afrika-
ans, reënboog; en islandés, regnbogi; 
en suec, regnbåge; en danés –i també en 
noruec bokmål–, regnbue, i en noruec 
nynorsk, regnboge, vocables molt sem-
blants tant en la grafia com en la pro-
núncia i que tenen exactament el mateix 
significat que la denominació anglesa, 
és a dir, ‘arc de la pluja’. En italià l’ano-
menen arcobaleno, que significa ‘arc 
de la balena’ (no ‘arc del llamp’, com 
es pensa habitualment) i també iride 
(pronunciat ‘íride’). En sicilià arcu di 
Nuvè ‘arc de Noé’. En portugués, a més 
de arco-íris, empren també arco-da-
chuva, és a dir, ‘arc de la pluja’, arco 
celeste, arco-da-velha ‘arc de la vella’, 
arco-da-aliança ‘arc de l’aliança’ i 
arco-de-Deus ‘arc de Déu’. En romanés 
es diu curcubeu. En euskera, ostadar 
i ortzadar, entre altres moltes. En rus, 

радуга (pronunciat ‘raduga’). En grec 
modern, ουράνιο τόξο (pronunciat ‘urà
nio tocso’) ‘arc celestial’. En galés, bwa 
y wrach ‘arc de la vella’. En bretó, kane-
vedenn. En gaèlic escocés, bogha-frois. 
En gaèlic irlandés, tuar ceatha, bogha 
báistí i tuar báistí. En lituà, dangaus 
josta ‘cinturó del cel’. En esperanto, 
ĉielarko ‘arc del cel’. En llatí, arcus 
cælestis ‘arc del cel’ o, simplement, 
arcus. En maltés, qawsalla (pronunciat 
‘causàl·la’) ‘arc de Déu’. En àrab clàs
sic, حزق سوق ‘qaws quzah’ (pronunciat, 
aproximadament, ‘càus cuzah’, amb la 
h aspirada), que podríem traduir per 
‘arc iris’, encara que seria més adequat 
emprar la denominació ‘arc quzah’, ja 
que Quzah era una divinitat aràbiga pre
islàmica. Quan es varen fer les traducci
ons d’obres científiques del grec a l’àrab 
es va fer equivaldre la deessa grega Iris 
a la deessa aràbiga preislàmica Quzah, 
però no eren la mateixa divinitat.

Les denominacions que s’usen en 
diversos indrets (Portugal, Galícia, 
Astúries, Gales, Illes Canàries, etc.) que 
signifiquen ‘arc de la vella’, a quina vella 
es referixen? Plaute (Titus Maccius Plau
tus) personifica l’arc en una vella que beu 
amb plaer. En la seua obra Curculio ‘el 
corcó’ (acte 1r, escena 2a) escriu «bibit 
arcus, pluet hodie» (beu l’arc, plou hui). 
L’arc és una vella que beu i que porta la 
pluja. Hi ha la dita asturiana «Cuando 
llueve y fai sol, anden les vieyes alre
dor». Nosaltres tenim la cançoneta popu
lar: «Plou i fa sol, les bruixes es penti
nen; plou i fa sol, les bruixes porten dol.» 
Aquesta idea d’un ésser fabulós femení 
relacionat amb els fenòmens meteoro
lògics és molt antiga i està àmpliament 
estesa per Europa des de fa molts segles. 
És probable que s’origine en les creences 
religioses de pobles antics que s’endinsen 
en el neolític, com els celtes, que en l’an
tiguitat van ocupar la major part d’Eu
ropa, encara que també és probable que 
la paraula vella es referisca a la vella ali-
ança establida entre Déu i el seu poble 
després del Diluvi Universal. Ací tenen 
els lingüistes i els antropòlegs una tasca 
molt interessant a realitzar. u

NOTA. Done les gràcies a Conxita Bou i 
Vilalta, Víctor Iñurria Montero, Antoni López 
Quiles, Xavier Marí Tresserras, Vicenç Men
gual i Casellas, Jordi Minguell i Roselló i Jesús 
de Prado Plumed per la seua ajuda.
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Netejar, fixar i donar bellesa

Pere Ortís

T ot d’una es veu que em refereixo 
al lema de la Real Academia 
Española de la Lengua, Limpia, 

fija y da esplendor. És el plantejament 
més obvi i eficient que un organisme 
encarregat de regular, protegir i impul
sar un idioma pot formularse. Per tant, 
això mateix han de fer l’Institut d’Estu
dis Catalans, els qui fan un diccionari 
català, els qui elaboren una gramàtica, 
els lingüistes i tot aquell que tracta de 
millorar la nostra llengua. La feina més 
crítica de totes tres, la fonamental, és 
la de netejar; una paraula neta ja està 
fixada, ja és bella, per autèntica, i l’ús 
gramatical acabarà de ferla resplen
dir en bellesa. Però no és aquesta la 
impressió que ens emportem sempre de 
l’obra de tots els qui hem mencionat.

Els nostres organismes professen 
el principi que, quan un concepte ja 
té un mot que l’expressi en català, no 
cal manllevarne un altre a una llengua 
estranya per a expressarlo. I aquest 
principi tampoc no el veiem acomplert 
sempre; el català l’embruten una colla 
de mots, innecessaris i nocius, que 
prenen el lloc a mots ja existents en la 
nostra llengua i els envien al diccio
nari a estars’hi, com si es tractés de 
fòssils per a un museu. I els encarre
gats de netejar la llengua, per comptes 
de suprimirlos, els admeten «oficial
ment». En tenen prou amb el fet que la 
paraula sigui dita per molta gent. Però, 
si hem d’admetre aquest principi, arri
bem al desastre final del català. Tant 
costa de fer un esforç de bona voluntat 
a favor de la nostra pobra llengua? Cal 
ser partidari que si ho fem amb alguns 
mots, de bandejarlos per espuris, cal 
ferho amb tots, o tots monges o tots 
canonges; la mandra, el que diran, el 
caprici personal, el menfotisme, la por 
de fer el préssec, són els ingredients 
que ens motiven a no acabar de fer la 
feina ben feta. Vegemne uns quants 
avui, entre els més usuals, d’aquests 
mots espuris: 

«Broma». El Fabra diu que és cas
tellanisme. Però en dóna una altra 

accepció, i fins en dóna exemples, és 
a dir, l’admet com a sinònim de joc, 
folga, facècia, acudit. Quan érem 
petits el mot broma únicament l’apli
càvem al concepte de núvol; sabíem 
què volia dir aquest darrer mot, però 
no l’usàvem mai: Hi ha bromes molt 
negres i plourà. Hi ha un adagi que 
diu: El ponent la mou, el llevant la 
plou; aquest pronom la es refereix a 
broma. 

El «broma» manllevat ha pres 
totalment el lloc al broma autòcton; ara 
ja no el diu ningú; sols saben dir núvol. 
Quan érem petits per a dir «ho dic de 
broma», dèiem: ho dic de riure. Ho he 
fet de riure, o per riure. Els mallor
quins diuen jocs: Que en tens de jocs, 
fiet! / No vai de jocs, jo. / No estic per 
jocs, per romanços. Poc s’utilitzava 
«broma» en el sentit castellà.

Recordem el bellíssim estar d’u-
llera, per comptes de «estar de broma». 
Ullera: humor, sentit de l’humor. 
Només me’n dóna tres mil, per l’auto, 
està d’ullera! / Aquest paio sempre 
està d’ullera.

«Burro», per ase, ruc, somer, so -
mera, aquest per a ambdós gèneres: Ets 
més ase que fet d’encàrrec! / Ets més 
ruc que el pixar enlaire! / Quina dona 
més somera! Domèstics, entranyable
ment domèstics!

Sóc molt conscient que el mot 
«burro» és en els diccionaris i que 
pràc ticament el diu tothom –mentre 
els altres que he dit suara se n’acaben 
d’anar al cel. Quan era petit no era dit 
al meu territori, el sentíem dir als de 
Barcelona, i prou: «burru». També pot 
ser veritat que ve d’antic, però la mala 
influència del castellà sobre el català 
és tan antiga com ho són totes dues 
llengües. Recordo bé què dèiem de 
petits i comprovo que el bell dir català, 
mots i expressions, s’han perdut tant 
que fan concebre una desolació incom
mensurable.

«Cinturó», per corretja, cinyell: 
On tens la corretja del pantaló, nen?, 
em demanaven a mi. El de seguretat, 

a l’auto, no ho és, un «cinturó», és una 
corretja, per tal com fa més que envol
tar la cintura, ja puja al muscle. Per 
tant cal dir: Corda’t la corretja de 
seguretat, marrec.

«Comando», sí, paraula universal, 
però tenim el preciós escamot, el qual 
privem en absolut de lloc en la nostra 
parla: Un escamot terrorista, etc. Els 
escamots de la mort.

«Curva», per revolt, tombada, 
girada: El conductor badava, en el 
revolt. «Corba» és un servilisme.

«Guapo», per bell, formós, eixe-
rit, atractiu, ben plantat, i en dona: 
bonica, xamosa, bufona.

Els catalans tenim grans manies 
en l’ús de l’adjectiu formós i del subs-
tantiu nuvi; ens fa angúnia dir-los i els 
substituïm per «guapo» i per «nòvio»; 
ruqueria i pobresa, escrúpols d’indi-
gents. ¿«Barcelona, posat’ guapa» és 
més bonic que Barcelona posa’t bo -
nica, posa’t bella, posa’t formosa? I 
un pa calent!

«Rodalies», no dic que sigui caste-
llà, però l’utilitzen només en plural per 
la influència de «cercanías», que era 
l’únic que coneixien. L’autèntic roda-
lia no l’havien dit ni sentit dir mai. 
Estem avesats que els locutors dels 
nostres mitjans tot ho arreglin segons 
fa el castellà. Rodalia era d’ús quoti-
dià i sempre s’utilitzava així, en sin-
gular. I és que cada ciutat només en té 
un, de rodal, i el seu derivat rodalia, 
que és una única circumferència que 
la té a ella per centre. Rodalia és igual 
que terme o que àrea metropolitana. 
No ho diem pas: «Les àrees metropo-
litanes de Barcelona» o «Els termes de 
Cardedeu». 

Per tant, cal dir: Els trens de la 
rodalia, o, si tant convé, Els trens de 
la rodalia de Barcelona. «Rodalies» 
es refereix a unes quantes ciutats: Els 
trens de les rodalies de Barcelona, 
Sabadell i Terrassa. 

«Vessament cerebral», servilisme 
de «derrame cerebral». Per feridura: 
En Pauet ha tingut una feridura. 
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Podria admetre que l’expressió no fos 
utilitzada arreu de Catalunya, però al 
meu territori no en dèiem d’altra per 
a indicar una apoplexia, una hemorrà-
gia, una embòlia. No vol dir qualsevol 
ferida, però l’ús l’havia consagrat, per 
anys i panys, en aquest senti especial. 
També hi era utilitzat el verb ferir-se: 
En Pauet s’ha ferit. No és terme 
mèdic, però era, encara és, molt popu-
lar. N’hi ha molts que consideren que 
feridura és un invent de darrera hora 
o un acudit desafortunat, i el consi-
deren camperol i poc seriós. Amb 
les nostres manies propiciem que les 
nostres paraules esdevinguin obsole-
tes i siguin retirades de l’ús que els 
correspon. Home, diguem la paraula 
correcta, i fora! Nosaltres mateixos 
propiciem que les nostres paraules es 
f loreixin en el diccionari. 

Cosa semblant s’esdevé en una 
ampolla que diu: «Enjuague bucal», 
«enxanguado» (portuguès), una paraula 
basca, que no recordo, i col·lutori. És a 
dir, que en tot idioma la paraula popu-
lar, i en català la mèdica, la tècnica. I no 
saben aquesta bona gent que tenim els 
preciosos esbandida i rabejada?: Faig 
anar aquesta esbandida bucal, que és 
molt bona. Rabeja’t la boca, nen.

Per cert que, arran dels brillants tri-
omfs del Barça d’enguany, els locutors 
ens engalten «doblet» i «triplet» –allò 
que hem dit que miren a veure com ho 
fa el castellà i com agafar-li-ho. És a 
dir, «doblete» i «triplete». Cap dels 
nostres diccionaris no registra aquests 
dos noms, amb aquest significat. La 
nostra llengua és sobirana i indepen-
dent i no l’hem de sotmetre pas a cap 
altra, no la fem agenollar on no li per-

toca. Vull dir que hi ha formes alternes 
per a dir-ho i ben elegants; la frase feta 
més llarga i amb intervenció de més 
paraules, la frase aguantada, és bona 
en català que té tants de monosíl·labs, 
com també els té l’anglès i sap cons-
truir amb molta elegància. Exemples: 
El Barça ha guanyat el doble títol de la 
Copa del Rei i de la Lliga. El Barça ha 
fet la triple corona de la Copa, la Lliga 
i la Copa d’Europa. De tota manera 
caldria esperar a veure què hi diuen les 
nostres autoritats lingüístiques. Però 
en tenim tants d’aquests que es man-
tenen muts, que esgarrifa.

N’hi ha una colla més, però sufficit 
diei malitia sua. Aquestes correccions 
han de ser servides a dosis prenedores, 
va de bo. Força més respecte del que 
exigim per a la llengua, exigim per a 
les persones. u
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Verbs pronominals abusius 
i fenomen invers
Josep Ruaix i Vinyet

Com ja vam advertir dins Observacions crítiques i pràc-
tiques sobre el català d’avui / 1, pp. 3334, i recordem 
dins Català complet / 2, p. 181, avui dia s’observa un 

abús de verbs pronominals (en lloc dels corresponents sense 
pronom). En menor mesura, també s’observa el fenomen 
invers (ús de verbs sense pronom en lloc de verbs pronomi
nals). Relacionat amb això, també existeix el problema de les 
locucions verbals amb l’estructura ‘fer + article + substantiu 
o adjectiu substantivat’, en les quals s’introdueix abusivament 
un pronom feble. Veurem, doncs, aquestes tres qüestions en 
altres tants apartats. 

Per començar, i a tall d’orientació, observem la diferència, 
coneguda intuïtivament per tots els usuaris competents de la 
llengua, entre les parelles (en un cas, la parella esdevé trio) 
següents:

anar a (un lloc) / anar-se’n a (un lloc)
mirar (algú o alguna cosa) / mirar-se (algú o alguna cosa)
contemplar (algú o alguna cosa) / contemplar-se (algú o 

alguna cosa)
estimar (algú o alguna cosa) / estimar-se (algú o alguna 

cosa)
imaginar (algú o alguna cosa) / imaginar-se (algú o al -

guna cosa)
estudiar (una cosa) / estudiar-se (una cosa)
creure (una cosa) / creure’s (algú o alguna cosa)
pensar (una cosa) / pensar-se (una cosa)
morir / morir-se
beure (un líquid) / beure’s (un líquid)
fumar (un cigarret) / fumar-se (un cigarret)
acabo (la paciència) / m’acabo (el peix)
trobar (algú o alguna cosa) / trobar-se (algú o alguna co -

 sa) / trobar-se amb (algú o alguna cosa)
he escoltat algú / m’he escoltat algú
he llegit un llibre / m’he llegit un llibre
ho sé bé / m’ho sé bé
he après la lliçó / m’he après la lliçó
ell no hi veu (és cec) / ell no s’hi veu (és fosc)

En general, podem dir que els verbs pronominals d’a
questa sèrie expressen un matís d’actualització, de partici
pació, etc., mentre que els no pronominals són més neutres, 
més objectius. 

Una curiositat: sembla que els verbs pronominals de la 
llista precedent que porten complement directe (CD) només 
poden usarse quan el CD és de 3ª persona. Si el CD és de 
2ª o de 1ª persona, desapareix el pronom. Exemples: Jo me 
l’estimo (a ell, a vostè). Tu te l’estimes (a ell, a vostè) > Jo 
t’estimo (a tu), jo us estimo (a vosaltres, a vós). Tu m’esti-
mes (a mi), tu ens estimes (a nosaltres). Ell m’estima, ell ens 
estima, ell t’estima, ell us estima / Jo no me l’imagino fent 

tal cosa > Jo no t’imagino fent tal cosa. Etc.  / Jo me la miro 
bé, aquella persona > Jo et miro bé, a tu. Etc.

Verbs pronominals abusius
A continuació posarem una llista de verbs (per ordre alfa

bètic) que, almenys en el context que els exemples adjunts il
lustren, haurien de ser usats, en principi, no pronominalment. 
El lector, doncs, és convidat a ferhi mentalment l’esmena cor
responent (és a dir, a convertir el verb abusivament pronominal 
en verb no pronominal), com fem per escrit en el primer exem
ple. Com que són exemples reals (i així, per raons documen
tals, en citem la font, si bé abreujadament), a vegades contenen 
altres defectes, que subratllem; aleshores donem, tot seguit, la 
forma completa, corregida, de l’exemple. Per a alguns verbs hi 
ha molts exemples: senyal que el vici que denunciem és molt 
freqüent. Quan convé, donem algunes explicacions:

acabar
Si l’enunciat s’acaba en una paraula aguda ... (D’una gra

màtica, abans de ser corregida. Hauria de dir: Si l’enunciat 
acaba en una paraula aguda ...)

Quan és enclític, el pronom de primera persona del plu-
ral adquireix, segons la normativa i en algunes varietats, la 
forma ’ns si el verb s’acaba en vocal i la forma nos si el verb 
s’acaba en consonant o semivocal. (Ib.)

apostar
—Si no m’ho dius —vaig vacil·lar, empassant saliva—, 

dubto que ho pugui endevinar, encara que en tinc una lleu-
gera sospita. // —No, no, no la tens! Impossible! Ni en un 
milió d’anys no esbrinaries el nom del mort que hi ha aquí 
dintre! // —Quants diners t’hi apostes? —li vaig dir, burleta. 
(M. Asensi, L’últim Cató, trad. de N. Nueno, p. 376; probable 
confusió amb jugar-se)

caducar
Destrueixi, si li plau, les targetes velles en caducar-se 

(text que acompanyava una targeta de crèdit, desembre 1999; 
probable confusió amb esgotar-se, acabar-se)

callar
De la confrontació, de la confusió, viuen els analfabets 

de la llengua. Fent aquest article, doncs, els faig el joc. Però 
podia callar-me? (I.C. Simó, dins Avui, gener 2005; en aquest 
cas es tracta d’un castellanisme flagrant)

canviar de
Amb mi a la mili, els meus pares es van canviar de casa. 

(D’una gramàtica, abans de ser corregida; probable confusió 
amb mudar-se ‘traslladarse, anar a habitar en un altre lloc’. 
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Ex.: Encara no s’han mudat a la casa nova. Però també exis
teix mudar de casa, amb el verb en forma no pronominal)

... durant la guerra de Successió els Marimon es van can-
viar de bàndol. (D’un llibre d’història, any 2001)

J. Camps i Arboix, referint-se al Projecte de Concòrdia, 
diu: «Fou un acte de govern d’un alt sentit de responsabilitat, 
encertat i lloable. Sota aquest prisma exclusiu, en rebutjar-lo 
de pla, els pagesos incorregueren en un greu error.» També 
considera que, amb el projecte a la mà, haurien d’haver sabut 
pressionar el rei i la reina en el sentit de dir que si no accep-
taven el que ja els donaven els seus enemics, ells es canvi-
arien de bàndol. (A. Parareda, Via fora, lladres! La revolta 
dels remences contra la servitud feudal, p. 69)

Els naixements successius de la seva fillada havien obligat 
Forcada a canviar-se de pis. (R. Tasis, Tres, p. 338)

L’altre dia circulava en moto per Barcelona quan em vaig 
adonar que, sense voler, estava circulant pel carril bus. En 
adonar-me’n vaig aturar la moto per canviar-me de carril. 
(Avui, 3172006, p. 4, secció «Bústia»)

No et canviïs de televisor! (Avui, 2722008, p. 27, anunci)

caure
Se’m va caure l’ànima als peus. (Foc Nou, març 2005, p. 

41; amb aquest verb es tracta de castellanismes flagrants)
El cel s’ens cau al damunt! (sic, títol d’un llibre d’Astèrix, 

post. corregit, segons informava la premsa del 15102005)
Mentre tastava el formatge amb un punt de regust ranci i 

un pa que cada segon que passava s’assemblava més al xiclet, 
se’m van caure les ulleres a terra en llegir a un dels cartells: 
«La calidad es la base de la alimentación». (Ò. Dalmau, dins 
Avui, 2882006, p. 21: Mentre tastava ... em van caure les 
ulleres a terra en llegir en un dels cartells ...)

conèixer
el gos ja es coneixia el camí (sentit a dir, febrer 2000)
Ara, però, s’havia proposat llegir una bona estona cada 

matí el quadern. És clar que es coneixia cada pàgina! (D’una 
novel·la, abans de ser corregida)

córrer i recórrer 
En un dels arxius visitats li facilitaren que ell mateix 

s’abastés els lligalls de la documentació; s’enfilà a una escala 
de mà, aquesta es va córrer i l’historiador anà contra la paret. 
(D’un original, abans de ser corregit)

Durant un parell de dies, el professor i jo ens vam recór-
rer de dalt a baix el monestir a la recerca d’alguna cosa que 
tingués relació amb l’etíop. (M. Asensi, L’últim Cató, trad. de 
N. Nueno, pp. 8384)

Vaig començar una nova vida fa més de 10 mesos i tinc 
feina en trobar una feina més estable, tot i que he tirat més de 
48 currículums i m’he recorregut la Seca i la Meca i la vall 
d’Andorra ... (Avui, 1462006, p. 4: Vaig començar una nova 
vida fa més de deu mesos i tinc feina a trobar una feina més 
estable, tot i que he tirat més de quaranta-vuit currículums i 
he recorregut la Seca i la Meca i la vall d’Andorra)

creure
Quan un jove diu «jo sóc autèntic», si ho diu autènticament, 

vol dir que ell es mostra tal com és, o com es creu que és. (J. 

Colet, Pràctica, poesia de la realitat prosaica, p. 44; notem 
que l’ús pronominal produeix ambigüitat, per confusió amb 
la passiva reflexa = o com hom creu que és)

No es volia embrancar en una discussió amb la seva filla, 
que tenia una dialèctica segura i no es deixava dominar quan 
es creia tenir raó. (R. Tasis, Tres, p. 277)

Aconseguim el Prat i la pròxima vegada que un president 
català proclami que ja tenim Estat potser se’ns creuran i tor-
naran de vacances. (Avui, 1282006, p. 64)

deixar, deixar de, deixar-hi la pell
Avui l’església catòlica ja no és un poder fàctic: si ho fóra, 

no es deixaria que hom la tractés com la tracta en la nostra 
cultura actual. (Serra d’Or, maig 2006, p. 6: Avui l’Església 
catòlica ja no és un poder fàctic: si ho fos, no deixaria que 
hom la tractés ..., o, potser millor, si ho fos, no es deixaria 
tractar com és tractada en la nostra cultura actual.)

Que l’IEC acabi la famosa gramàtica que té pendent fa 
tant temps. Que publiqui aviat la segona edició del discutit dic-
cionari nostrat. I que es deixi d’embolicar la troca profetitzant 
el futur de la llengua catalana, que el poble ja ens cuidarem de 
la seva permanència, com fins ara. (Avui, 6112004, p. 5)

Deixem-nos de fer comèdia. És hora que cadascú s’aixe-
qui de la cadira i actuï com li dicti la consciència. (Regió 7, 
262006, p. 15, anunci de la Generalitat sobre el referèndum 
del nou Estatut; representa que parla l’actriu Amparo Moreno; 
probable confusió amb deixem-nos de romanços)

La soledat inicial que havien sentit ell i Manuel Luzón 
es va anar diluint amb l’arribada de nous sacerdots com 
Pedrito, José María, Leopoldo i Canuto, un grup de monges 
i també un grup de seglars disposats literalment a deixar-s’hi 
la pell, com ara en Moura i Pontim, entre altres. (F. Escri
bano, Descalç sobre la terra vermella, p. 31; potser confusió 
amb fer-se’n la pell)

... a vegades, però, giren a la tragèdia: una càrrega de 
dinamita peta abans d’hora, el sostre d’una galeria cedeix i 
s’estimba, un vagó descarrila, un miner s’hi deixa la pell, i ja 
hi som. (J. Moncada, Calaveres atònites, p. 84)

Mentre escric aquesta carta el cel es tapa amb una bar-
reja de gris i vermellor asfixiant. Una vegada més, el nostre 
patrimoni està en flames i per desgràcia un silenci esgarrifós 
s’escamparà per un altre dels nostres boscos... Mentre, la nos-
tra gent (bombers, ADF, veïns...) es deixa la pell per aturar 
aquest foc maleït. (La Vanguardia, 1882003, p. 16; en aquest 
cas el defecte que estudiem [verb pronominal abusiu] és agreu
jat per l’absència del pronom feble hi; hauria de dir: Mentre 
escric aquesta carta el cel es tapa amb una barreja de gris i 
vermell [o de grisor i vermellor] asfixiant. Una vegada més, 
el nostre patrimoni està en flames i per desgràcia un silenci 
esgarrifós s’escamparà per un altre dels nostres boscos. Men-
trestant, la nostra gent (bombers, ADF, veïns...) hi deixa la 
pell per aturar aquest foc maleït.)

Tornant a Rajoy, escoltant-lo en alguna conferència i als 
mítings de què informa la televisió, m’ha semblat veure un 
home que intenta fer tan bé com sap el que ha de fer, però 
que no s’hi deixa la pell. (F. Bocos, dins Avui, 1722004, 
p. 19: Tornant a Rajoy, escoltant-lo en alguna conferència 
i en els mítings de què informa la televisió, ..., però que no 
hi deixa la pell)
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La vida pot esdevenir una lluita despietada. O guanyes 
o t’hi deixes la pell. (T. Moll Camps, La noia que sortí del 
mirall, p. 172)

Unió i Duran es deixaran la pell per la campanya de Mas 
(Avui, 692009, p. 10, titular d’una entrevista a un polític de 
CiU; noteuhi, a més del verb pronominal abusiu, l’absència 
del pronom feble hi; hauria de dir: Unió i Duran hi deixaran 
la pell per la campanya de Mas)

dir
Notem que es tracta del verb dir integrant oracions subor

dinades dependents d’una oració principal amb el verb saber. 
L’ús pronominal és bastant arrelat, però, que sapiguem, no és 
avalat, fins ara, per cap diccionari ni gramàtica. Aquest cas 
s’assembla amb el que veurem més avall amb el verb fer. Sigui 
com sigui, nosaltres esmenaríem els exemples següents:

Dements intel·lectuals! No saben el que es diuen. (J. Pla, 
Obra completa, vol. 43, p. 456)

No sé pas què em dic! (Sentit a dir; possible confusió amb 
empatollar-se)

—Daniel, vostè és jove i hi posa voluntat, però encara 
que he begut i no sé gaire el que em dic, vostè encara no 
ha après a mentir prou bé per enganyar un vell amb el cor 
podrit de misèries. (C. Ruiz Zafón, L’ombra del vent, trad. 
de J. Pelfort, p. 354)

Em surten lloros. I els lloros ja sabeu que xerren sense 
saber què es diuen, cosa que també fa algun trinquelis farcit 
de lletra mal païda. (J.M. Ballarín, L’illa del guacamai, p. 15) 
/ Ens costa ben poc de dir què és un lloro, fins la tia Pepa sap 
que el lloro és un ocellot arribat d’enllà de les mars, amb un 
bec rabiosament cargolat i de mala picada, geniüt i desvergo-
nyit, capaç de xerrar sense saber què es diu. (Ib., pp. 2526)

Compareu-me amb un gos perdiguer, m’és igual... però 
ja no sé el que em dic i el que em faig... (J.M. de Sagarra, 
Obra completa, vol. 17, p. 212, ed. Garolera: Compareu-me 
amb un gos perdiguer, m’és igual... però ja no sé el que dic 
i el que faig; cf. més avall, verb fer)

engolir
I perquè també li devia inspirar llàstima, la qüestió és que 

em va donar un entrepà fred que duia. Me’l vaig engolir tot. 
(A. Julià, Contes verticals, p. 59; probable confusió amb me’l 
vaig empassar)

ensumar i olorar
En aquest cas cal advertir que el Diccionari d’ús dels verbs 

catalans, de J. Ginebra i A. Montserrat, admet els verbs pro
nominals ensumar-se i olorar-se (com a variants secundàries 
de ensumar i olorar), mentre que altres diccionaris impor
tants (com el DCVB [Diccionari català-valencià-balear], el 
DLC3 [Diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia 
Catalana, 3ª ed.] i el DIEC [Diccionari de la llengua cata-
lana de l’Institut d’Estudis Catalans, 2ª ed.]) no els admeten. 
Creiem, doncs, més genuí l’ús no pronominal i, per tant, cor
regiríem els següents exemples:

M’ensumo que... M’oloro que... (sentit a dir a un amic, 
11111998; probable confusió amb imaginar-se)

La tremenda, històrica fallada comesa per la CIA, la 
NASA i l’FBI –cap d’aquestes organitzacions va ser capaç 

d’ensumar-se el que estaven tramant els terroristes–, espe-
ronarà sens dubte l’amor propi dels seus agents en el com-
prensible desig de netejar la falta comesa. (Avui, 2592001, 
p. 25: La tremenda, ... organitzacions no va ser capaç d’en-
sumar el que estaven tramant ...)

Molta gent es va sorprendre amb els resultats que hi va 
haver en la primera volta de les eleccions presidencials fran-
ceses. A mi, més que sorpresa, em va provocar una estranya 
barreja d’ensurt i de rebuig, alhora que em confirmava el que 
feia temps que m’ensumava: que el poble comença a estar tip 
de la manera de fer de la gent que ens dediquem a la política. 
(Regió 7, 752002, p. 19)

escoltar
L’octubre del 1960 fa una estada a Montserrat, on troba 

acolliment i confort. Va trobar-hi qui se l’escoltés: així es veu 
en una carta que adreça a Jordi M. Pinell el darrer dia d’oc-
tubre. (G. Erill, Ferran Canyameres..., p. 287)

L’afegitó que va fer Gemma Nierga a l’escrit consensuat 
que va llegir dijous a Barcelona després de la manifesta-
ció per l’assassinat d’Ernest Lluch ha tret de polleguera el 
PP. Ells, legítims representants d’una part del poble, s’han 
escoltat el poble. I el que demanava a Barcelona era diàleg. 
Ja sabem que mai no els ha agradat escoltar-ho, però, com 
a mínim, dissimulin. (Regió 7, 25112000, p. 64)

Cal que Arzalluz plantegi com vol i com pretén lluitar con-
tra ETA i que s’escolti nacionalistes de casa seva com Arregi 
o Sudupe. (Avui, 1742001, p. 14)

Dues concessions a la ciutadania amb pocs dies de diferèn-
cia: això rutlla. El govern local de Manresa va signar la pau 
en la batalla de la plaça de Gispert pel senzill sistema d’escol-
tar-se els veïns i botiguers, deixar-los explicar-se, entendre 
les seves raons i partir de reconèixer el seu protagonisme en 
qualsevol cosa que afecti els carrers on viuen i fan negoci. 
(Regió 7, 2412002, p. 18: Dues concessions ... pel senzill 
sistema d’escoltar els veïns i botiguers, deixar-los explicar, 
entendre les seves raons i ...; el segon se és abusiu per una raó 
sintàctica diferent del que estudiem en aquest article)

«Això és exagerat», deu pensar el lector més ingenu. 
Només cal mirar, per desenganyar-se, la cara de patrio-
tisme constitucional pagat que fan aquests dies senyors molt 
importants de Madrid o escoltar-se el senyor Pedro Jota, que 
bramava abans-d’ahir a la nit des d’Onda Cero: «Rosa de 
España!», referint-se, esclar, a la senyora que havia quedat 
en primer lloc. (Avui, 1422002, p. 68: «Això és exagerat», 
deu pensar el lector més ingenu. Només cal mirar, per a 
desenganyar-se, la cara ... o escoltar el senyor Pedro Jota ... 
referint-se, és clar, a la senyora ...)

Els nens són els que més s’assemblen als nostres avantpas-
sats, diguem-ne tribals, prehistòrics, aquells que s’escoltaven 
el bruixot embadocats. (Escola Catalana, gener 2004, p. 35: 
Els nens són els qui més s’assemblen ... aquells que escoltaven 
el bruixot embadocats)

I què s’hi cou, a Madrid? Victòries. Paradoxalment con-
tradictòries. Afirma aquests dies, per exemple, José Luis 
Rodríguez Zapatero a tot aquell que se’l vol escoltar que gua-
nyarà les eleccions. (Avui, 632004, p. 88) 

L’Estudi General de Mitjans –un ens paranormal que 
amb pràctiques esotèriques es dedica a comptar quanta gent 
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llegeix els diaris o s’escolta la ràdio a Espanya i rodalia 
colonial– acaba de fer públiques unes xifres de tractat socio-
lingüístic. [...] Al davant de l’oferta habitual hi ha Catalunya 
Ràdio i, lluny, RAC 1, distanciada, això sí, de la resta del 
grup. 110.000 oients segueixen les retransmissions del Barça 
escoltant-se les filigranes lingüístiques de Joaquim Puyal. 
(Avui, 1022005, p. 76: L’Estudi General de Mitjans ... o 
escolta la ràdio ... Cent deu mil oients segueixen les retrans-
missions del Barça escoltant les filigranes lingüístiques ...)

esperar
Amenaces complertes. La història recent prova que ETA 

no s’espera gaire a certificar el seu retorn als trets i a les bom-
bes (Avui, 30111999, p. 16)

Vam fer la castanyada ... El cert és que no ens esperà-
vem que tingués tant d’èxit. (Escrit d’uns escolars de Moià, 
novembre 1999)

Com veiem en l’enunciat, el parlant s’espera que l’inter-
locutor respongui sí o no ... (D’una gramàtica, abans de ser 
corregida)

Jordi Carrasco, campió al port de Barcelona. El nedador 
olímpic manresà es va adjudicar la tradicional travessa de la 
Copa Nadal. El guanyador de la prova s’esperava que «l’ai-
gua encara fos més freda» (Regió 7, 27122000, p. 28)

Nois, què us esperàveu? (S. Sostres, Avui, 1012005, p. 55)

estar
Com que la pressió arterial es modifica amb les emocions 

i l’activitat física, per tal de procedir a l’enregistrament se 
sol·licita al pacient que s’ajegui i s’estigui en repòs. (Exemple 
recollit per Carles Riera)

I jo...? Bé, jo passejava pel casalot, pujant i baixant esca-
les com si no em pogués estar quieta, amb el cor adolorit. [...] 
La meva ment s’estava ocupada rescatant records llunyans de 
la meva infantesa, records del meu pare i del meu germà. (M. 
Asensi, L’últim Cató, trad. de N. Nueno, pp. 139140)

Aquesta mena de palpitacions són més freqüents quan 
hom s’està ajagut sobre el costat esquerre del cos. (Exemple 
recollit per C. Riera)

estimar
El 1919, deu anys abans de la seva conversió, Marcel 

havia trobat –en casar-se amb Jacqueline Boegner– una 
doble plenitud: la que li donava una dona que ell s’estimava 
tant com ella a ell, i alhora la plenitud que una virtuosa de 
la música podia aportar a qui havia tingut en aquesta art 
l’objecte d’una vocació de fet no consumada. (AA. VV., Hª 
del pensament cristià, p. 981)

fer (i fer el propòsit; fer pets, etc.; fer el cigar-
ret; fer de mal + inf.)

Notem, quant al verb fer, que integra oracions subordina
des dependents d’una oració principal amb el verb saber. L’ús 
pronominal és més o menys arrelat, però, que sapiguem, per 
ara no l’avalen cap diccionari ni cap gramàtica. És un cas sem
blant al que hem vist abans amb el verb dir. Sigui com sigui, 
nosaltres esmenaríem els exemples següents:

Però no hi fa res: el poble és ignorant i inert, una colla 
d’autòmates, enzes que voten els hereus del tardofranquisme. 

«Pare, perdona’ls, que no saben el que es fan», va dir el Crist 
referint-se, també, als simpatitzants dels botxins del president 
Companys i de García Lorca i un fum d’afusellats, el fossar 
dels quals són totes les zones ignorades d’Espanya. (M. Sam
pere, dins Avui, 18122003, p. 23: compareuho amb Pare, 
perdona’ls, que no saben el que fan, traducció de Lc 23,34 
segons la Bíblia Catalana Interconfessional; semblantment fan 
la Bíblia de Montserrat i la Bíblia de la Fundació Cambó; com
parem també dues versions del mateix passatge, en castellà: 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Biblia de 
NácarColunga, any 1965, i Padre, perdónalos, que no saben 
lo que se hacen, Biblia d’Alonso Schökel  Mateos, any 1975; 
en podem deduir que el castellà tenia un hacer no pronominal 
que tendeix a ferse pronominal)

Els qui defensen deixar un idioma minoritari als designis 
del mercat i de la lliure competència lingüística, sense nor-
matives ni «coaccions», saben molt bé el que es fan. (Avui, 
2512000, p. 2)

L’Edmont és prou gran per a saber el que es fa. (J. Agut, 
Rosa de foc, p. 144; noteu que ell sap el que fa és diferent de 
ell sap el que es fa, és a dir, el que hom fa)

Algunes vegades havia sortit del cinema com un somnàm-
bul, sense saber ben bé què em feia, caminant de nord cap a 
casa, però amb el cap encara al llençol blanc de la pantalla. 
(E. Teixidor, Pa negre, p. 139)

Un dia, mentre passejàvem pel claustre de la catedral, el 
Miquel va tornar a insinuar el seu interès per mi. El vaig mirar 
i vaig veure un home sol, sense esperances. Sabia el que em feia 
quan el vaig portar a casa i em vaig deixar seduir per ell. (C. 
Ruiz Zafón, L’ombra del vent, trad. de J. Pelfort, pp. 372373; 
noteu l’ambigüitat que es produeix amb l’ús del pronom em)

Casaldàliga explica amb més precisió quins són els motius 
que justifiquen el seu viatge: «Quan vaig arribar al Brasil 
vaig fer-me el propòsit de no sortir-ne més ...» (F. Escribano, 
Descalç sobre la terra vermella, pp. 159160; probable con
fusió entre proposar-se una cosa i fer un propòsit)

Comença l’any i els meus amics, la meva família i els meus 
veïns no paren de demanar-me quins són els propòsits que 
m’he fet per a l’any que ja hem començat. [...] La gent es fa 
propòsits, precisament, per no complir-los i d’aquesta manera 
sentir-se una mica més lliure (Regió 7, 322004, p. 21)

El programa Gran Hermano només ha estat una tímida 
provatura ... Veure la Vanesa, l’Ismael o la Marina fent-se 
pets, dormint o badallant al sofà és massa fàcil. (Avui, 275
2000, p. 3)

... petaner ‘que es fa pets sovint’ (X. Rull, La formació de 
mots, p. 170)

El missatger del rei Carnestoltes, a les escoles, convida els 
nens a fer-se pets i rots i, francament, no hi veig la gràcia. (S. 
Soler, dins Avui, 2522006, p. 64)

Sí: ja s’ha tornat a fer cacones! (Ll. Busquets i Grabulosa, 
El Testament de Moisès, p. 547; advertim que, amb fer pipí, 
fer caca i casos semblants, és correcte l’ús pronominal quan 
vol dir ‘fers’ho a sobre’, com ara en la frase El nen no ha 
demanat per a anar al lavabo i s’ha fet pipí [a sobre]).

 Posem un empresari que ha de controlar el tabaquisme 
a les oficines i als tallers. Posem també que els fumadors 
han de sortir al carrer de tant en tant a fer-se el cigarret. Ha 
calculat el ministeri el que costarà aquest degoteig d’absèn-
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cies de la feina? (Avui, 762001, p. 3; confusió amb fer-se 
el cigarret = confeccionarlo)

Cal afegir-hi, a més, la peculiaritat del seu llatí. Mai no és 
bàrbar, però s’allunya tant dels patrons estàndards que sovint 
es fa de mal llegir. (AA. VV., Hª del pensament cristià, p. 420; 
noteu la redundància del començament de la frase; hauria de dir: 
Cal afegir-hi la peculiaritat ... que sovint fa de mal llegir)

glatir
Com que la Ploramiques va semblar que es glatia per 

acompanyar-me, l’àvia li va dir: ... (E. Teixidor, Pa negre, p. 
305; probable confusió amb delir-se)

guanyar
Un grup de 400 persones van pujar en pelegrinatge a 

Montserrat per guanyar-se el jubileu litúrgic, en una activitat 
organitzada per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de 
Manresa. (Regió 7, 2052000, p. 22; probable confusió amb 
beneficiar-se de, acollir-se a, guanyar-se el cel, guanyar-se 
la vida; noteu de passada l’ús impropi de l’adj. litúrgic, del 
qual caldria prescindir)

Ahir era l’últim dia que tenien els catòlics per creuar les 
portes santes de les quatre basíliques de la Ciutat Eterna i 
guanyar-se, així, el jubileu. (Regió 7, 612001, p. 32: Ahir ... 
per a creuar les portes ... i guanyar, així, el jubileu)

llegir
Amb Folch i Torres, però, passa una cosa curiosa: els que 

se l’han llegit, ho dissimulen perquè no fa modern ... (J. Badia 
i Pujol, dins Regió 7, 732000: Amb Folch i Torres, però, 
passa una cosa curiosa: els qui l’han llegit ho dissimulen, 
perquè no fa modern ...)

menjar
Salut – És imprescindible menjar-se unes cinc peces de 

fruita al dia. També són bones les verdures de la família de 
les cols ... (Clàxon, 312000)

merèixer
L’exemple tal l’hem separat dels altres perquè es mereix 

un comentari especial. (D’una gramàtica, abans de ser cor
regida)

Menció especial es mereixen els resums, les síntesis i les 
recapitulacions, que possibiliten, d’una banda, un estalvi de 
temps a l’hora de seleccionar els textos que poden interessar i 
una economia de recursos quan es volen transmetre, i, de l’al-
tra, permeten contrastar la percepció adquirida del contingut, 
des del punt de vista del receptor, amb la intenció comuni-
cativa de l’emissor i assegurar-ne la fidelitat. (AA. VV., Tres 
estudis de lingüística textual, Barcelona 2001, p. 60) 

Tot el poema ... s’obre a l’esperança. [...] L’afirmació d’un 
futur possible s’expressa amb una força i un pensament robust 
que es mereix un comentari. (M. Prats, Notes (diverses) a unes 
lectures (disperses) de Verdaguer, p. 26) 

Comentari a part es mereixen les expressions del tipus ... 
(Documents d’Església, 112006, p. 32)

Pel que fa al Dante ghibellin fuggiasco ja ho he dit tot. 
Paolo i Francesca, en canvi, es mereixien un discurs a part. (F. 
Ardolino, Una literatura entre el dogma i l’heretgia, p. 60) 

morir
Ara el senyor Aramon ha deixat l’existència terrenal 

amb una discreció una mica malencònica, però ha aconse-
guit d’imposar-se contra tots els prejudicis i prescripcions 
de la croada científica antitabaquista: s’ha mort cristia-
nament a l’edat de noranta-tres anys. (J. Rendé, dins Avui, 
2172000, p. 21)

Ha estat observat ben justament que si Malebranche s’ha-
gués mort l’any 1678, com a autor de les dues edicions de ... , 
fóra simplement un postcartesià original ... (AA. VV., Hª del 
pensament cristià, p. 697)

passar (i passar per [un lloc], passar per alt, 
passar pel cap, passar per la ment, passar de 
la ratlla)

Als rinoceronts els agrada passar-se moltes hores al fang. 
(Probable confusió amb estar-se)

Li vaig explicar els esdeveniments. M’asserenà. Se’m 
passà una mica la por. (D’un original, abans de ser corregit)

Macedònia, ara Montenegro i tant de bo demà Kosovo 
demostren que les nacions tenen dret a exercir els seus drets si 
volen. Amb pau i alegria. N’hi ha, com el senyor Javier Solana, 
que s’enfaden molt. Ja se’ls passarà. (Avui, 2352006, p. 64)

Un estudiant va a veure el seu mestre de meditació i li 
diu: «La meditació em va molt malament! Estic distret tota 
l’estona, em fan mal les cames, m’adormo constantment... En 
una paraula, és senzillament horrorós.» «Ja se’t passarà», li 
respon com si res el mestre. Al cap d’una setmana, l’estudiant 
torna a veure el mestre i aquest cop li diu: «La meditació em 
va d’allò més bé! Em sento tan conscient, tan ple de pau, tan 
viu... En una paraula, és meravellós!» «Ja se’t passarà», li 
respon com si res el mestre. (Dialogal, tardor 2007, p. 41)

[Entrevista a la dona d’un polític català:] «Ell volia fer 
periodisme però se li va passar el dia» (Avui, 20102006, 
pp. 1 i 11)

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol té previst pas-
sar-se avui per l’Oficina d’Atenció al Barcelonista del Camp 
Nou per renovar-se el carnet del Barça. (Avui, 422004: 
L’ex-president ... té previst passar avui per l’Oficina ...)

Gaudeix de l’eclipsi de sol del proper 3 d’octubre. Passa’t 
per l’Òptica de l’Ambulatori a buscar les ulleres que et perme-
tran veure’l de la manera més espectacular i segura possible. 
(El 9 Nou, 3092005, p. 47, anunci)

... en trobar moltes coses que a tu se’t passaven per alt, 
t’admiraràs de la teva ignorància ... (D’un original, abans de 
ser corregit)

... cosa que a mi ni se’m va passar pel cap... (D’una tra
ducció, abans de ser corregida; maig 2002)

És clar que sabia que, tard o d’hora, el meu paper en 
aquella història s’acabaria, però ni per un moment se m’havia 
passat pel cap que, en un punt tan interessant de la investiga-
ció, jo quedaria eliminada del joc amb un cop de ploma. (M. 
Asensi, L’últim Cató, trad. de N. Nueno, p. 61)

El problema de l’Espanya actual és que no té cultura 
democràtica: un exemple evident n’és l’Estatut: com se’ns 
pot passar pel cap que un Estatut aprovat pel 90% d’un 
Parlament democràtic no es pugui donar per bo? (Avui, 
16112005, p. 4)
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—Us plantegeu incorporar a la vostra producció poetes 
d’altres cultures? —Doncs la veritat és que sí i, per tant, 
suposo que el desig es traduirà, tard o d’hora, en resultats. 
De fet, a mi se m’ha passat pel cap fer poetes francesos com 
Baudelaire i els simbolistes, a partir de Rimbaud. (De la web 
cantautors.com, 1312006)

Ni se m’havia passat pel cap. (Ll. Busquets i Grabulosa, 
El Testament de Moisès, p. 219)

El nen ha dit: «Mama, quan jo sigui gran, encara es fabri-
caran bicicletes?». Penso que, a nosaltres, de petits, mai se’ns 
hauria passat pel cap que les bicicletes es deixessin de fabri-
car. (Avui, 6102008, p. 64: El nen ha dit ... mai no ens hau-
ria passat pel cap)

Avui, 4 de novembre de 2008, el món s’ha llevat disposat a 
celebrar la victòria d’Obama. El guió ja està escrit i a ningú 
ni tan sols se li passa pel cap la possibilitat que John McCain, 
el secundari de luxe, pugui capgirar la història. (Avui, 411
2008, p. 63: Avui, 4 de novembre del 2008 ... a ningú ni tan 
sols li passa pel cap la possibilitat que ...)

Ell considerava indiscutible que el mètode històric era 
digne de consideració i inequívoc; ni se li passava per la ment 
la idea que també en aquest mètode entraven en joc pressu-
pòsits filosòfics i que podria resultar necessària una reflexió 
sobre les implicacions filosòfiques del mètode històric. (Docu-
ments d’Església, 15102003, p. 563: Ell considerava ...; ni 
li passava per la ment la idea que també en aquest mètode hi 
entraven en joc ...)

Creix la preocupació de Washington pel fet que Veneçuela 
«s’hagi passat de la ratlla» (Avui, 18102007, p. 18)

perdre
Després d’unes quantes passes cauteloses, d’un anar 

avançant lent, sòlid i repetitiu ens trobem de sobte amb una 
conclusió radical i sentim un cert vertigen, com si ens hagu-
éssim perdut alguna cosa en el camí, o ens haguéssim distret 
un moment en algun punt del raonament. (C. Gomis, Emma-
nuel Lévinas, p. 60; probable confusió amb ens ha guéssim 
deixat, de deixar-se una cosa: Després d’unes quantes pas-
ses cauteloses, d’un anar avançant lent, sòlid i repetitiu, ens 
trobem ... com si haguéssim perdut alguna cosa ...)

portar entre mans
Vaja, rus, ¿i aquest negociet que et portes entre mans? (J.M. 

de Sagarra, Obra completa, vol. 17, p. 203, ed. Garolera)

pujar a, pujar (a algú) els fums al cap
Puja’t al tren (Programa comercial de Sallent, desem

bre 2006)
Potser pel fet de ser tan formós se li han pujat els fums al 

cap i no es digna a parlar bé. Xerra xafallós i algun arriba a 
papissot. (J.M. Ballarín, L’illa del guacamai, p. 23)

quedar
Plovia molt i ens vàrem quedar xops. (D’una gramàtica, 

abans de ser corregida)
Com que el llenguatge comença per ser un fet comunica-

tiu, se’n deriva que la primera finalitat de la llengua comuna 
és facilitar la comunicació interdialectal i, consegüentment, 
les divergències fòniques que no dificulten la comunicació 

s’haurien de quedar fora de les exclusions de la normativa. 
(A. Saragossà, El valencià del futur, p. 79)

Queda la temptació de pensar que hem viscut una aven-
tura única però totes les històries s’assemblen, i totes les der-
rotes, i la cara d’idiota que se’t queda quan de sobte es tanca 
la porta. (S. Sostres, dins Avui, 722004, p. 63)

D’en Tal es podrien dir moltes coses més que tothom guarda 
en el fons del seu cor. Tots tenim la sensació que se’ns han que-
dat coses per dir. (D’un original, abans de ser corregit)

Però continuo pensant que, a l’Estat espanyol, li cal una 
nova regulació de la llibertat religiosa, perquè la llei del 1980 
s’ha quedat obsoleta. (Regió 7, 15102005, p. 54)

reposar
Pujà les escales de pressa, amb ganes d’arribar al pis i 

reposar-se. (F. Rahola, dins FabraCoromines, La correspon-
dència dels anys de l’exili, p. 99; noteu que aquí es tracta d’un 
gal·licisme: se reposer)

saber (i saber de memòria, saber-la llarga)
Cap a l’any 1929, en efecte, Montoliu aplaudeix sense 

reserves la crítica que fa Calveras de l’antinaturalisme nor-
matiu, que és com dir la crítica que fa Calveras del model 
imperant a Catalunya.  [...] Montoliu tot això s’ho sabia, 
encara que en la seva aprovació de Calveras fa veure que 
no. (N. Iglésias, Una revisió de Fabra..., p. 19)

Tot plegat forma part d’una mena de ritual macabre que 
tots ens sabem de memòria. (Regió 7, 2292000, p. 52)

—Pocavergonya —em va xiuxiuejar de passada, no sense 
una certa admiració—. Te la saps llarga, tu. Quin tros de dona. 
(C. Ruiz Zafón, L’ombra del vent, trad. de J. Pelfort, p. 183)

Per la seva part, don Ramon sabia que disposaria, el dia 
de demà, d’una fortuna molt respectable en l’ordre material i, 
malgrat això, aparentava que no ho tenia present. Vull dir que 
no ho lluïa més del que era necessari estrictament. Però també 
s’adonava que ningú no s’ho creia, que no ho tingués present i 
ben present, i ja li estava bé que això fos així, perquè li agra-
dava de passar, per damunt de tot, per un home que se la sap 
llarga. (Miquel M. Gibert, La victòria de la creu, p. 325)

sentir
Entrevista a P.S. i C.L., mestres rurals: «L’alumne dels 

centres rurals se sent l’escola molt més seva» (Regió 7, 197
2001, p. 9)

sobreeixir
Advertim que l’ús pronominal d’aquest verb és admès pel 

Diccionari d’ús de GinebraMontserrat i pel DCVB, però no 
pels diccionaris normatius (DLC3, DIEC). Deu tractarse d’un 
ús dialectal, produït per confusió amb el verb vessar-se. Per 
tant, nosaltres esmenaríem l’exemple següent:

Faig el dinar ara —ai, l’olla!, que se sobreeixirà!— i 
encara he d’anar a comprar el pa. (D’un original, abans de 
ser corregit)

sortir
Ara s’ha descobert que hi ha un públic jove, amb uns gus-

tos que se surten d’aquest marc. (Revista d’Igualada, abril 
1999, p. 86; probable confusió amb escapar-se)
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Ser lliure és una aspiració de tot ésser humà. Fins hi tot 
podríem ampliar-ho a tots els éssers vius. Quan se li redueix 
l’espai vital a un animal observem com intenta ampliar-lo 
buscant escletxes per escapolir-se. No es resigna als límits 
que li són imposats de fora. Altrament, en la conducta ani-
mal també podem observar com és freqüent que ells matei-
xos delimitin els seus territoris i tendeixin a no sortir-se’n. 
(Avui, 30102005, supl., p. 57: Ser lliure és una aspiració de 
tot ésser humà. Fins i tot podríem ampliar-ho a tots els éssers 
vius. Quan es redueix l’espai vital a un animal ... i tendeixin 
a no sortir-ne)

Es van sentir arguments que se sortien de la trama prin-
cipal per circular per una tangent més planera. (Avui, 1910
2005, p. 53: Es van sentir arguments que sortien de la trama 
principal per a circular per una tangent més planera) 

suposar
Suposa’t que sents a dir... (D’un original, abans de ser cor

regit; probable confusió amb imaginar-se)
... un nerviosisme, unes males cares i unes paraulotes (que 

jo no arribava a sentir, però me les suposo) ... (Butlletí Interior 
Informatiu d’Òmnium Cultural, febrermarç 2002, p. 10)

Si Lucas ha fet anar Jeanne al Quai deu ser que sospita 
alguna cosa... Deuen vigilar Jeanne, i Louis també. Fins i 
tot pregunto si avui la policia no haurà sabut que he parlat 
amb ell. Suposa’t que m’hagin seguit... (G. Simenon, L’home 
que mirava passar els trens, trad. de R. Folch i Camarasa, 
p. 118) / I després, observar bé els mètodes de l’adversari 
i no tenir-ne cap... Suposeu-vos que ja hagués tingut un 
mètode... Hauria pogut guanyar un de vosaltres dos, però 
l’altre s’hauria adonat de la meva tàctica i m’hauria pogut 
guanyar... (Ib., p. 147)

La meuca dels ulls tristos parla amb accent de Lleida. 
Tal com em suposava, no es diu Bety sinó Encarnació, i és 
de Mollerussa. (J. Agut, La rosa de foc, p. 146) 

—Ja m’ho suposo, que m’ho faràs saber. Només faltaria... 
(R. Tasis, Tres, p. 193; probable confusió amb m’ho penso) // 
—Saps què m’ha dit en Llop, abans que tu arribessis? Que 
t’havies retirat de la política. D’on deu haver-ho tret? / —Ja 
m’ho suposo. Del meu preciós germà o del sogre, o de qual-
sevol altre d’aquests éssers admirables que s’han entestat a 
redimir-me. (Ib., p. 427; probable confusió amb m’ho imagino) 
// —Nicasi Lòpez es deurà suposar que segueixo treballant 
per por —pensà. [...] (Ib., p. 491)

témer
Sobre aquest verb, cal advertir que la forma pronominal 

(témer-se) existia en català medieval, ha estat usada per bons 
autors de la Renaixença i que el Diccionari d’ús de Ginebra
Montserrat l’admet (com a variant secundària de la forma 
no pronominal), però diccionaris importants (com Fabra, 
DLC3, DIEC, DCC [Diccionari castellà-català d’Enciclo
pèdia Catalana]) només enregistren la forma no pronominal. 
Personalment, creiem que és genuí d’usar la forma prono
minal quan volem suavitzar el sentit del verb; altrament, val 
més usar la forma no pronominal. Així, no tocaríem els dos 
primers exemples, però corregiríem el tercer:

Mes crec, que tant de bé li hauria fet Déu, i potser més a 
tu que an ell, que n’haguessis passat els taps, perquè em temo 

que, viu, serà un mal gra que potser te farà prou pruïtja, i 
mort... mira, tampis. (M. Vayreda, La punyalada, p. 92)

Però per a la resta, que em temo que som la majoria, una 
més gran racionalitat horària de partida afavoriria la nostra 
sociabilitat ... (Avui, 162001, p. 19)

En sentir-lo tothom es va témer el pitjor. (A. Julià, Gent 
de mar, p. 76)

A part això, cal saber que, en el parlar mallorquí, témer-se 
vol dir ‘adonarse’.

tenir (tenir merescut, tenir entre mans)
El pare de Xavier, aquell any, volia fer vacances. Se les 

tenia merescudes. (R. Tasis, Tres, p. 143; probable confusió 
amb se les mereixia)

Així i tot, ja m’adono que sap què es té entre mans. Per-
doni l’examen, però havia de saber des d’on partíem. (Ll. 
Busquets i Grabulosa, El Testament de Moisès, p. 71)

topar amb (cf. també trobar)
Sobre aquest verb, cal advertir que l’ús pronominal és enre

gistrat pel DCVB i es troba en bons autors de la Renaixença; 
en canvi, l’ús no pronominal és l’únic enregistrat pels altres 
diccionaris de referència (DLC3, DIEC) i fins i tot el Diccio-
nari d’ús de GinebraMontserrat. Com hem fet en el cas de 
témer, nosaltres acceptaríem l’ús pronominal quan hom vol 
donar al verb un valor atenuat. Així, no tocaríem el tres pri
mers exemples, però sí el darrer:

Tractant d’esbargir el mal humor pels encontorns de la 
riera, vaig fugir pel planell; però, al muntar un marge, vaig 
topar-me amb el subcabo de Mossos de l’Esquadra, un tal 
Arbós, que havia vingut amb quatre números més, a l’ob-
jecte de vigilar i mantenir l’ordre. (M. Vayreda, La punya-
lada, p. 48)

D’aquella ferotge escomesa havien passat moltes setma-
nes, i la Xecona no es topà més amb en Zidro. (A. Busquets i 
Punset, Del Montseny, p. 46) / L’avi Campó baixava ... A mit-
jan camí topà amb el pubill de la Triassa, que feia cap a l’hos-
talot de Vallclara ... (Ib., p. 101; notem que el mateix autor que 
ha emprat topar-se amb, després empra topar amb)

El meu ésser-per-a-l’altre no pot reduir-se a la imme-
diatesa d’aquelles persones que conformen el meu cercle 
íntim: la meva família, els meus amics, aquells amb els 
quals em topo pel carrer, a la feina... (C. Gomis, Emma-
nuel Lévinas, p. 187)

La realització d’aquesta investigació va topar-se també 
amb una sèrie de dificultats que s’escau enumerar. En primer 
lloc ens va ser difícil elegir la zona on podríem portar a terme 
el nostre negoci, ja que havia de ser una zona de fàcil accés, 
sense competència propera. (AA. VV., Treballs de recerca 
d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2000-2001, p. 94: La 
realització d’aquesta recerca va topar també amb una sèrie 
de dificultats que escau d’enumerar. En primer lloc, ens va 
ser difícil d’elegir la zona on podríem dur a terme el nostre 
negoci, ja que havia de ser una zona de fàcil accés, sense 
competència propera)

tornar enrere
I vet aquí que de sobte se’ls va aparèixer la sort i els va 

dir: —Aquí em teniu, perquè no torneu a dir mai que no us 
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he visitat ni un sol cop. I perquè tingueu un profit de la meva 
visita, us concediré tres desigs, els que vosaltres vulgueu. Però 
recordeu que només seran tres. Per tant, abans de dir-los, 
penseu-vos-hi bé, a veure si els sabeu aprofitar, perquè un cop 
demanats ja no us podreu tornar enrere. (A. Jané, A la vora 
del temps, p. 137; probable confusió amb fer-se enrere)

tractar
«Nosaltres hem dit moltes vegades que aquí o ets d’un 

cantó o ets de l’altre ... Jo dic sempre que l’Evangeli és per 
als rics i per als pobres. És per a tothom però va a favor 
dels pobres ... També va a favor dels rics però contra la 
seva riquesa ... Jo puc tractar-me amb rics, sempre que 
digui les veritats i que no em deixi portar.» (F. Escribano, 
Descalç sobre la terra vermella, p. 28; probable confusió 
amb fer-se)

trobar, trobar a faltar, retrobar
Advertim que, amb el verb trobar, l’ús pronominal ha arre

lat molt, però nosaltres solament el considerem genuí quan 
hi ha èmfasi. Per tant, esmenaríem els exemples següents, en 
què no hi ha èmfasi:

Quan, amb precaució, els miro als ulls no em semblen 
una gent perillosa, no semblen molt diferents de la resta de 
gent que et pots trobar pel carrer a São Félix ... (F. Escribano, 
Descalç sobre la terra vermella, p. 8: Quan, amb precaució, 
els miro als ulls no em semblen pas una gent perillosa, no 
semblen gaire diferents de la resta de gent que pots trobar 
pel carrer a São Félix ...)

Degà de la Facultat d’Història de la Universitat de Bar-
celona quan qui escriu aquestes línies hi anava com a alumne, 
mai me’l vaig trobar palplantat en una tarima. M’escoltava 
altres col·legues que creien, com ell, que la memòria cal exer-
citar-la per a l’estudi de la història, sigui quin sigui el perí-
ode. (Avui, 2592000, p. 64; noteu que, a més de trobar, en 
aquest exemple hi surt el v. escoltar abusivament pronominal, 
hauria de dir: Degà ... mai no el vaig trobar palplantat en una 
tarima. Escoltava altres col·legues ...)

Certament, d’aleshores ençà hi ha hagut una important 
transformació social i una nova manera d’entendre la inter-
acció comunicativa. Ens trobem una realitat molt més com-
plexa i sotmesa a uns canvis permanents que caldrà no per-
dre de vista ... (AA. VV., Ideologia i conflicte lingüístic, p. 
204). En el mateix llibre apareix un topar-se amb abusiu 
al costat d’un trobar correcte: La possibilitat de distinció 
d’aquests components ens permet parlar de nacionalismes en 
plural. En primer lloc, perquè amb tota seguretat ens topa-
rem amb el nacionalisme promogut des de l’estat, derivat de 
la promoció d’una comunitat nacional ajustada als actuals 
límits territorials, però podem trobar també un nacionalisme 
alternatiu. (Ib., p. 174) 

En trobar-me la Berta amb cara de pomes agres, jo també 
m’hi vaig posar. (D’una gramàtica, abans de ser corregida; 
exemple en què es veu que l’abús del pronom produeix ambi
güitat: ¿Jo trobo la Berta, o la Berta em troba a mi?)

Els homes no vivim impunement; les situacions en les 
quals ens trobem criden, interpel·len, exigeixen evitar el seu 
mal i fer el seu bé. El fill que va creixent, les persones que ens 
trobem, una conversa amb els amics, la parella en el matri-

moni, cada moment viscut pels homes interpel·len la persona 
i li exigeixen realitzar el seu bé. (D’un original, abans de ser 
corregit; notem el primer ens trobem correcte i com el segon, 
abusiu, produeix ambigüitat, o sigui confusió amb el sentit 
recíproc: ¿les persones a qui trobem, o les persones amb qui 
ens reunim?)

El dia de la investidura de Maragall em vaig trobar Joan 
Saura pel carrer. El vaig felicitar pel nou govern, tot dient-li: 
«Us vigilem». (Avui, 2632004, p. 4)

Quan diu l’edat d’en Marcel, em posa la mà al pit i em 
confessa amb els ulls espurnejants que li fa una por enorme 
que un dia no es trobi, com em va trobar a mi, palplantat a 
la sala del prostíbul, el seu propi germà i no sigui capaç de 
reconeixe’l. (J. Agut, La rosa de foc, p. 147; noteu com l’ús 
abusiu del verb pronominal produeix contrarietat lingüís
tica [sobre aquest concepte, vegeu les nostres Observacions 
crítiques i pràctique sobre el català d’avui / 2, p. 130] ; de 
passada, observeu que l’autor usa bé, podríem dir per força, 
el segon trobar, que té un CD de 1ª persona)

Obro la bústia de casa i m’hi trobo, com de costum, car-
tes del banc, telefònica, el gas, d’algun amic despistat i un 
munt de paperassa de propaganda malgrat que hi tinc aquell 
adhesiu enganxat que diu que no m’hi colin publicitat, que 
no en vull. (Regió 7, 1832005, p. 44; potser també hi ha una 
redundància, «adhesiu enganxat», que se soluciona traient el 
segon mot)

Quant a la resta d’activitats, m’estalviaré d’enumerar 
tots i cadascun dels passos que s’han seguit al llarg de l’any 
transcorregut, perquè qui vulgui conèixer-los se’ls trobarà 
amb més detall en aquest butlletí. (F. Vallverdú, dins But-
lletí de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, núm. 25, 
any 2005, p. 5)

El rei Alfons, dit el Magnànim, va viure molts anys a la 
ciutat de Nàpols, on tenia una cort fastuosa i brillant. Un 
dia s’hi va presentar un joier per ensenyar, al rei i als seus 
cortesans, algunes joies i pedres precioses de molt de preu. 
El rei i els seus barons, molt amants de les joies, se les van 
mirar amb molta atenció, i alguns d’ells no van deixar de 
firar-se. Amb una bona bossa, sempre ve de gust l’adquisició 
d’una peça de joieria que un pugui lluir –o qui sap si regalar 
a la dama de la seva preferència. Però vet aquí que quan 
l’orfebre recollia les joies que no havia venut, es va trobar a 
faltar un anell amb un diamant de molt valor. (Cavall Fort, 
segona quinzena maig 2001, p. 6).

Dijous Sant.— Era un dels tres dijous que lluïen més que 
el sol ... I si abans ens passàvem el dia visitant monuments [a 
l’eucaristia] ... ara visitem peatges i ens retrobem companys 
de feina vestits amb el xandall i mirant de superar el trauma 
de la tant desitjada vida en família. (Avui, 1242001, p. 3; 
noteuhi també l’ambigüitat, és a dir, la confusió amb el valor 
recíproc del pronom: Dijous Sant. — Era un ... ara visitem 
peatges i retrobem companys de feina ... de la tan desitjada 
vida en família)

veure-hi, clissar-hi
Abans operàvem de cataractes la gent que gairebé no 

s’hi veia; ara, tens una mica d’ombra i ja t’operen; un 
inici de cataracta i al quiròfan. (D’un original, abans de 
ser corregit)



30    LLengua nacionaL - núm. 69 - iV trimestre deL 2009

sintaxi

Antònia: [...] Sóc jo qui estarà a les fosques d’aquí a qua-
tre dies; no pas vostè, que als vuitanta anys encara s’hi clis-
sarà més que una àguila... // Portera: Doncs, miri, si li he 
de dir la veritat, m’hi veig millor que quan era jove... (Ll. A. 
Baulenas, Melosa fe, València 1993, citat dins Gramàtica del 
català contemporani, p. 3187)

Casos inversos
Després de la llarga sèrie (42 entrades) de verbs prono

minals abusius, vegem ara uns quants casos (13 entrades) 
inversos, és a dir, verbs que a vegades algú usa sense par
tícula pronominal quan, pròpiament (almenys pel context), 
aquesta hauria de serhi. Com hem fet abans, donem els 
verbs per ordre alfabètic, seguits d’exemples documentats 
(als quals, mentalment, el lector afegirà el pronom feble 
que hi falta, com fem per escrit en el primer cas). Quan hi 
ha altres coses a corregir, donem la frase correcta. Si cal, hi 
posem alguna explicació:

acabar-se
El xaman se’l mirà, li féu un somriure i continuà men-

jant en silenci i amb una gran dignitat. Al cap d’una 
llarga estona, quan ja havia acabat el que tenia al plat, 
aixecà la vista, es mirà en Marc i li digué ... (A. Parareda, 
Niàgara, el tro d’aigua, p. 448: El xaman ... quan ja s’ha-
via acabat el que tenia al plat ...)

creure’s
De vegades les mares diem aquestes coses sense pensar 

que els menuts les poden creure. (Avui, 3092006, p. 72)

despertar-se
El Perú desperta (Avui, 912008, p. 24, títol d’un article)

empassar-se (saliva)
—I s’ofeguen? —va preguntar en Toni després d’empassar 

saliva. (A. Julià, Gent de mar, p. 64)

engegar-se
Advertim que l’ús no pronominal és admès pel Diccionari 

d’ús de GinebraMontserrat, però no pels altres diccionaris 
de referència (DCVB, DLC3, DIEC). Nosaltres corregiríem 
l’exemple següent:

Engega el diàleg. Zapatero anuncia que negociarà amb 
ETA l’alto el foc definitiu (Avui, 3062006, p. 5)

espavilar-se
Advertim que l’ús no pronominal, quan el verb va en impe

ratiu, és admès pel Diccionari d’ús de GinebraMontserrat, 
però no pels altres diccionaris de referència (DCVB, DLC3, 
DIEC). Nosaltres corregiríem els exemples següents:

Espavila, Europa. Jordi Pujol obre un congrés sobre el 
futur europeu i alerta del perill de decadència en què podria 
caure el continent (Avui, 2692003, p. 13)

Espavila, Trias (S. Sostres, dins Avui, 822005, p. 59)
—Pau, espavila, que no et treus la feina dels dits —li deia 

el seu oncle—. No et distreguis, que si no ja m’agradarà veure 
com et treus el títol de pilot. (A. Julià, Gent de mar, p. 81)

gelar-se
La font de Montjuïc a Barcelona va gelar la matinada 

d’ahir per segon dia consecutiu (Avui, 24122001, p. 20)

mirar-se
Aquests programes de televisió els mira tanta gent, 

precisament, perquè no t’obliguen a pensar, ajuden a des-
connectar la ment de tants problemes com avui ens aclapa-
ren. (D’un original, abans de ser corregit)

morir-se
De tots els llibres que he escrit al llarg dels anys, n’hi 

ha molts, i cada cop més de pressa, que es fonen, com si 
haguessin mort. (J. Carbó, Setanta anys..., p. 25)

punxar-se
Advertim que l’ús no pronominal és admès pel Diccionari 

d’ús de GinebraMontserrat, però no pels altres diccionaris de 
referència (DCVB, DLC3, DIEC). Certament, és un neolo
gisme, que potser es pot acceptar en l’estil periodístic.  

Reial Madrid, Campionat de Lliga.— El globus blanc 
punxa. Eliminats de la Copa i en perill a la Champions, la 
derrota dels blancs a Mallorca els allunya una mica més de 
la lluita per la Lliga. (Avui, Esports, 2722006, p. 6)

quedar-se
Economia. Els mercats queden sense peix fresc (Avui, 

27102005, p. 1)

referir-se
En termes semàntics es diu que el sintagma algú és una 

variable, ja que no designa cap individu concret, sinó que 
refereix a un individu humà no identificat. (D’una gramàtica, 
abans de ser corregida; probable confusió amb la locució 
verbal fer referència)

revifar-se
Advertim que l’ús no pronominal és admès pel Diccionari 

d’ús de GinebraMontserrat com a variant secundària de l’ús 
pronominal. En canvi, no és admès pels altres diccio naris de 
referència (DCVB, DLC3, DIEC). Nosaltres preferim l’ús 
tradicional i, per tant, esmenaríem els exemples següents: 

En el català modern, aquesta construcció ha revifat, si bé 
sempre limitada als registres formals i escrits. (D’una gramà
tica, abans de ser corregida)

La inflació revifa amb l’euro (Avui, 222002, p. 1, gran 
titular)

De la manera més inesperada, de cop i volta, el debat 
sobre la llengua ha tornat a revifar amb virulència. (Avui, 
11112004)

Apèndix: Locucions verbals amb 
l’estructura ‘fer + article + subs-
tantiu o adjectiu substantivat’

Com ja advertim en Observacions crítiques i pràctiques 
sobre el català d’avui / 1, p. 34, en el Diccionari auxiliar, 
p. 90, i en el Català complet / 2, p. 181, és un calc del cas
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tellà construir pronominalment locucions com fer el sord, 
el pagès, el despistat, l’enfadat, el ric, el pobre, el simpà-
tic... (dient, doncs, erròniament, «ferse el sord, el pagès, 
el despistat, l’enfadat, el ric, el pobre, el simpàtic...»), és a 
dir, canviar l’estructura ‘fer + article + substantiu o adjectiu 
substantivat’ per ‘fer-se + article + subst. o adj. substantivat’. 
De passada, observem que aquestes locucions són, en prin
cipi, invariables, és a dir, que no prenen marca de femení o 
plural. En algun cas, però, s’ha admès el calc, que emmena 
la concordança de gènere i nombre; aquests casos els veu
rem més avall.

A continuació copiem una sèrie d’exemples (per ordre de 
recopilació) on figura aquesta estructura problemàtica i, des
prés de l’exemple, en donem la solució segons el nostre criteri, 
que es basa en la tradició:

1) Els nostres amics de la Fundació Catalunya Oberta 
ens fan arribar documentació sobre el canvi climàtic i ens 
inviten a reflexionar a l’entorn d’aquesta qüestió. D’entrada, 
la nostra posició és de recordar els plantejaments de la UE 
i de criticar la lleugeresa i frivolitat de l’actitud prepotent 
adoptada per l’administració Bush. Ens va semblar, en efecte, 
inadmissible que el país que més contamina es fes el desentès 
a l’hora d’adoptar mesures correctives urgents i que ho fes 
amb absolut menyspreu dels científics. (Avui, 1772001, p. 2; 
de passada, s’hi ha de fer un altre retoc referent a l’ordre dels 
mots: Els nostres amics ... que el país que contamina més fes 
el desentès a l’hora d’adoptar mesures ...)

2) Quan la mare diu que el jove A.I.B. havia protagonitzat 
algunes bretolades per «fer-se l’home», com estirar la bossa 
a una dona o conduir en direcció contrària, queda clar que 
els límits que ha tingut aquest adolescent en la seva educació 
han estat pocs. (Avui, 2362002, p. 2: ... «fer l’home»...)

3) I ara ve el que volia dir-te, una de les persones que 
també es va deixar veure a Manresa va ser en Guillem Matas, 
el secretari del teu avi, encara que l’home d’en Jacob Mena-
jan no es fes el pinxo per la ciutat com havien fet els pistolers 
del Lliure i pràcticament no es mogués de l’Hostal de la Per-
diu. (J. Agut, Rosa de foc, p. 128: ... que l’home d’en Jacob 
Menajan no fes el pinxo per la ciutat ...)

4) Va deixar-me anar la mà que m’havia guiat fins a 
aquell moment i es va estirar a terra, de cap a peus, com si 
volgués dormir o jugar a fer la morta. (E. Teixidor, Pa negre, 
p. 179; en aquesta frase el problema és la concordança; nosal
tres escriuríem: ... jugar a fer el mort.) / Jo em feia el desen-
tès però interpretava cada paraula i cada gest, per treure’n 
l’entrellat. (Ib., p. 356: Jo feia el desentès ...)

5) Una altra cosa que vol remarcar l’autor d’El paquet, és 
la fatxenderia de la gent, les ganes que tenen molts de fer-se 
l’important, de ser més que ningú, de pensar-se que com ells 
no n’hi ha cap més, que allò que ells fan és el que val més la 
pena del món. (E. Larreula, El paquet de galls, p. 34; proba
ble confusió amb la loc. donar-se importància; notem que, 
no existint la locució «fer l’important», cal resoldre aquest 
cas amb un altre tipus de construcció: Una altra cosa que vol 
remarcar l’autor de El paquet és la fatxenderia de la gent, les 
ganes que tenen molts de figurar, de ser més que ningú ...)

6) Sí que deu haver-hi gent que es fa el ronsa per venir-hi... 
[a un determinat programa de televisió] (Avui, 2662005, p. 
83: Sí que deu haver-hi gent que fa el ronsa ...)

7) Tothom es fa el modern, però a l’hora de la veritat les 
senyores que es dediquen a la política no són vistes amb els 
mateixos ulls ni són analitzades amb els mateixos paràme-
tres que els senyors. (Avui, 13102005, p. 2: Tothom fa el 
modern ...)

8) Sembla que no s’hi vulgui donar importància, sembla 
que ens fem els desentesos davant la figura admirable del 
senyor Ulloa. (Sagarra, El perfum dels dies, ed. Garolera, p. 
111: ... sembla que fem el desentès ...) / ... i fins de vegades 
fa el cínic per dissimular ... (Ib., p. 199; exemple correcte, 
que demostra que Sagarra coneixia i emprava també la cons
trucció genuïna)

9) A vegades, la gent ens mirava de cua d’ull, i més d’un 
cambrer que es volia fer l’espavilat es referia a ella com «la 
teva germana gran», però jo no en feia cabal, d’aquelles 
burles i insinuacions. (C. Ruiz Zafón, L’ombra del vent, trad. 
de J. Pelfort, p. 44: ... que volia fer l’espavilat ...) / —Home, 
no em faria pas el llepafils si es tractés d’una bona maris-
cada, però jo també m’apunto a un dinar de batalla. (Ib., p. 
84: Home, no faria pas el llepafils ...) / Doncs, es va entos-
sudir a entrar de nit allà dins per fer-se el gallet davant de 
la xicota i de poc que no es pixa a sobre. (Ib., p. 148: ... per 
fer el gallet ...) / L’escena es repetia cada setmana: el pare 
es feia el sord i el Fermín es lliurava a un suau bellugueig 
al compàs de les havaneres, puntuant els interludis comer-
cials amb anècdotes de les seves aventures a l’Havana. (Ib., 
p. 150: ... el pare feia el sord ...) / Després d’haver dit això, 
es va fer el despistat i es va perdre per la rebotiga amb un 
somriure que li anava d’orella a orella. (Ib., p. 159: Després 
d’haver dit això, va fer el despistat ... )

10) Passat el terratrèmol mediàtic, potser la millor res-
posta a aquest document de la Conferència Episcopal Espa-
nyola és no parar-hi atenció. [...] I els no catòlics també 
tenen raons per fer-se els sords, perquè aquest no és un 
document sobre l’aportació de l’Església a la societat actual 
en matèria familiar. [...] Des de Catalunya encara hi ha una 
tercera raó per  fer el sord. (Avui, 922004, p. 2; notem que, 
en el mateix article, es barregen la construcció incorrecta i la 
construcció correcta; el text, correginthi també la preposició 
per, hauria de quedar així: ... I els no catòlics també tenen 
raons per a fer el sord ... una tercera raó per a fer el sord)

11) ... la guerra de sexes. Una guerra sense treva, on 
acostuma a rebre sempre una de les parts. El sexe dèbil, la 
nació oprimida, a qui encara es demana que pari la galta 
i faci la simpàtica. (Presència, 2632004, p. 10: ... i faci el 
simpàtic.) 

12) La mar era apaivagada com una bassa d’oli, es feia 
l’innocent amb un blau d’angelets. Com si mai no s’hagués 
esvalotat. La sorra de la platja era llisa i bona noia. (J.M. 
Ballarín, L’illa del guacamai, p. 50: La mar era apaivagada 
com una bassa d’oli, feia l’innocent ...) / De cert que més d’un 
que l’havia xalada amb la grilla als Reis Catòlics, això del 
Colom de Tarroja i d’altres floretes més o menys històriques 
amb monjos, frares, jesuïtes i rectorots, es deu sentir estafat 
dient-se que els capellans no tenim remei, que comencem 
fent-nos el beneit per acabar encolomant històries de missa. 
(Ib., p. 191: ... que comencem fent el beneit ...)

13) Quan el Parlament és un clam i el president es fa el 
sord (Avui, 162006, p. 5: ... i el president fa el sord)
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14) Vam fer-nos els despistats i vam aconseguir que no ens 
passés res. (Regió 7, 1792006, p. 41: Vam fer el despistat ...)

15) Pauline, la pobra ventafocs... Sempre li havia pla-
gut fer-se la víctima. (Fragment de La passió segons Renée 
Vivien, de MariaMercè Marçal, obra traduïda a l’italià per 
Brunel·la Servidei, que ho tradueix així: «Pauline, la povera 
cenerentola... Sempre le era sempre [sic] piaciuto fare la vit
tima»; tot això, dins l’article «Unes paraules sobre la traduc
ció de La passió segons Renée Vivien», de Brunel·la Servidei, 
dins la revista Rels, núm. 8, hivern 2006, pp. 15ss. Notem, 
doncs, que en català ha de ser fer la víctima i que l’italià tam
poc no hi posa el pronom reflexiu.)

16) Rajoy es fa l’orni sobre l’esbroncada al president (Avui, 
13102007, p. 6: Rajoy fa l’orni ...)

17) És així com es fa servir shopping per anar de boti
gues o, en el català del Principat, s’empra loco en l’expres-
sió ferse el loco per ferse el desentès, malgrat que boig és 
ben viu. (X. Rull, Els estrangerismes del català, p. 80: ... 
fer el desentès ...)

Excepcions a la regla (explicada abans dels 17 exemples) 
que recentment han estat admeses per l’autoritat acadèmica:

•  fer-se el longuis: cf. DIEC, s.v. longuis; però, s.v. orni, 
sord, etc., hi figura fer i prou; de fet, el DCC dóna, per al cast. 

hacerse el longui o el longuis, el cat. fer l’orni, o el sord, o el 
desentès, o com aquell qui no hi sent.

•  fer-se l’estret: cf. DIEC, s.v. estret -a, que hi posa 
l’acotació popular; tanmateix, no és admesa, aquesta cons
trucció, ni pel diccionari Fabra ni pel DLC3, ni tan sols pel 
DCVB. Sigui com sigui, l’adjectiu ha de concordar amb el 
subjecte i, per tant, cal esmenar l’exemple següent: —Ves 
per on, ara ja sabem qui ens pispava les ampolles, quan 
badàvem! // —I tant! // —Eren ells! // —I encara es feien 
l’estret! (J. Carbó, El solar de les rates, p. 134: ... I encara 
es feien els estrets!)

Finalment, anotem un exemple literari balear de concor
dança (de l’adjectiu amb el subjecte) malgrat no haverhi el 
pronom feble:

—L’hi tenc de dir, a madona —respongué Na Margalida 
fent l’enfadada—. L’hi tenc de dir, per dolent! (A. Ruiz i Pablo, 
Novel·letes menorquines, p. 18)

***

Resumint: a l’hora de fer servir una sèrie de verbs (o estruc
tures verbals), actualment s’observa una vacil·lació pel que fa 
a l’ús pronominal o no. Val la pena de tenirho en compte i 
esforçarse per seguir, per regla general, la tradició. u
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El sentit absolut

Albert Jané

U n bon nombre dels verbs dits 
transitius no poden prescindir, 
en cap cas, del seu complement 

d’objecte, dit directe o acusatiu. Repre
sentat, en principi, per un sintagma 
nominal, quan n’hi ha una referència 
anterior (l’antecedent) es representa 
per un pronom feble –designació a la 
qual actualment molts lingüistes prefe
reixen la de clític– o, en alguns casos, 
per un pronom fort precedit per una 
preposició. Aquest és el cas de verbs 
com abonar, abraçar, absorbir, ama-
gar, banyar, clavar, defensar i molts i 
molts més. Però també hi ha força verbs 
transitius que es poden usar amb sentit 
o valor absolut, és a dir, desproveïts de 
qualsevol complement d’objecte. De fet, 
abans d’afirmar que un verb no admet 
cap ús amb valor absolut, cal mirar
s’hi detingudament, perquè aquest ús 
no sempre se’ns fa evident en una pri
mera instància.

En els exemples següents, l’ús abso
lut amb què s’usen certs verbs en prin
cipi transitius és ben habitual:

[1]  Aquest ganivet no talla.

[2]  Crec que amb aquest reforç aguantarà.

[3]  Qui avisa no és traïdor.

[4]  No se saben estar de robar.

[5]  Aquestes pinces no agafen.

[6]  Qui busca troba.

[7]  Li agrada massa castigar.

[8]  Unes olives per a acompanyar.

[9]  Aquest color taca.

[10] És un tint que deixa.

Força sovint, els verbs usats en sen
tit absolut duen un modificador, general
ment un quantificador, una expressió 
tem poral, aspectual, locativa, etc.:

[11]  Mana més la secretària que el director. 

[12]  Demanen massa.

[13]  Aquesta maleta no pesa gens.

[14]  A Mas Valls cullen abans de la Mercè.

[15]  Renten el divendres.

[16]  Maten el dilluns.

[17] Aquests no perdonen mai.

[18] Vigilen contínuament.

[19]  El vermell pinta malament.

[20] En aquesta casa enterren a Organyà.

Alguns verbs transitius, com saber o 
aprofitar, són avui usats per molts amb 
valor absolut o, si es vol, intransitiva
ment, és a dir, desproveïts de comple
ment d’objecte (directe), en construcci
ons com són ara les següents:

[21]  Els ho van preguntar però van dir que no 
*sabien.

[22]  *Aprofitem per a comunicarvos la data 
de la reunió vinent.

Però també som molts a considerar 
inadmissibles aquestes construccions i a 
propugnar les solucions següents:

[23]  Els ho van preguntar però van dir que no 
ho sabien.

[24]  Ho aprofito (o bé aprofito l’ocasió) per a 
comunicarvos la data de la reunió vinent.

Hi ha alguns casos especials, com 
els imperatius (que tenen tendència a 
tenyirse de valor exclamatiu) o certes 
definicions de diccionari, en què trobem 
usats amb valor absolut molts verbs que 
normalment no l’admeten:

[25] Acosta, acosta!

[26] Va, enceneu!

[27] Que avala (DIEC, s.v. avalador).

[28] Que mortifica (DIEC, s.v. mortificant).

[29]  Intèrpret vocal o instrumental que acom
panya (DIEC, s.v. acompanyant).

Alguns verbs, com és ara aparcar, 
duen el que en podríem dir un comple
ment específic inherent a la significació 
del verb, el qual, per tant, admet d’ésser 
sobreentès:

[30]  Vam aparcar el cotxe dos carrers més 
enllà.

[31]  Vam aparcar dos carrers més enllà.

En lloc de aparcar es pot usar, amb 
un significat pràcticament idèntic, el 
verb deixar:

[32]  Vam deixar el cotxe dos carrers més enllà.

Però com que deixar té un significat 
molt més extens que aparcar, no és pos

sible elidirne el complement i recórrer 
a una solució anàloga a [31].

En el cas dels verbs intransitius però 
que s’usen habitualment amb un com
plement d’objecte indirecte o datiu, la 
seva elisió no afecta la gramaticalitat de 
la construcció, i es limita a una reducció 
de la informació:

[33]  Són coses que no agraden.

[34]  Fa dies que no en sé res; qualsevol dia 
telefonaré.

[35]  No convé que ho sàpiguen.

Una terminologia tradicional, de la 
qual encara no hem sabut prescindir, 
ens fa anomenar també verbs intransi
tius aquells que demanen (o que a cops 
exigeixen) un complement d’objecte 
regit per una preposició (essencialment, 
de, a i en), que hom posa, així, en peu 
d’igualtat amb aquells que no admeten 
(o no exigeixen) cap complement d’ob
jecte, els quals són anomenats a vega
des verbs intransitius purs. Així, en 
principi, adonar-se (del detall), acce-
dir (a la petició) i entossudir-se (en una 
idea) són assenyalats generalment amb 
la mateixa etiqueta que néixer, plorar 
o dormir. El fet, però, és que els verbs 
adonar-se, accedir i entossudir-se 
s’usen generalment amb un comple
ment d’objecte (del qual, en principi, 
no poden prescindir), representat per un 
grup nominal o un pronom fort intro
duït per una preposició o bé pels corres
ponents pronoms adverbials, en i hi.

[36] No es van adonar de la situació.

[37]  Ara me n’adono, del disbarat que vaig 
fer.

[38] Accedeixen a tot el que se’ls demana.

[39] Són molt intransigents i no hi accediran.

[40] Es van entossudir en la seva actitud.

[41]  Si s’hi entossudeixen no els ho trauràs del 
cap.

Com és ben sabut, i tal com s’ha dit 
i repetit moltes vegades, la inexistència, 
en castellà, d’unes formes pronominals 
equivalents als nostres pronoms en i hi, 
que es resol, molt sovint, en l’elisió del 
complement d’objecte preposicional, fa 
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que en català siguin també força fre
qüents aquestes elisions, en molts casos 
inadmissibles. En cap cas, doncs, no ens 
decidiríem a admetre construccions 
com les següents: 

[42]  *Els ho vam dir cinc vegades però s’han 
oblidat.

[43]  *És un cas que coneixen molt bé però no 
parlen mai.

[44]  *Per més que em passa no em sé acostu
mar.

[45] *Si m’ho demanen a mi jo em negaré.

[46]  *Havien de començar avui però encara no 
s’han posat. 

[47]  *Si ens han promès que pagarien bé hem 
de confiar.

Però convé advertir que la preven
ció habitual contra construccions com 
les que acabem d’indicar porta algu
nes vegades a rebutjar també, indegu
dament, construccions ben legítimes 
amb el verb desproveït de complement 
d’objecte, perquè ha estat elidit, és a dir, 
perquè hi figura sobreentès, o perquè el 
verb hi és usat en sentit absolut. Tal com 
hem dit més amunt, quan ens referíem 
als verbs dits transitius, també en el cas 
dels verbs que ara prenem en conside
ració, els que demanen un complement 
d’objecte regit per una preposició, cal 
mirars’hi molt abans d’afirmar que un 
verb no admet l’ús amb valor absolut o 
amb el complement elidit o sobreentès. 

Com es veu, fem aquí una distinció, 
que és purament teòrica, i que no fa tot
hom, entre el verb usat amb valor abso
lut (també es podria dir usat intransiti
vament) i amb el complement d’objecte 
elidit o sobreentès. La comparació de 
dos verbs com adonar-se i queixar-se 
pot ésser molt útil pel que fa a tot el 
que acabem de dir. Efectivament: tant 
adonar-se com queixar-se demanen un 
complement d’objecte regit per la pre
posició de (i substituïble pel pronom 
en), però gosaríem afirmar que ado-
nar-se, si no ens surt de trascantó cap 
cas molt especial, no es pot usar mai 
sense aquest complement, i queixar-se, 
en canvi, admet tant l’elisió del com
plement com el valor absolut, tal com 
mostren els exemples següents: 

[48] Si em fan esperar gaire em queixaré.

[49]  Tu sempre et queixes, i a mi, en canvi, no 
m’agrada queixarme.

En l’exemple [48] hi ha, clarament, 
un complement elidit o sobreentès, «del 

fet que em facin esperar», i no seria gens 
estrany, en la pràctica de la correcció de 
textos, que algun corrector es decidís a 
incorporarhi el pronom en, tal com cal
dria en els exemples [42] i [43], esmena, 
però, que en aquest cas seria totalment 
innecessària. En canvi, no és de creure 
que cap corrector, per inflexible que fos, 
tingués la temptació de fer una esmena 
semblant en l’exemple [49], en què no 
hi ha cap complement elidit o sobreen
tès: el verb queixar-se hi és usat, totes 
dues vegades, en sentit absolut. 

Vegem, encara, com uns exemples 
més, els verbs convidar, resignar-se i 
reeixir, que són verbs de règim preposi
cional però que es poden usar amb valor 
absolut o amb el complement elidit:

[50]  No hi vaig anar perquè no em van convi
dar (DGLC, s.v. convidar).

[51]  És una gran desgràcia però cal resignarse 
(DGLC, s.v. resignar).

[52]  M’importava reeixir (Jordi Sarsanedas, 
Mite del doblatge).

La llengua, que té recursos per a tot 
o que, en tot cas, en té més del que molt 
sovint tendim a creure, té, també, els 
necessaris per a poder usar amb valor 
absolut aquells verbs que, en principi, 
només es poden usar amb un comple
ment d’objecte. El recurs, en aquest cas, 
consisteix en l’ús de sintagmes de valor 
general o neutre, que permeten que el 
verb es realitzi d’acord amb les exigèn
cies sintàctiques que li són pròpies i, 
alhora, sense que comporti cap addi
ció de significat. Aquestes sintagmes 
són, generalment, tot, res, les coses, els 
detalls, el fet, etc., amb l’anteposició de 
la preposició que convingui:

[53]  Ells s’adonen de tot i els altres no s’ado
nen de res.

[54] No és cap babau i s’adona de les coses.

[55] Es fixa en tots els detalls.

[56] No parlen mai de res.

[57] Es riuen de tothom.

[58] No creuen en res.

De fet, aquest recurs gramatical és 
igualment normal i possible en l’ús dels 
verbs transitius:

[59] Ho aprofiten tot.

[60] No veuen res.

Com és ben sabut, el verb veure (així 
com els altres verbs de percepció, com 
sentir, clissar, tocar, palpar...) és un verb 
transitiu que esdevé intransitiu amb l’ad
junció de certes partícules pronominals: 
hi o el conjunt s’hi. Però també escau
ria de plantejarse si al costat dels usos 
intransitius de veure, és a dir, veure-hi 
i veure-s’hi, seria així mateix vàlid l’ús 
de veure amb valor absolut, en una frase 
com Miren molt però no veuen. Ens sem
bla en tot cas inqüestionable que, si no 
admetíem una frase com la que acabem 
de transcriure, no s’hi hauria de veure 
una de tantes omissions indegudes del 
pronom hi, cosa que es resoldria en una 
correcció indeguda: Miren molt però no 
hi veuen. L’esmena adequada, si crèiem 
que calia, seria la que donaria el resultat 
següent: Miren molt però no veuen res. 
Recordem, a aquest propòsit, el títol del 
llibre de memòries de l’escriptor Avel·lí 
Artís i Gener (Tísner): Viure i veure.

Cal tenir en compte, d’altra banda, 
que alguns verbs i, especialment, locu
cions verbals ofereixen una certa resis
tència a la representació per mitjà d’un 
pronom feble del seu complement pre
posicional. És el cas de dignar-se, tar-
dar, trigar, tenir temps, tenir humor, 
tenir pressa, estar a punt, etc.:

[61] Haurien de venir però no es dignaran.

[62]  Havia d’arribar a les sis però encara trigarà.

[63] M’agrada molt llegir però no tinc temps.

[64] No es van barallar però van estar a punt.

En un cert nombre de casos, els 
verbs usats absolutament adquireixen 
un significat molt especialitzat i, a més, 
no s’usen en tots els modes i temps del 
paradigma verbal:

[65]  El seu germà beu («abusa de les begudes 
alcohòliques»).

[66] Em vaig abstenir (en una votació).

[67]  És bo però no mata («no és sinó modera
dament bo»).

[68] Aquest peix ja canta («és peix passat»). 

[69]  Diu que anar al Liceu vesteix («dóna 
prestigi»). u
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Breu caracterització del vocalisme 
tònic a Santa Coloma de Farners
Jordi Dorca

Les dades que aquí us oferim han estat aplegades amb 
motiu de l’exploració geolingüística que vam dur a terme 
en aquest municipi durant la primavera de l’any 2009. 

Aquesta exploració formava part d’una recerca més àmplia, per 
tot el territori de les Guilleries, que havíem iniciat el mes de 
novembre del 2006 i que fou dissenyada per a realitzarla d’una 
manera progressiva, és a dir, avançant de municipi a municipi 
i amb l’objectiu d’elaborar una monografia que pogués donar 
compte dels grans trets de variació (lèxics, fonètics i morfosin
tàctics) que són propis d’aquesta comarca natural.

 Com que l’estudi monogràfic a què ens referim es troba 
ja a les acaballes de la fase de recollida de dades i sols ens 
resta ampliar el corpus relatiu al terme de Sant Hilari Sacalm 
–i tal vegada inclourehi el de Taradell–, sembla, doncs, arri
bat el moment de presentar en forma abreujada algunes de les 
nostres primeres conclusions. Aquestes conclusions tenen a 
veure, com era previsible, amb la coneguda distinció, dins el 
dialecte central, entre «el català de Girona» (i, per extensió, tot 
el català central del nord) i el de la majoria del dialecte cen
tral. En aquesta avinentesa, doncs, hem triat aquest aspecte, el 

del vocalisme tònic, pel fet que aquest és un dels que, d’una 
manera més palesa, diferencien i donen a personalitat a aques
tes terres septentrionals, grosso modo, les que es troben en 
l’òrbita de la diòcesi de Girona. Ras i curt: es tractava de veure 
en quina mesura, o de quina manera, el català d’aquesta zona 
s’ajusta als trets d’adscripció septentrional. 

A Santa Coloma els nostres informants, persones d’edat, 
de parlar genuí, van ser, en nombre de quatre, el senyor Àngel 
Roca, de vuitantasis anys, propietari, nascut a Sant Miquel 
de Cladells, a qui devem el volum més gros de dades exami
nades; el senyor Eduard Ferrer, de vuitantaset anys, nascut a 
Castanyet, carboner i saurí; la senyora Maria Alsina, de vui
tanta anys, nascuda a la vila de Santa Coloma, de memòria 
afinadíssima; i, finalment, el senyor Josep Planiol, de setanta
dos anys, nascut al mas Can Planiol, al sector de Sant Pere 
Cercada, proper a Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies, cone
gudíssim aquell indret pel monestir que el senyoreja i li dóna 
nom. L’esmentada persona consta com a informant nostre, 
per bé que la seva intervenció en aquesta recerca ha superat 
amb escreix aquesta sola comesa, per tal com s’ha encarregat 

Municipi de Santa Coloma de Farners

Mapa tret del Nomenclàtor oficial de toponímia 
major de Catalunya
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d’assessorarnos en la tria d’informants i de fer de mitjancer 
sempre que li ho hem demanat.

Les sessions de conversa i les enquestes van tenir lloc a 
la Llar de Jubilats de Santa Coloma de Farners i a l’Arxiu 
Comarcal de la Selva durant els mesos d’abril i maig del 2009, 
i hi van ajudar, amb suport logístic, amb suggeriments biblio
gràfics i amb oportunes observacions, els senyors Joaquim 
Puigdemont i Joaquim Carrera, bons curadors, i dinàmics, 
d’aquell Arxiu i ensems centre cultural. 

Com es pot veure per la diversa procedència dels infor
mants entrevistats (Sant Miquel de Cladells, Sant Pere Cer
cada, Castanyet, la vila de Santa Coloma), els resultats obtin
guts ens havien de fornir una bona oportunitat de retenir, si 
més no, alguns destacats elements de variació interna i de 
donarlos, al capdavall, una representació damunt el mapa de 
les Guilleries. Ens referim, en particular, a algunes isoglosses 
(línies de separació entre trets lingüístics) de les que ajuden 
a identificar zones ben caracteritzades, en aquest cas, per la 
presència de trets de tipus septentrional. 

En aquest sentit podem assenyalar que el terme de Santa 
Coloma de Farners està situat en una zona força privilegiada 
i alhora interessant per a un observador amb aquest afany de 
descripció. Un bon tros apartat de la ciutat de Girona, l’influx 
d’aquesta ciutat no hi és tan clar com ho és a les viles d’Anglès 
o a la Cellera de Ter, i tot i pertànyer a la diòcesi de Girona, 
la proximitat de la de Vic ja hi és un element que cal tenir 
en consideració. Afegimhi que, actualment, aquest municipi 
supera els 11.000 habitants, és cap de partit judicial, seu del 
Consell Comarcal de la Selva i compta, a més, amb un impor
tant mercat setmanal. 

Pel que fa referència a les ee tòniques hem de recordar, 
en primer lloc, que les vocals dels mots iclésia, llenya i rei 
tenen, d’una manera molt característica, e oberta a la ciutat 
de Girona i en moltes zones del català central del nord. Entre 
els nostres informants de Santa Coloma aquests mateixos 
mots tenen, tots tres, e tancada com a les diòcesis de Vic i de 
Barcelona i, per tant, segueixen en aquest punt el model de la 
majoria del català central. Cal advertir que en els mots llenya 
i rei –iclésia fa un cas a part– el manteniment de la E tan
cada etimològica es podria explicar, allà on es produeix, per 
l’efecte palatalitzador, tancador, dels segments consonàntics 
contigus. Així mateix, convé de remarcar, 
i així ens consta per les dades aparegudes 
en els volums de l’ALDC publicats fins 
ara, que les isoglosses relatives a aquests 
timbres vocàlics no coincideixen com
pletament. Valgui, com a mostra d’això, 
la informació recollida per al mot Reis 
(J. Veny  L. Pons, Atles Lingüístic del 
Domini Català, III, ALDC, mapa 562), 
de la qual es desprèn que l’obertura de la 
e no es troba –per a aquest mot en con
cret– en indrets de la Baixa Garrotxa ni 
tampoc a l’extrem occidental del Ripo
llès; informacions de la mateixa índole 
–per a la vall d’Hostoles, si més no– ens 
han arribat de part de l’amic i col·lega 
Joaquim Puigdemont, d’Amer, que hi ha 
observat e tancada igualment. 

També, com sabeu, són ben característiques dels sectors 
septentrionals del català central les realitzacions obertes de 
la e tònica del pronom ell i la de l’infinitiu esser (o ser), així 
com la e tancada dels mots que contenen el sufix ència. Per a 
aquests mots hom ha pogut constatar una interessant variació 
interna, variació diatòpica, diguemho així, dins el terme de 
Santa Coloma de Farners. Els resultats ací obtinguts els repre
sentem per mitjà dels mapes núms. 1, 2 i 3, respectivament, 
i ens fan veure, com passa molt sovint, que les isoglosses en 
qüestió no se sobreposen solidàriament. 

D’altra banda, la persona 3 del present d’indicatiu del verb 
esser (és) té e oberta a Girona i en àmplies zones del català 
central del nord. El mateix resultat s’ha observat a Santa 
Coloma de Farners i, en general, en la majoria dels punts 
explorats de les Guilleries. 

L’antropònim Josep presenta e tancada en una bona part 
de la diòcesi de Girona. Per a aquest mot es constata variació 
interna dins el mateix terme de Santa Coloma, i fins en un 
mateix informant; en general, però, hi observem e tancada a 
l’indret de Sant Pere Cercada i a la vila de Santa Coloma, però 
e oberta, en canvi, a Sant Miquel de Cladells. 

Tenim resultat fix en el substantiu mes (< MENSIS): e 
oberta en totes les ocasions en què s’ha registrat, tant al terme 
de Santa Coloma com en una bona part de les Guilleries; com 
sabem, aquest substantiu porta e oberta en àmplies zones 
del català central del nord (DCVB: Girona, Olot, Ripoll). El 
mateix resultat (e oberta) s’ha registrat entre els nostres infor
mants de Sant Hilari Sacalm, Osor i més cap a tramuntana 
encara, però ja no al sector del Montseny (Arbúcies, Espinel
ves i Viladrau) ni en altres punts del perímetre osonenc de les 
Guilleries (Folgueroles o Sant Julià de Vilatorta). 

Altres resultats concernents a e tònica. Breument: e tan
cada en els substantius diumenge i eix (Sant Pere Cercada, 
Cladells) i en les formes rizotòniques del verb rentar (rento, 
persona 1); e oberta en el substantiu llei, tant a la vila de Santa 
Coloma com a Sant Pere Cercada (i com a totes les Guille
ries, crec); també e oberta en l’antropònim Vicenç; a propòsit 
d’aquest antropònim, s’observa que en l’angle selvatà con
format pels termes municipals d’Amer, la Cellera de Ter i 
Anglès, aquesta vocal, tancada allà, és vista com un destacat 
element de geovariació i contrast. 

Pel que fa referència a les oo, podem indicar que els 
mots cosa, flor, hora, olla i sol, que en el català general MAPA 1: ell
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fonètica

tendeixen a obrir la O tancada etimo
lògica, no coneixen aquesta modifica

ció en moltes àrees septentrionals (Girona, Garrotxa, Empordà 
i parts del Ripollès); segons que hem comprovat, aquesta 
modificació tampoc no es dóna d’una manera absolutament 
sistemàtica en els indrets de Santa Coloma a què ens referim. 
Convé fer, doncs, algunes precisions: la o sol ser tancada en 
els mots flor i sol; en el mot olla es constata una lleu tendèn
cia a l’obertura; els mots cosa i hora presenten timbre ines
table a Cladells i Sant Pere Cercada (però més mostres de o 
oberta en el primer mot que en el segon, i fins i tot –en nom
bre no negligible– unes quantes realitzacions mitjanes). 

L’esmentada tendència, que afecta la O tancada etimolò
gica en síl·laba inicial de mot, s’ha pogut comprovar en altres 
mots durant les entrevistes que hem fet a Santa Coloma. Tenim, 
doncs, o oberta en els mots bola, broca, crosta, fossa i nom. 

En relació amb les oo hi ha, encara, una tendència ben 
remarcable en el català central del nord: la de tancar, per pres
sió de la nasal contigua, la O oberta etimològica en mots com 
ara font o pont (i també a bo < BONUS); aquest tractament, 
propi, com hem dit, d’aquestes àrees septentrionals, s’ha obser
vat també molt fixament en les nostres sessions de conversa. I a 
la inversa: entre els nostres informants els mots del tipus monja 
o taronja presenten o oberta majoritàriament, com en la varietat 
més general del català central. 

Com a Girona, el substantiu estona 
presenta o oberta a Cladells i en una bona 
part de les Guilleries, pronúncia ultra
correctiva segons Coromines (DECLC); 
també la hi té, bé que amb algunes excep
cions, l’adjectiu gros i igualment, a Cla
dells, el substantiu força i l’adjectiu fort. 

 Un cas especial és el del substantiu 
jove: o tancada d’una manera molt fixa 
ací (tot i que en alguns sectors de les Gui
lleries tendeix a obrirse); semblantment, 
la o de cotxe, que tendeix a obrirse en 
l’idiolecte de la senyora Maria Alsina, de 
la vila de Santa Coloma; tendència igual
ment constatada a Amer, la Cellera de Ter 
i Anglès. El substantiu escon ‘banc cui
ner’ té o oberta a Santa Coloma i a tot el 

sector oriental de les Guilleries; tenim, 
en canvi, escó, amb o tancada, al sector 
occidental. 

L’alternança amunt/amont es resol 
favorablement a la primera forma; de 
fet, només s’ha registrat una sola mos
tra de amont (realització també possi
ble, però minoritària, a la Cellera de Ter 
i Anglès). 

Remarcarem, ja per acabar, alguns 
tancaments de A etimològica. Alguns 
són típics d’àrees força extenses, com en 
el mot alicates, esdevingut aliquetes a 
tota la zona de les Guilleries i més enllà 
encara, o com ho són les formes rizotòni
ques del verb tancar (esdevingudes tenco, 
tenques, etc.); d’altres, en canvi, no són 

tan estesos, o bé els trobem limitats a un determinat idiolecte: 
escalfa, esdevingut esquelfa; l’infinitiu raure, esdevingut reure 
al mateix indret. Tots dos casos, registrats a Cladells. 

Per tot el que hem vist, podem assegurar que ens tro
bem davant el cas d’un «vocalisme híbrid», que efectivament 
participa d’algunes característiques septentrionals. A grans 
trets, hem notat més inestabilitat –s’entén, dintre d’un mateix 
idio lecte, en un mateix parlant– en el cas de les oo tòniques. 
Més geovariació –i potser més ben assentada–, en canvi, en 
el cas de les ee. 

Segons la nostra impressió, el diferencial entre o oberta 
i o tancada, la seva distinció fonemàtica, es manté ací en la 
relació, en la distància que és habitual en altres contrades del 
dialecte central, o si de cas amb reducció lleu en els nostres 
informants més ben estudiats (Cladells, Sant Pere Cercada). 
Quelcom de semblant es podria dir en relació amb el diferen
cial entre e oberta i e tancada. 

A tall de conclusió, poca cosa més podríem dir, llevat de 
subratllar que el tractament del vocalisme tònic d’aquesta àrea 
ve a ser, com s’ha vist, de naturalesa híbrida i que no se’ns 
presenta d’una manera uniforme per a tota la zona de Santa 
Coloma de Farners i ni tan sols ho acaba de ser en tots els 
informants que nosaltres hem entrevistat. Aquest sector pre
senta, això sí, un bon nombre de coincidències amb les àrees 

més septentrionals del català central i això, sens dubte, 
havia de quedar reflectit ací. uMAPA 3: ència

MAPA 2: ser
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El deute pendent amb l’Isidor Cònsul

Víctor Alexandre

La mort d’Isidor Cònsul, magnífic escriptor, 
exquisit crític literari, brillant editor i admi-
rable patriota, ha estat una pèrdua molt dolo-

rosa per al país. Diuen que ningú no és insubstituïble, 
i potser és així, no ho sé, però no és veritat que cada 
persona no constitueixi un valor únic per ella mateixa. 
I tant que sí! L’amic Isidor, concretament, era un valor 
gegantí extraordinari. Una persona d’una riquesa cul-
tural i humanística com n’hi ha poques. Per això, com 
més el coneixia més grans eren el respecte i l’esti-
mació que sentia per ell i més considero ara la seva 
absència una pèrdua irreparable que no pot ser accep-
tada com a simple llei de vida. Cal rebel·lar-s’hi ni que 
sigui testimonialment, perquè és un deure indefugible 
honorar les persones que abans de l’última partença 
ens han enriquit com a éssers humans; és un deure de 
gratitud que tenim amb elles i que s’ha de materialit-
zar en fets que n’enalteixin el record.

En el cas de l’Isidor crec que hi ha certes coses que 
s’haurien de fer. Algunes de costoses, com ara la creació d’un 
premi literari amb el seu nom, i d’altres de senzilles que no 
comporten cap despesa econòmica. Em refereixo a la neces-
sitat que els ajuntaments de Bellpuig i de Cervera dediquin 
un carrer a la seva memòria. Bellpuig, com sabem, és el poble 
on va néixer l’Isidor l’any 1948 i són molts els vincles famili-
ars i culturals que hi va mantenir al llarg de la vida, entre els 
quals el ja consolidat premi Valeri Serra i Boldú de Cultura 
Popular que s’hi concedeix des de fa vint-i-cinc anys. Pel que 
fa a Cervera, ciutat natal de la Romi, la seva esposa, ell en 
parla així en el seu magistral Tractat de geografia (Empú-
ries, 2008): «La finestra de l’estudi de casa s’aboca a la vall 
d’Ondara i l’esguard hi cavalca fins a les ondulades intuïcions 
de la Panadella. És una fondalada suau, falcada 
per turons domèstics, que canvia els colors al 
dictat dels mesos i passa per tres moments que 
em semblen particularment esplèndids.»

Hi ha, això no obstant, un altre deute pen-
dent amb l’Isidor Cònsul, i és el d’un acte públic 
de reconeixement a la seva persona que aplegui 
tots els àmbits que va conrear i tots els llocs 
que va estimar. Així com els músics saben aco-
miadar amb un concert participatiu les figu-
res del seu sector que ens han deixat, també 
el món de les lletres catalanes hauria de saber 
homenatjar una personalitat com la de l’Isidor 
Cònsul remarcant-ne la coherència nacional 
i la fermesa amb què va defensar sempre els 
drets nacionals de Catalunya. L’Isidor estimava 
Catalunya, i precisament perquè l’estimava la 
volia lliure com són lliures tots els pobles que 
senten respecte d’ells mateixos.

Em consta, perquè n’havíem parlat, que estava molt preo-
cupat pel gir claudicant i espanyolitzat de la política catalana. 
Se sentia dolgut de veure com ens hem convertit en simples 
gestionadors d’engrunes. Tanmateix, era optimista. I el seu 
optimisme, que era innat i impregnava tot allò que feia, es 
fonamentava en la confiança en la societat civil com a motor 
de canvi. Sabia que serà ella, no pas la classe política, qui lide-
rarà el procés cap a la independència del país. Per això, quan 
fem realitat el somni que alguns han abaratit, serà de justícia 
mirar enrere i reconèixer que res no hauria estat possible sense 
la força, la convicció i l’entusiasme de persones com l’Isidor 
Cònsul. Tot allò que encara som i tot allò que ben aviat esde-
vindrem és obra seva. u
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Antoni Boada, verdaguerista de cor

Josep Lluís Bronchal

Amic Boada, quan sorgeix el vostre 
interès per la vida i obra de Jacint 
Verdaguer?

Quan jo festejava amb la que avui 
és la meva dona, a casa seva tenien 
una petita biblioteca i allà hi vaig tro-
bar aquella biografia tan poc carita-
tiva feta per Mn. Joan Güell i vaig 
voler saber què hi havia de veritat en 
aquells disbarats. Així vaig començar 
a llegir i a comprar llibres, l’un dar-
rere l’altre, fins a arribar a la biblio-
teca que tinc ara. Jo hi vaig voler dir 
la meva i vaig començar a escriure 
defensant Verdaguer, i així he arribat 
a compondre gairebé un total de dos-
cents articles.

També vau conèixer Mn. Joan 
Bonet i Baltà, que era un abrandat 
verdaguerista. De quina manera 

la relació amb ell us va ajudar 
a decantar-vos cap a l’estudi de 
Verdaguer?

Quan jo feia el servei militar, cap 
a 1945-1946, anava a dinar a Can 
Ramonet, a la Riera Blanca, i allà, 
en una taula rodona, també s’hi que-
dava a dinar Mn. Joan Bonet i Baltà, 
que també era el páter del regiment 
del quarter de Lepant i tenia la par-
ròquia de Sant Isidre de l’Hospita-
let, molt a la vora d’aquella fonda. 
Naturalment, la conversa girava a 
l’entorn de Verdaguer. Jo vaig apren-
dre molt al seu costat. També vaig 
fer que escrivís quelcom en el primer 
volum del Llibre d’or de Verdaguer 
compilat per mi. Després vam con-
tinuar l’amistat i em va regalar molts 
llibres, entre els quals els que va 
escriure sobre la relació de Verdaguer 

 Antoni Boada i Garcia va néixer a 
Terrassa el dia 20 de juny de 1924 i des 
de ben jove va entrar en contacte amb el 
món de l’art i de les lletres. El conec des 
de fa uns quants anys i llavors vam des-
cobrir que havíem tingut un amic comú 
que ens va inocular el virus de Verdaguer: 
Mn. Joan Bonet i Baltà. Hi ha pocs ver-
dagueristes que hagin ofert desinteresa-
dament la seva completíssima biblioteca 
verdagueriana i els seus extensos coneixe-
ments a través de gairebé dos-cents arti-
cles i desenes de conferències arreu de 
Catalunya, mèrit que considero poc fre-
qüent, sobretot en qui no ha fet estudis 
universitaris. No estic d’acord amb aquells 
que opinen que això sigui un demèrit, 
sinó tot al contrari. Antoni Boada durant 
la seva vida ha recollit tot el que fa refe-
rència a Verdaguer, des de llibres a tota 
mena de notícies i documents, de les fonts 
i procedències més diverses, en una tasca 
quasi detectivesca. Cada vegada que l’he 
visitat, m’ha mostrat algun paper inè-
dit que feia poc havia arribat a les seves 
mans. No ha estat, però, un fred erudit, 
mer recopilador de dades, sinó que tot 
aquest material l’ha integrat i articulat 
en la globalitat de la vida i obra de Jacint 
Verdaguer. És soci d’honor de la Societat 
Verdagueriana de Vic. De bell antuvi pot 
semblar limitador cenyir-se a un o pocs 
autors. Considero que en l’aprofundiment 
a través dels detalls o matisos és on cal 
anar per a trobar l’esperit autèntic d’un 
autor. Antoni Boada coneix milers d’as-
pectes del cosmos verdaguerià, com les 
peces d’un immens trencaclosques. En 
certa manera s’ha convertit en un dels 
seus pocs amics íntims, si se’ns permet 
l’expressió, perquè ho coneix gairebé tot 
d’ell. Entrevistem el mestre i amic Boada 
perquè ens transmeti unes espurnes vives 
del seu coneixement i estimació pel més 
gran poeta català de tots els temps. Ens 
rep amablement com sempre al seu petit 
estudi, voltat dels llibres i papers que tant 
s’estima.

Antoni Boada en el seu despatx  Foto: Josep-LL. BronchaL
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i Vilafranca del Penedès, i, naturalment, 
me’ls dedicava.

Què té la figura i obra de Verdaguer 
per a haver-vos reclamat tant de temps 
i atenció?

La figura de Jacint Verdaguer, com més 
l’estudies més et capta i més en vols saber. 
Jo vaig quedar enamorat de Verdaguer 
perquè el van tractar molt malament. 
Després d’haver estat dinou anys a casa 
del marquès de Comillas i capellà en 
els seus vaixells, el van fer fora, i el seu 
bisbe se li va posar a la contra. Llavors 
li van exigir que se n’anés a Vic, però ell 
no ho va voler fer. Li van fer arribar un 
aval del bisbe per a entrar en un lloc que 
era una residència on tancaven els cape-
llans que tenien problemes mentals. Ell 
no hi va voler anar, i llavors el seu con-
deixeble Serra i Jordi, que era d’Igualada 
i vicari general, li va enviar cinc exeat o 
citacions, exigint-li que deixés Barcelona 
i la companyia de donya Deseada amb 
els seus tres fills. Li van retirar les lli-
cències de dir missa, de confessar i de 
combregar. Per tant, va ser castigar-lo, 
podríem dir, al pacte de la fam, perquè 
en una de les seves llibretes íntimes con-
fessa: «Avui no tenim diners ni per com-
prar el pa ni per comprar la llet.»

També heu fet conferències arreu 
de Catalunya sobre la vida i obra de 
Verdaguer. Com vau començar en 
aquesta tasca i per què ha interes-
sat tant als oients sentir coses sobre 
Verdaguer?

Jo he fet conferències arreu de Catalunya, 
des de la Tossa de Montbui (Anoia) fins 
a Manresa, Terrassa, Sabadell, Capella-
des i tants altres llocs. A tot arreu on em 
demanaven, hi anava. La primera la vaig 
fer als Amics de les Arts de Terrassa. 
També m’ho van demanar a Igualada, 
quan es feien aquelles conferències per a 
gent gran de la Universitat de Barcelona. 
Es va omplir el teatre amb una confe-
rència que es titulava «Quatre aspectes 
de Verdaguer». Els quatre aspectes eren: 
Verdaguer i els espiritistes, Verdaguer i 
els exorcismes, Verdaguer i la política, i, 
per últim, Verdaguer, el sant, perquè jo a 
mossèn Cinto ja l’he fet sant.

També vau coordinar dos volums 
del Llibre d’or de Verdaguer. Què va 
representar aquesta experiència? Vau 
demanar textos a tots els estudiosos 

i escriptors que havien escrit sobre 
Verdaguer. Fins i tot tinc entès que 
hi va haver alguna sonada polèmica 
entre mossèn Ballarín, Josep Vicenç 
Foix i Salvador Espriu. Parleu-nos 
una mica de tot això.

Efectivament, vaig compilar el primer 
volum del Llibre d’or de Verdaguer, 
completament manuscrit, i vaig reu-
nir les manifestacions de 165 persones 
diferents. De tota manera, aquell llibre 
va ser una tasca feixuga, perquè vaig 
tardar vint-i-set anys a acabar-lo, i les 
coses que duren massa, malament. Ara 
bé, vaig poder reunir en aquest volum 
el testimoni dels pocs personatges que 
encara havien conegut mossèn Cinto, 
com, per exemple, els dos escolanets i 
altres col·laboradors de les revistes que 
ell havia dirigit. Va quedar una cosa molt 
bonica, però la vaig editar d’una manera 
tan particular que el coneix molt poca 
gent. Quan el llibre ja s’havia compost 
en tipografia i sols faltava corregir les 
galerades, va morir l’impressor. Llavors 
l’editor, l’Albert Estrada i Vilarrassa, de 
Sabadell, em va retornar la capsa amb 
les proves d’impremta. Finalment em 
vaig decidir, anys més tard, a corregir les 
galerades pel meu compte i vaig fer-ne 
tan sols deu exemplars, que vaig repartir 
entre alguns estudiosos de Verdaguer, la 
Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de 
Montserrat, el Museu de la Vil·la Joana 
de Vallvidrera, i també la meva família. 
Aquell primer volum va veure la llum 
l’any 1995. El segon volum del Llibre 
d’or de Verdaguer va aparèixer en el 
2002, coincidint amb el primer cente-
nari de la mort del poeta, amb l’aporta-
ció de nous verdagueristes, i també se’n 
feren deu exemplars. Precisament, en 
aquell primer volum hi ha tres perso-
nes que són una mica conflictives. Em 
refereixo a mossèn Ballarín, a en J.V. 
Foix i a en Salvador Espriu. Vaig anar 
al santuari de Queralt a trobar mossèn 
Ballarín, el qual va crear una situació 
una mica punyent perquè va escriure: 
«Catalunya té poetes de torrentada, com 
Verdaguer, poetes de riera, com Mara-
gall, i poetes de rajolí, com Salvador 
Espriu.» Això va caure molt malament 
a l’Espriu quan ho va llegir. Oh, com li 
va saber greu! Més tard, J.V. Foix sols 
va escriure una ratlla, i, per últim, l’Es-
priu, quan va rebre el manuscrit, va con-
siderar que en Foix no era el qui havia 

escrit allò, i m’acusava a mi dient que 
jo havia falsificat el text d’en Foix. En 
realitat, jo a en Foix li vaig dir: «Si no 
vol escriure res de nou, agafi un llibre 
dels que vostè hagi escrit i copiï-me’n 
només una ratlla.» Va dir: «Sí, així ho 
faré.» I va agafar un llibre, que em sem-
bla que es deia Antologia de Verdaguer, 
feta per ell, i va escriure una frase que 
deia: «La prosa de Verdaguer és encara 
vàlida avui.» En el fons tenia raó, però 
això tampoc no va agradar a Salvador 
Espriu, perquè llavors aquest va dir: 
«És clar. No parla del poeta, només del 
prosista. Perquè el poeta, doncs, sembla 
que només sigui ell» (en Foix).

Per quina obra de Verdaguer sentiu 
una especial predilecció i per què?

Jo crec que una de les obres més perso-
nals de Verdaguer i la que arriba més a 
la gent, la que és més d’ell, és Canigó. 
L’Atlàntida li va donar una fama inter-
nacional, però es veu que és un empatx 
de clàssics; en canvi, Canigó descriu tots 
aquells paisatges que ell va trepitjar. Hi 
ha l’epíleg, Els dos campanars, que ja 
ho diu en Sagarra, que si s’havia de sal-
var alguna cosa d’un naufragi salvaria 
aquest fragment de Canigó.

També m’agradaria que em donés 
una breu opinió de la seva poesia en 
general.

La poesia de Verdaguer arriba al cor. 
No em refereixo als grans passatges 
d’enfonsaments i terratrèmols, sinó a 
les poesies petitetes que arriben al cor, 
com aquella que diu: «Rossinyol de la 
boscúria, / jo com tu so enyoradís; / ta 
dolcíssima cantúria / me transporta al 
paradís.» Això, com es pot explicar? 
També hi ha un altre fragment, comentat 
per Mn. Pere Ribot en el Llibre d’or de 
Verdaguer, que diu: «I amb la claror del 
Verb / la Verge resplendia.» S’han escrit 
pàgines sobre aquest passatge, però dir 
tanta cosa en tan poques paraules, sols 
ho pot fer un gran poeta. A propòsit 
d’això, Mn. Ribot va escriure: «Tota la 
força creadora de mossèn Cinto no rau 
ni en la imatge ni en la descripció de la 
natura, ni en la visió d’un món fantàstic 
dintre seu, sinó en el fet d’empeltar el 
sentiment de l’home en quatre mots sim-
plicíssims, transparents, perfectes i que 
no demanen res més. Puc adduir, com a 
exemple, dos versos pregons, altíssims, 
en el poema “La rosa de Jericó”: “i amb 
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la claror del Verb / la Verge resplendia”.» 
Totes aquestes paraules les comparteixo 
plenament i les faig meves.

Considereu que Verdaguer és el més 
gran poeta català?

Sí, ho considero, perquè Verdaguer és 
gran, tant quan escriu les grans obres 
com quan fa versos petits, com en Idil·
lis i cants místics o en Roser de tot 
l’any. A més, en realitat fou el salvador, 
el restaurador, el recreador de la nostra 
parla. Penseu que els grans escriptors de 
l’època de Verdaguer escrivien en cas-
tellà, i ell no hi va escriure giarebé mai; 
únicament alguna cosa circumstancial 
per quedar bé amb el marquès de Comi-
llas; però en realitat, quan es tractava de 
fer coses que ell sentia, sempre ho va fer 
en català. 

Tenim a hores d’ara una visió exacta 
de la tragèdia o cas Verdaguer?

No, no. S’han dit barbaritats i en realitat 
no s’ha dit tot el que s’havia de dir. Pot-
ser és que ell no va dir tot el que podia 
dir. És cert que va escriure els articles 
de En defensa pròpia, però jo crec que 
no va dir tot el que havia de dir, i que 
es va guardar coses sobre el bisbe Mor-
gades i el marquès de Comillas que va 
preferir callar.

En quin sentit cal entendre aquesta 
afirmació?

Per exemple, quan ell és a Madrid i diu 
que el bisbe Morgades encara no li dóna 
les llicències, cosa que va aconseguir 
perquè el bisbe de Madrid i fra Miguélez 
van lluitar amb energia perquè ell tornés 
a aconseguir-les. Hi ha un passatge que 
diu que se’n vol tornar a Barcelona i que 
demanarà caritat per la Rambla. Veus?: 
aquest és el Verdaguer més autèntic. 
Quan explica la situació en què es troba: 
abandonat i castigat, sense haver fet res 
contra la religió, i el bisbe Morgades el 
castiga massa. Ell, però, ho podia haver 
dit, això, carregant més les tintes, i s’ho 
va guardar. Com podia haver dit moltes 
veritats sobre el marquès de Comillas, 
que el va tenir dinou anys a casa, però 
després se’l va treure de sobre.

Ja s’ha dit tot sobre Verdaguer o 
encara resten nous camins per a 
investigar?

No, no, encara queden coses; a mi encara 
em queden coses després d’haver fet ara 

un llibre que es diu Ramell d’articles, 
on surten més d’una trentena d’articles 
nous sobre Verdaguer. Miri, hi ha poe-
mes que surten en raconets que ningú no 
coneix, que són inèdits; jo en tinc algun. 
També descobrim que hi ha traductors 
italians que no figuren en les traduccions 
recollides en la bibliografia de les Obres 
completes, i encara alguns avui hi van 
treballant amb noves traduccions. M’ad-
miren aquestes traduccions, i algunes les 
he posades en el llibre abans esmentat.

Cap on penseu que tendiran els estu-
dis verdaguerians en el futur?

Hem d’esperar temps, per a això. Ara de 
Verdaguer no se’n parla gaire i haig de 
dir una cosa: quan vaig demanar a algun 
capellà jove de Terrassa que m’escrivís 
alguna cosa en el segon volum del Lli·
bre d’or de Verdaguer, em va contes-
tar: «Verdaguer és un mal exemple per 
a nosaltres.» I, sobretot, ho diuen per-
què són educats en el seminari, i en ser 
Verdaguer contrari a la jerarquia, ell no 
és un bon exemple per als estudiants de 
seminari. Verdaguer va atacar molt el 
seu bisbe, i els bisbes, naturalment, això 
no ho poden permetre. A més, el mar-
quès de Comillas deia: «Si jo he de sen-
tir una polèmica i un d’ells és un bisbe, 
jo em posaré al costat del bisbe.» Les 
joventuts actuals prescindeixen de la tra-
gèdia i els interessa més l’obra. Encara 
poden sortir moltíssimes coses de la seva 
obra no tractades, com ara estudiar els 
personatges de Canigó, aspectes de les 
fades, comparar-les amb Somni d’una 
nit d’estiu de Shakespeare, etc.

Una darrera qüestió. Què en penseu, de 
la polèmica que va existir anys enrere, 
tractada especialment per Josep Mira-
cle en la seva biografia sobre Verdaguer, 
en el sentit que aquest no havia tin-
gut una autèntica vocació sacerdotal, 
sinó que en el fons era un orgullós, 
i per sobre de tot era un poeta que 
volia triomfar?

Sí, efectivament, Miracle va dir, repe-
tint les paraules del P. Miquel d’Es-
plugues, que mossèn Cinto s’havia fet 
capellà «mig d’esma», cosa que Antoni 
Carner, escriptor i periodista d’Igua-
lada, va reblar: «No solament mig 
d’esma, sinó d’esma del tot.» I això jo 
ho he combatut. Aquell rector de Tona, 
Joan Colom, verdaguerista i poeta, va 
replicar: «Vostè creu que mossèn Cinto 

es va fer capellà entrant per la finestra? 
No, home, no; mossèn Cinto es va fer 
capellà perquè ho sentia de veritat.»

APEL·LES MESTrES

Un altre autor que sempre us ha inte-
ressat és Apel·les Mestres, que, a part 
d’escriptor de diversos gèneres litera-
ris, era dibuixant, músic, artista i jar-
diner. Heu publicat diversos treballs 
sobre la seva vida i obra: una com-
pleta biografia titulada Apel·les Mes-
tres, dibuixant, poeta, músic, comedi-
ògraf i jardiner (1997), prologada pel 
doctor Francesc Fontbona, encara 
inèdita, i Apel·les Mestres, franciscà o 
descregut, dins la col·lecció «Episodis 
de la història» de l’Editorial Dalmau 
(1980). Quina relació va existir entre 
Jacint Verdaguer i Apel·les Mestres? 

Sabem, pel llibre de Josep Maria Poch, 
escolapi, Verdaguer i els pares escolapis 
de Catalunya, que l’amistat dels dos poe-
tes s’inicia més o menys quan Verdaguer 
tenia vint-i-tres anys, i Apel·les, catorze. 
L’any 1868 es reunien juntament amb 
altres adolescents, fent tertúlia al Cafè 
Suís de la plaça Reial. El grup era for-
mat per Tomàs i Salvany, Picó, Collell, 
Ma theu, Guimerà, Roca i Roca, Ubach, 
Riera i Bertran, Llaveria, Vilanova, Pagès 
de Puig, Vidiella, Domènech i Montaner, 
Yxart, Oller, Aulèstia, Joaquim Maria de 
Bartrina, i Martí Folguera. Per aquesta 
època Apel·les ja tenia afecció al dibuix. 
En un cèlebre Llibre verd hi podem tro-
bar alguns versos en 1869. Voltat d’ho-
mes de lletres, se li encomana la dèria 
de fer versos. El seu primer llibre de poe-
mes és de 1875 i es titula Avant. Ara bé, 
en 1874, ja en Matheu va publicar-li en el 
seu Anuari, la poesia «La cacera reial». 

Dibuix fet per Apel·les Mestres
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Verdaguer visità moltes vegades la torre 
del carrer Permanyer on vivia la famí-
lia Apel·les Mestres. La seva senyora, 
Laura Radenez, tenia un àlbum de sig-
natures, i justament mossèn Cinto hi va 
escriure uns versets que feien referència 
a la situació tràgica en què es trobava. El 
verset deia: «D’un arbre caigut, / tothom 
ne fa llenya, / sinó Jesucrist, / que amb 
la mà l’aixeca»; però aquí es va descui-
dar i va fer l’article personal, o sigui que 
diu: «amb sa mà m’aixeca». Això demos-
tra l’amistat d’Apel·les Mestres i mossèn 
Cinto, que es va deixar anar en aquells 
moments en l’àlbum de donya Laura, tal 
com ell se sentia en aquell moment.

Segons el vostre parer, a què es deu 
aquest oblit actual de l’obra d’Apel·-
les Mestres, que és tan poc valorada, 
sobretot en les històries de la litera-
tura catalana?

Sí, som una mica ingrats, perquè en rea-
litat va ser un home molt fecund i poli-
facètic. Va escriure obres de teatre i de 
poesia, va il·lustrar moltíssims llibres, 
etc. Es deia que havia fet uns 40.000 
dibuixos, cosa que no es pot compro-
var, però sí que en va fer molts, perquè 
jo tinc molts llibres il·lustrats per ell. Jo 
vaig conèixer l’Apel·les Mestres, ja gran 
i cec, quan va venir a Terrassa, acompa-
nyat de la Mercè Plantada. Els Amics 
de les Arts de Terrassa li van fer una 
rebuda extraordinària. La Mercè Plan-
tada va cantar en l’acte un parell de can-
çonetes seves.

Quina faceta de la seva obra us agrada 
més?

El que m’agrada més, naturalment, és 
la faceta de dibuixant, perquè en aquest 
art era extraordinari. Hi ha molts llibres 
il·lustrats per ell que són una autèntica 
meravella, com Liliana (1907), i algunes 
edicions d’en Pereda. Hi ha un llibre que 
li van pagar molt bé, El liberalismo es 
pecado (1884), de Fèlix Sardà i Salvany, 
encara que s’hi va repensar una mica, 
donat que era una persona més aviat 
freda en el sentit religiós. No del tot, per-
què va tenir de company, fins a l’hora de 
morir, Mn. Ramon Garriga, l’ermità de 
Samalús, que el va extremunciar.

Quins aspectes caldria reivindicar de 
la seva aportació al món de les lletres 
i de la cultura catalanes?

Apel·les va ser un home molt sincer, era 
un gran escriptor, però va ser una mica 
reticent a les Normes Ortogràfiques de 
Pompeu Fabra. Però, com que visitava 
els de l’Avenç, i aquests es van posar al 
costat de Fabra, va acabar acceptant-les. 
En canvi, no estava d’acord amb la gra-
fia del seu nom, amb ela geminada. Ell 
va escriure tota la seva vida el nom Ape·
les, sense les eles ni el puntet. Deia que, 
escrit segons les Normes, no era seu.

Ex-LIBRIS

Quan us vau iniciar en l’art de l’ex-
libris i el seu col·leccionisme?

Qui primer va començar en l’afició dels 
ex-libris va ser el meu pare. Jo amb ell 
vaig anar a moltes llibreries, sobretot 
a Can Batlle, de la Diagonal, on ana-
ven molts exlibristes, i allà vaig conèi-
xer molts dibuixants, com en Junceda, 
en Mateu Avellaneda i altres. Després 
d’haver fet jo cinc anys de dibuix i pin-
tura al costat de mestres tan importants 
com Josep Rigol i Tomàs Viver, em va 
semblar que jo també podia dir-hi la 
meva dibuixant. I, efectivament, en 
vaig dibuixar per a amics que m’ho 
demanaven. Es tracta de trenta-sis 
ex-libris, que després he recollit en el 

volum Els primers 200 exlibris d’An·
toni Boada (2002). També en vaig fer 
intercanvi a tot arreu del món, arri-
bant-ne a reunir una col·lecció de dotze 
mil. Anys enrere vaig tenir una embòlia 
cerebral; em va semblar que em moria 
i vaig dir-me: «On anirà a parar tot 
això?» Vaig cridar diverses persones i 
aquestes s’ho van quedar tot. Avui em 
sap molt greu d’haver-me desprès d’ex-
libris tan importants com alguns de 
fets per Alexandre de Riquer o en Jun-
ceda, però també de dibuixants magní-
fics del Japó, d’Alemanya, de França, 
etc. Ara ja en torno a tenir uns quants. 
L’exlibrisme és un món apassionant, on 
és posible desenvolupar les capacitats 
artístiques i alhora va estretament lligat 
a l’amistat. Es creen ex-libris, no per a 
tenir-los guardats en una carpeta, sinó 
per a ser creats i compartits amb els 
amics i coneguts. És una mena d’ager-
manament artístic.

L’any 2002 vau publicar en una edició 
acuradíssima els vostres primers dos-
cents ex-libris, que són una autèntica 
delícia. Encara continueu creant-ne i 
dibuixant-ne de nous?

A hores d’ara he arribat a dibuixar fins 
al 218. u
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Aquest llibre recull, en 
principi, les informaci-
ons i els comentaris que 

apareixen en els vint-i-dos pla-
fons de l’exposició «Realitat i 
vitalitat de la llengua catalana», 
que la FOLC (http://www.folc.
cat/) presentà el novembre del 
2008 en l’Institut d’Estudis Ca-
talans i que, d’aleshores ençà, 
s’ha pogut veure en diversos 
punts dels Països Catalans. Co-
missionada pel sociolingüista i 
escriptor Jordi Solé i Camar-
dons (autor de llibres, entre al-
tres, com  La llengua que ens va 
parir. Set pensadors a la re-
cerca del català; Sociolingüís-
tica per a joves. Una perspec-
tiva catalana; Text i context. 
Lectures des de la sociolingüís-
tica; Sobirania Sociolingüística 
Catalana; Iniciació a la Socio-
lingüística; Història social i 
política de la llengua catalana; 
Diccionari de Sociolingüís-
tica...), l’exposició ens mostra 
els territoris on es parla el ca-
talà, la diversa realitat sociolin-
güística de la nostra llengua, i 
la vitalitat i la història  del nos-
tre idioma. 

A més, però, en el llibre s’hi 
inclouen totes aquelles informa-
cions que, per motius d’espai, no 
es van poder recollir en els pla-
fons. I es fa mitjançant uns 230 
subapartats que s’enriqueixen 
amb la inclusió de notícies de 
diari que ens indiquen el dia a 
dia de la llengua. Se’ns expli-
quen els temes següents: la per-
secució (política) i la renaixença 
de la llengua; l’actual militan-
tisme lingüístic i el voluntariat 
per la llengua (és especialment 
interessant l’apartat que dedica 
a les entitats d’arreu del territori 
que treballen per la llengua); la 
vitalitat de la llengua catalana al 
llarg de la història (ens parla 
dels nostres autors literaris més 
representatius, dels nostres grans 
pedagogs, d’obres tan magnes 
com el Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua ca-
talana de Joan Coromines o del 
Diccionari català-valencià-ba-
lear de Mn. Alcover i Francesc 
de B. Moll, del que ha signifi cat 
la immersió lingüís tica...); la 
rea  litat sociolingüís tica actual 
(variants del català, actituds lin-
güís tiques, el català en la cançó, 

en la xarxa, en la premsa, en els 
mitjans de comunicació...); la 
realitat de la llengua en els di-
versos territoris catalans (País 
Valencià, Illes Balears i Pitiü-
ses, Catalunya del Nord, la 
Franja de Ponent, Principat de 
Catalunya, Principat d’Andorra, 
l’Alguer); els catalans univer-
sals. Tot plegat, a més, acompa-
nyat d’unes breus bibliografi es 
(molta documentació es troba en 
línia) que permeten al lector in-
teressat d’aprofundir en els te-
mes. Sens dubte, es tracta d’una 
informació essencial que tot ciu-
tadà interessat per la llengua i 
pel país hauria de conèixer.

El llibret acaba amb la repro-
ducció dels vint-i-dos plafons de 
l’exposició, que ens donen una 
imatge molt visual del pols de la 
nostra llengua. ◆

PERE MAYANS I BALCELLS

 

Jordi Solé i Camardons,
Realitat i vitalitat de la llen-
gua catalana. Un itinerari per 
dir la realitat de la llengua 
dels Països Catalans,
FOLC – Federació d’Associaci-
ons per la Llengua,
Barcelona 2009.

Realitat 
i vitalitat
de la 
llengua 
catalana

Fa una dècada que Víctor 
Alexandre va publicar l’e-
xitós llibre Jo no sóc es-

pa  nyol, on entrevistava diverses 
personalitats dels Països Cata-
lans que s’expressaven sense em-
buts al voltant de la catalanitat i 
el sentiment de no pertinença a 

la nació espanyola. Va ser un lli-
bre celebrat, provocatiu i neces-
sari per a esbandir complexos 
identitaris. Ara l’autor reprèn la 
fórmula de l’entrevista en Nosal-
tres, els catalans, on ens pre-
senta vint persones que compar-
teixen la particularitat de 
sentir-se catalanes tot i tenir uns 
orígens familiars i de naixença 
en països diversos d’arreu del 
planeta. L’autor, tal com explica 
en el pròleg, manlleva el títol del 
clàssic Nosaltres, els valencians 
(1962), de Joan Fuster, amb una 
clara intencionalitat: així com el 
sociolingüista valencià criticava 
en el seu assaig l’actitud nacional 
passiva i feble dels valencians al 
llarg de la història, Alexandre 
posa també al descobert la tebior 
secular i enganxifosa de l’actitud 
que mostren molts catalans 
envers la nació i la llengua. I ho 
fa en presentar-nos aquests vint 
«nouvinguts» –que, òbviament, 
ja han deixat de ser-ho– del tot 
integrats en la nostra societat 
fi ns al punt de sentir-se tan cata-
lans (per no dir més) com els 
autòctons. 

Els punts d’origen d’aquests 
vint catalans són dispars: des de 
l’Argentina (Patrícia Gabancho) 

fi ns a Palestina (Salah Jamal), 
passant per Nord-amèrica (Sam 
Abrams), Iraq (Pius Alibek), 
Anglaterra (Mathew Tree) o el 
País Basc (Txiki Begiristain), 
així com Alemanya, l’Índia, 
Austràlia, Andalusia, Galícia, el 
Congo, Sud-àfrica... Tots ells són 
models d’integració a la terra 
que els acull i que han escollit 
per a estar-s’hi, i les entrevistes 
són una passejada pels seus re-
cords, vivències i motius. En 
tractar-se d’un mitjà escrit, no 
podem escoltar els entrevistats 
amb els seus accents respectius. 
Alexandre, tanmateix, ens ho 
transmet i, d’aquesta manera, sa-
bem que Mia Ramondt, d’origen 
holandès, parla el català a la ma-
nera de València; que Cillie 
Motz feldt, nascuda a Noruega, 
parla amb accent nordcatalà, o 
que Sachimi Sasaki, nascuda al 
Japó, parla la nostra llengua amb 
accent mallorquí. La diversitat 
dins la diversitat. 

Aquest és un llibre no apte 
per a hispanocèntrics, perquè 
evidencia que la nació i la llen-
gua catalanes no són uns invents 
creats per a fer-los la guitza, sinó 
una realitat. Ara bé, els catalans 
«autòctons» tampoc no hi surten 

gaire ben parats: els entrevistats 
es queixen que a casa nostra molt 
sovint se’ls parla en castellà, 
menys preant d’aquesta manera 
l’esforç que ells fan per parlar la 
nostra llengua, per raons estram-
bòtiques com saber de quin país 
procedeixen (com li passa a 
Adriana Gil, nascuda a Mèxic) o 
en veure el seu color de pell (com 
explica Mbaye Gaye, originari 
del Senegal). El cas de Gaye, a 
més, és colpidor perquè va ser 
detingut i agredit per la policia 
espanyola –a Barcelona mateix– 
per ser negre i per no deixar de 
parlar català (dos factors que, 
units, encara enervaven més els 
seus agressors). 

En conclusió, aquests vint ca-
talans vinguts d’arreu del planeta 
deixen en evidència els catalans 
«d’aquí» –els de peu però també 
les editorials, els mitjans de co-
municació i les institucions– i 
desarmen l’argument fal·laç se-
gons el qual la nova immigració 
posarà fi  a la llengua catalana. 
Ben al contrari: el poder d’inte-
gració de la llengua és enorme, 
com podem comprovar en els 
exemples d’aquest llibre. ◆

ANNA PORQUET I BOTEY

Víctor Alexandre, 
Nosaltres, els catalans,
Editorial Pòrtic,
Barcelona 2008.

Víctor Alexandre, Víctor Alexandre, 

Nosaltres, 
els catalans
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Amb motiu del cinquante-
nari de la mort de Carles 
Cardó i Sanjoan, l’Insti-

tut d’Estudis Vallencs (IEV)  va 
publicar l’any passat un volum 
amb tots els editorials (anome-
nats «pòrtics» i redactats per 
ell), de la revista mensual La Pa-
raula Cristiana, que va sortir a 
Barcelona de l’any 1925 (gener) 
fi ns a l’any 1936 (juny), en què 
la guerra civil l’estroncà. En to-
tal, van ser 138 números. El vo-
lum, de 460 pàgines, va precedit 
d’un pròleg del president del IEV 
i una detallada i il·lustrativa 
«Presentació» dels curadors. El 
clouen un índex onomàstic, un 

d’abreviacions dels llibres de la 
Bíblia i el sumari.

Nosaltres ressenyem ací, 
dins Llengua Nacional, aquest 
llibre pel seu interès literàrio-
lingüístic.  Com és sabut, Carles 
Cardó és un notable escriptor 
català del segle xx, especialment 
com a assagista. Com diu la 
Gran enciclopèdia catalana, és 
un «elegant estilista». Pensador, 
apologeta, periodista, traductor, 
poeta, etc., va posar les seves 
qualitats al servei del catolicisme 
i de Catalunya. Per tant, ha estat, 
en principi, una bona iniciativa, 
aquesta del IEV, de posar a dis-
posició del públic, en un sol vo-
lum, una part de la producció 
cardoniana que havia quedat dis-
persa. Ara bé, el mateix autor ja 
havia publicat en vida una selec-
ció d’aquells pòrtics (en total, 
60), amb el títol de La nit trans-
parent, selecció editada l’any 
1935 i reeditada en 1957 (encara 
vivent l’autor) i 1989 (en aquest 
cas, edició pòstuma).

La publicació del volum que 
comentem podria ajudar, en teo-
ria, a fer una tasca que no sabem 
que s’hagi dut a terme i que seria 
convenient: l’estudi aprofundit de 
l’estil de Carles Cardó. A títol de 
suggeriment, es podria estudiar 
el seu vocabulari, molt ric; les 
seves metàfores, escaients i opor-
tunament col·locades; la seva ad-
jectivació, molt precisa; l’ús 
oportú, dins una sintaxi com-
plexa i variada, de sintagmes 
coor dinats (sovint, tres), que do-
nen sensació de completesa i ple-
nitud; l’ús freqüent, al fi nal dels 
paràgrafs, d’una «frase lapidà-
ria», podríem dir, que ve a culmi-
nar les idees anteriors; etc.

Pel que fa als criteris d’edi-
ció, creiem que podrien haver 

estat més encertats. Concre-
tament, creiem que s’hauria 
d’ha    ver fet una edició crítica. 
Així, els «pòrtics» recollits pos-
te  riorment en llibre, haurien 
d’ha ver estat reproduïts tal com 
van sortir en tal llibre, ja que van 
sor tir, certament, revisats per 
l’autor mateix o bé per algun 
correc tor de la confi ança de l’au-
tor; les variants respecte al text 
de La Paraula Cristiana haurien 
de ser advertides en notes.

Quant als textos que no ha-
vien estat recollits en cap llibre, 
s’haurien d’haver transcrit fi del-
ment i, davant errates, errors o 
dubtes, corregir-ho bo i adver-
tint-ho en nota; també hauria 
estat útil anotar-hi les formes 
incorrectes que probablement 
l’autor hauria canviat, a proposta 
d’algun corrector o editor, en una 
versió defi nitiva. Que això no 
s’ha fet prou bé, ho demostren 
casos com els següents: «conse-
qüència inal·ludible» (p. 264, per 
conseqüència ineludible), «per-
ceptuat» (p. 281, per precep-
tuat), «exhuberàncies» (p. 329, 
per exuberàncies), «aberració 
literària» (p. 404, per aberració 
luterana), «encertàvem el tema» 
(p. 422, per encetàvem el tema), 
«qui el subsisteix és l’Estat» (p. 
434, per qui el substitueix és 
l’Estat), etc. Un exemple d’ús 
d’una forma incorrecta que l’au-
tor mateix va corregir és l’adjec-
tiu «blincadís» (p. 171, que ell 
mateix canvia, posteriorment, 
per vincladís).

Tant en els textos publicats 
solament en forma d’article, com 
en els publicats després en forma 
de llibre, potser hauria valgut 
més no actualitzar-hi l’ortogra-
fi a, com els curadors ja van de-
cidir en l’ús de les majúscules. 

Actualitzant algunes coses sí i 
unes altres no, queden uns textos 
híbrids o anacrònics. En tot cas, 
creiem que no s’hauria d’haver 
canviat el sistema d’ús dels guio-
nets en els mots compostos, ja 
que, en un autor tan lògic i racio-
nal com Cardó, l’ús d’un sistema 
més aviat arbitrari (com és el 
propugnat en 1996, lamentable-
ment, per l’Institut d’Estudis Ca-
talans) no hi escau. 

Pel que fa a les anotacions 
dels curadors, reconeixem la uti-
litat de les referències bíbliques. 
Ara bé, hi falta un detall: distin-
gir les que es refereixen a cita-
cions literals i les que es referei-
xen a citacions no literals. La 
distinció s’obté fent precedir 
aquestes últimes amb l’abrevia-
tura «cf.». També, algun cop, es 
fa referència al Primer llibre de 
les Cròniques en lloc de fer-la a la 
Primera carta als Corintis. Quant 
a les altres anotacions, igualment 
reconeixem que són útils i valuo-
ses, si bé algunes vegades han 
estat redactades deficientment 
(p.e., reduint-hi la forma com a a 
com, defecte freqüent). D’altra 
banda, més d’un cop hom cita 
una traducció castellana de les 
Confessions de sant Agustí quan 
en tenim bones versions catala-
nes (una, per exemple, feta pel 
canonge Llovera, contemporani i 
col·lega del Dr. Cardó).

Resumint: el llibre que ens 
ha ofert el IEV serveix per a co-
nèixer millor aquest «clàssic del 
pensament» que és Carles Cardó, 
però no ofereix prou garanties 
per a fer estudis literàrio-lingüís-
tics sobre l’elegant estilista que 
fou aquest vallenc il·lustre, infl u-
ent canonge barceloní i fi del pa-
triota català. ◆

JOSEP RUAIX I VINYET

Carles Cardó.
Un clàssic del pensament.
Pòrtics de La Paraula Cristi-
ana (1925-1936).
Edició a cura de Lluís M. 
Moncunill, Fructuós Moncu-
nill i Maria Martí,
Institut d’Estudis Vallencs, 
Valls 2008.

Carles Cardó

Carles Cardó.Carles Cardó.

Gràcies a PICAP, SL tenim al mercat un interessant disc compacte anome-
nat Història de Catalunya amb cançons 2.0, que amb onze cançons va contant 
diferents passatges de la història de Catalunya. Els textos han estat seleccionats 
i elaborats per Joan Vilamala i la producció musical va a càrrec de Toni Xuclà. 
Hi ha encara una cançó que fa de preàmbul «Som la Katalana Tribu» amb text 
de Víctor Alexandre i muntatge de Pere Planella i Roger Cònsul, amb inter-
pretació de cinc actrius que participen en l’espectacle. Tota la segona part ens 
agrada més que la primera.

Us animem a comprar-lo. Per a més informació, podeu anar a la pàgina 
d’internet www.picap.cat.
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Víctor Alexandre, el perio-
dista que va vendre més de 
25.000 exemplars del llibre d’en-
trevistes Jo no sóc espanyol, és 
ara l’entrevistat en Víctor Ale-
xandre. L’independentisme desa-
complexat, de Jordi Sedó (Edito-
rial Malhivern, 2009). Tant la 
interessant trajectòria com el ta-
rannà afable d’Alexandre expli-
quen que hagi estat motiu d’un 

llibre, en forma de conversa divi-
dida per temes (identitat nacio-
nal, llengua, independència de 
Catalunya, autoestima col·lec-
tiva...).

Alexandre detecta entre els 
catalans un dèfi cit d’autoconfi -
ança, una manca d’amor propi, 
un complex d’insignificança: 
«Anem pel món amb el cos en-
congit [...] és la suma de molts 
anys de subordinació.» Precisa-
ment per això, en els seus assaigs 
(Despullant Espanya, Senyor 
President, La paraula contra el 
mur, TV3 a traïció...) procura 
desmuntar tòpics anticatalans de 
forma argumentada i raonada. És 
del parer que la refl exió permet 
de fer reaccionar els grups infe-
rioritzats i, de retruc, elevar l’au-
toestima: «Crec que tot escriptor 
mínimament compromès amb el 
seu poble hi està obligat.» També 
pensa que un dels secrets que 
perpetuen la nostra subordinació 
a Espanya és que desconeixem 
les nostres pròpies forces. Conse-
güentment, per al poder domi-
nant és cabdal que el subordinat 
se senti feble, insegur, indefens, 
atès que d’aquesta manera cap 
col·lectiu no es rebel·la contra allò 
que l’oprimeix.

Alexandre constata que el 
veritable problema és que no vo-
lem ser-ne conscients. Un dels 

exemples més explícits va ser la 
reacció de gran part dels veïns de 
la Gornal quan l’estació de trens 
va quedar de potes enlaire l’octu-
bre de 2007 arran de l’arribada 
de l’alta velocitat a Barcelona. I 
és que, pocs dies més tard, J.L. 
Rodríguez Zapatero, màxim res-
ponsable del desgavell ferroviari, 
va rebre un bany de masses en 
aquesta barriada de l’Hospitalet 
de Llobregat. Tot i que durant 
mesos van ser molts els veïns que 
van sortir malparats del caos de 
Rodalies, el vot socialista va créi-
xer en el 2008 en aquestes ciu-
tats-dormitori de l’entorn del cap 
i casal. En aquest sentit, hi ha 
catalans a qui, per tal d’evitar ser 
crítics a Madrid i, aleshores, no 
haver de passar per nacionalistes, 
independentistes... no els fa res 
d’anar en contra de la seva iden-
titat, encara que sigui injust el 
tracte de rebem com a poble. Fent 
un símil, Emilio Calatayud, jutge 
de menors, sosté que, per por de 
semblar fatxes, molts pares no 
s’han atrevit a posar límits als 
fills: «Volent ser els seus col-
legues... els han deixat orfes» (La 
Vanguardia, 7-6-07). 

També explica aquest feno-
men alienador la negació d’un 
altre món possible (un Estat ca-
talà, poder viure en la nostra 
llengua...). I això es plasma co-

lonitzant l’imaginari de la nació 
sotmesa. Segons l’escriptor tua-
reg Mahmoudan Hawad, el con-
trol de les emocions i de l’ima-
ginari és més greu que la 
colo nització de terres: «He vist 
africans que travessen el Sàhara 
a peu per poder arribar a l’altra 
banda del Mediterrani, a Eu-
ropa. Aquesta gent ja només 
usen el 50% del vocabulari de 
la llengua africana i la resta són 
paraules estrangeres. Encara 
que la paraula existeixi, no són 
capaços de dir-la en la seva 
llengua i fan servir l’estrangera. 
Cada dia que passa, la gent 
abandona el vocabulari perquè 
l’imaginari està colonitzat i els 
han dit que la seva llengua no 
té futur» (Avui, 29-4-09). En 
aquesta línia, Alexandre diu 
que Espanya és el centre de 
l’univers dels altaveus medià-
tics catalans: «Tots els referents 
que ens arriben són espanyols i 
és en funció d’ells que ens em-
mirallem amb el món.»

«La casa és la tomba dels 
vius» és una dita de la cultura 
nòmada de Hawad.  Allò que en-
terra en vida els catalans d’avui 
és «continuar asseguts en el sofà» 
en lloc de plantar-nos i mobilit-
zar-nos per fer possible un altre 
món. ◆

QUIM GIBERT

Jordi Sedó,
Víctor Alexandre: l’indepen-
dentisme desacomplexat,
Malhivern,
La Garriga 2009.

Jordi Sedó,Jordi Sedó,

Víctor Alexandre

Tenim ja la tercera edició del llibre Compendi 
de normes d’estil. Manual per a redactors i correctors, 

edició ampliada, revisada i reestructurada.

— 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 us sortirà per sols 8 €. 
Demaneu pel senyor Rafael.

— Quant a les llibreries, a Barcelona es troba a ONA (Gran 
Via, 654) i a La Central (c. Elisabets, 6) al preu de 12 €.
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