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A
mb pocs dies o setmanes de diferència hem 
perdut tres prohoms de la cultura catalana: 
Jaume Vallcorba, Joan Triadú i Joan Solà.

Pel que fa a Jaume Vallcorba i Rocosa (Bar-
celona, 1920-2010), enginyer i fi lòleg, vinculat des 
de sempre a LLENGUA NACIONAL, ens deixava el 
dia 28 de setembre proppassat. Per a més detalls 
sobre la seva biografi a, vegeu l’article corresponent 
en aquest mateix número de la nostra revista. Com 
es dedueix d’aquesta biografi a, va ser un home que 
va lluitar sempre, d’una manera destacada, per l’ús 
i el bon ús de la llengua catalana.

Pel que fa a Joan Triadú i Font (Ribes de Fre-
ser, 1921 - Barcelona, 2010), pedagog, crític litera-
ri, activista cultural i cívic, també amic de LLEN-
GUA NACIONAL, ens deixava el dia 30 del mateix 
mes. Com que la seva biografi a ja ha estat for-
ça divulgada, ens limitem ací a reproduir alguns 
titulars que, arran de la seva mort, van aparèixer 
en el diari Avui el dia 1 d’octubre, en cròniques i 
articles que glossaven la seva fi gura: «Adéu a Joan 
Triadú, ànima de la catalanitat» (p. 1); «Catalani-
tat i exigència. Un personatge clau de la crítica i 
de l’antifranquisme» (p. 36); «Ha mort un home 
fort» (p. 38); «Les lletres catalanes perden el mes-
tre Triadú. El poeta, crític i pedagog, que va morir 
ahir a 89 anys, deixa un llegat cultural immens i 
una obra de càtedra excel·lent. Catalunya plora la 
mort de Triadú» (p. 40); «Figura clau de la resis-
tència, l’activisme va ser decisiu en la represa del 
catalanisme. La vitalitat de l’escriptor i el rigor 
crític van aguantar, fi ns i tot, quan la salut l’aban-
donava» (p. 41). I l’endemà el mateix diari, com 
també El Punt, li dedicaven un editorial, titulat 
«Joan Triadú, una vida per Catalunya».

Pel que fa a Joan Solà i Cortassa (Bell-lloc d’Ur-
gell, 1940 - Barcelona, 2010), infl uent lingüista, ens 
deixava el dia 27 d’octubre. Tothom està d’acord 
que ha estat un gran treballador de la llengua fi ns 
al darrer moment i que, per fas o per nefas, ens 
ha estimulat a tots els qui treballem per la matei-
xa causa, com també que era un home impetuós, 
incansable, vital. Per a més detalls, vegeu l’editorial 
que LLENGUA NACIO NAL li va dedicar en el número 
68 (III trimestre del 2009). 

Amb la mort d’aquests tres personatges, doncs, 
hem perdut uns referents singulars i uns esforçats 
companys de viatge. Que el seu record, a més de 
l’obra que deixen, ens esperoni a continuar fi dels 

en el servei de la llengua, cultura i país que ells van 
servir, cada un de la seva manera.

... IEC

A
ra bé, així com ens entristeixen les pèrdues 
esmentades, ens alegra la concessió, per part 
de la Generalitat de Catalunya, de la seva 

Medalla d’Or a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
L’acte de lliurament es dugué a terme en una diada 
ben signifi cativa: l’Onze de Setembre proppassat. 
Ens alegra aquesta concessió perquè subratlla la 
importància d’una entitat que, creada l’any 1907 per 
l’intel·ligent polític Enric Prat de la Riba, ha promo-
gut la cultura catalana i sobretot, mitjançant l’obra 
normativitzadora de Pompeu Fabra enquadrada 
dins la Secció Filològica (SF) de l’esmentada insti-
tució, ha fet que, des de la segona dècada del segle 
XX, la llengua catalana hagi pogut estar al costat de 
les altres llengües de cultura.

Tanmateix, perduda la tutela de Fabra, la SF 
ha tingut una trajectòria una mica erràtica i, per 
acció o per omissió, ha protagonitzat actuacions 
ben discutibles. Una acció d’aquest tipus, per posar 
un sol exemple, ha estat la nova normativa sobre el 
guionet en els mots compostos, normativa que té 
greus inconvenients des dels punts de vista fonè-
tic, morfològic, sintàctic i semàntic. I per posar un 
exemple d’omissió, direm que hem trobat a faltar 
un pronunciament de la docta corporació sobre la 
«proposta Coromines» pel que fa a la distribució 
de les preposicions per / per a, falta de pronuncia-
ment que ha donat ales a un ús sens dubte infun-
dat fi lològicament i incongruent gramaticalment. 
Podríem, és clar, posar altres exemples d’actua-
ció defi cient; però el que ens interessaria és que, 
en endavant, la SF del IEC mirés d’afi nar més en 
la seva gestió, corregint errors passats i aprofi tant 
les aportacions que es fan a la normativa també 
des de fora del IEC. En aquest sentit, les pàgines 
de la nostra revista, de la qual han sortit ja més de 
setanta números, contenen un gavadal d’estudis, 
avisos, propostes i suggeriments que la nostra aca-
dèmia faria bé de tenir més en compte. Que aquesta 
Medalla d’Or de la Generalitat al IEC sigui, doncs, 
un estímul per a millorar la tasca especialment 
–perquè a nosaltres ens interessa sobretot la llen-
gua– de la seva secció dedicada a la fi lologia. u

VALLCORBA, TRIADÚ, SOLÀ... 
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Josep Pla i Casadevall (1897-1981) 
és l’escriptor més fecund i llegit de 
les lletres catalanes del segle xx, 

tant per la qualitat com per la quan-
titat d’obres publicades. La seva vida 
i obra són plenes d’equívocs i contra-
sentits, en part deguts a la seva pròpia 
ambigüitat calculada. Ell va procurar 
de difondre una certa visió de la seva 
persona i la seva obra que no sempre 
es correspon amb la realitat. 

Pla, malgrat el que pugui dir ell de 
la seva pròpia obra, és un dels grans 
lírics de la literatura catalana. He arri-
bat a aquesta conclusió després de 
rellegir amb cura el volum Les hores, 
el seu llibre poètic per excel·lència. No 
trobo arriscat d’afirmar que Pla és un 
dels grans creadors de la prosa poètica 
en català, per no dir el millor. Ell va 
escriure alguns versos, pocs, intranscen-
dents la majoria; en un poema reflexiona 
sobre la poesia, el que comença dient: 

«La poesia té una cosa empipadora / que 
és la rima, la musiqueta […], etc.»1. A ell 
no li interessa la pura mecànica de fer 
versos, sinó la poesia en estat pur, pri-
migeni i exultant. 

És un error quedar-se únicament 
amb la imatge d’un Pla prosista o mes-
tre de la prosa, petit propietari rural, 
prosaic o materialista. A parer meu, 
captava com ningú l’essència amagada 
de les coses, i, quan tracta de la natura, 
els seus éssers i fenòmens, és realment 
superb. També és una ingenuïtat pen-
sar que en Les hores només tracta del 
pas inexorable del temps, de les esta-
cions i sobre el cicle anual. Certament 
hi ha tot això, però també és una obra 
impregnada d’un lirisme i d’una poe-
sia inigualables. Aquest vessant líric de 
l’obra planiana ha estat apuntat o insi-
nuat per alguns crítics, però només de 
passada i marginalment. Així, Néstor 
Luján, quan va aparèixer l’obra en cas-
tellà, amb el títol La huída del tiempo, 
comenta, entre altres coses, «la sensa-
ción de que quizá se haya derramado 
un exceso de poesía en las palabras», 
i poc després «tocado agudamente de 
poeta»2. Més endavant, Salvador Espriu, 
diu: «El greu i viril dolor del pas irre-
meiable i indiferent del temps ha dictat 
a la seva ploma les pàgines de més estre-
mida qualitat, la vibració més lírica, més 
solemne i, per tant, més duradora de la 
seva prosa»3. Més recentment, Loreto 
Busquets remarcava l’escassa conside-
ració per part dels crítics de Les hores, 
dient que «ese texto constituye una enti-
dad autónoma y unitaria con caracte-
rísticas propias. El mismo Pla lo dis-

tingue del resto de su producción por 
su carácter poético y por considerarlo 
fruto de un ameno e intranscendente 
entretenimiento»4.

Guillermo Díaz-Plaja, en el seu 
magnífic estudi i antologia El poema 
en prosa en España, defineix aquest 
concepte com a «toda entidad literaria 
que se proponga alcanzar el clima espi-
ritual y la unidad estética del poema sin 
utilizar los procedimientos privativos 
del verso»5. El tema de la prosa poè-
tica és molt més complex i suggerent 
del que resta esquemàticament ano-
tat, i planteja tota una problemàtica 
i metodologia d’anàlisi que s’escapa 
de la brevetat d’aquesta aproximació. 
Charles Baudelaire, en el prefaci dels 
seus Petits poemes en prosa (L’esplín 
de París) diu: «¿Qui, d’entre nosaltres, 
en els seus dies d’ambició, no ha somiat 
el miracle d’una prosa poètica, musi-
cal, sense ritme i sense rima, prou fle-
xible i prou esqueixada per a adaptar-se 
als moviments lírics de l’ànima, a les 
ondulacions del somieig, als sobresalts 
de la consciència?»6. Josep Pla s’identi-
fica amb aquest plantejament i, amb la 
seva sensibilitat, capta aquesta bellesa 
fugissera de la natura i de les coses. 
Són nombrosos els fragments de prosa 
poètica de Les hores que podria esmen-
tar i comentar.

Començaré per un dels més cone-
guts i emblemàtics en aquest sentit, 
Temps de febrer: els ametllers. La seva 
gràcia i delicadesa és única, impensa-
ble en un escriptor vulgar o materia-
lista: «Si els miracles altra cosa no 
són que una badada de la naturalesa, 

La prosa poètica 
de «Les hores» de Josep Pla
Josep Lluís Bronchal 

1.  Josep Pla, «Notes per a Sílvia», Obra completa, volum XXVI, pp. 423-424.

2.  Néstor Luján, «Josep Pla y la vida del tiempo», dins Destino, núm. 448, 16 
de febrer de 1946, p. 13.

3.  Salvador Espriu, «El temps, Josep Pla i el seu nou llibre Les hores», dins 
Miscel·lània de Literatura Catalana, Raixa, Mallorca 1953, p. 137 (text que 
recull el parlament pronunciat per Espriu a la Casa del Libro, de Barcelona, 
el 17 d’abril de 1953).

4.  Loreto Busquets, «Un libro de poesía de Josep Pla: Les hores», Cuadernos 
Hispanoamericanos, núm. 567, 1997, p. 61.

5.  Guillermo Díaz-Plaja, El poema en prosa en España. Estudio crítico y 
antología, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1956, p. 3.

6.  Charles Baudelaire, Petits poemes en prosa (L’esplín de París), traducció 
d’Anna Montero i Vicent Alonso, Edicions del Mall, Barcelona 1983, p. 9.

Josep Pla i Casadevall
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el florir dels ametllers, en ple hivern, 
és el miracle més graciós i lleuger de 
la terra. […] ¿Com vingueren aquestes 
flors? Ahir no hi eren. No hi havia més 
que un borrissol rosat d’una vaguetat 
sense pes. Nasqueren al conjur de la 
nit, potser al conjur de la calma de 
l’aire de la lluna plena»7.

Què és el que atreia els romàntics? 
Sens dubte, l’espectacle calmat o des-
fermat de la natura en totes les seves 
variades manifestacions: el firmament, 
la lluna, el mar, les tempestes, els vents, 
les boires, els ocells, els insectes, la pri-
mavera, la tardor, el canvi d’estacions, 
etc. Els capítols que tracten aquests 
temes en Les hores són els que conte-
nen més poesia de tot el llibre.

En el capítol «Lluna de gener» es -
criu: «Jo sóc un entusiasta de les llu-
nes dels cels d’hivern. Són cels ruti-
lants, d’una netedat, d’una turgència 
metàl·lica. A l’hivern la llum de la lluna 
té una qualitat tensa i una llum viva. La 
lluna de gener és la més clara de l’any i 
converteix el paisatge en un somni, en 
un somni lúcid i precís»8.

És evident que en aquest i en molts 
altres fragments barreja la descripció 
poètica a través del filtre del seu propi 
jo, com feien els escriptors romàntics. 
Això que comentem resta ben palès 
en el capítol «Nocturn de maig»: «A 
mi, m’agrada la nit estelada i negra 
[…]. Al camp, són una pura merave-
lla. ¿S’imagina l’encant que produeix 
no veure res, no veure’s ni a si mateix 
i tenir davant les estrelles? […]. Desa-
pareix tot rastre d’obra humana. La 
terra i el cel s’han fos en el magma 
ombrívol. Immergit en aquesta situa-
ció, hom sent de seguida una onada de 
grandesa. I quina vida! Quina vida té 
la nit, Déu meu!»9. No puc, per tant, 
compartir l’afirmació poc matisada 
que fan alguns crítics de dir que Pla és 
un escriptor anti-romàntic. En tot cas, 
podria ser totes dues coses, però les 
proses de Les hores són prou explícites 
de la seva filiació romàntica. 

També dedica capítols monogràfics 
a parlar de determinades bestioles que 
marquen el pas de les estacions: les ore-
netes, el rossinyol, el cucut, els grills, 
les cigales, etc. I ho fa amb una sim-
patia, admiració i coneixement admira-
bles, com si fossin les seves amigues. 
En determinats moments gairebé les 
humanitza. Així, diu: «El grill no ha 
nascut per viure encaixonat; observat 
en la naturalesa, resulta un insecte soli-
tari, fugitiu, de relació nul·la, que ten-
deix a amagar-se. No és ni un comensal, 
ni un paràsit, ni tan sols un company de 
viatge d’un o altre element de l’espècie 
humana. És un insecte que va sol, d’òr-
bita personal»10. 

Diversos capítols van dedicats exclu-
sivament a observar els subtils canvis 
estacionals: «L’olor de la Quaresma», 
«El cant universal de la primavera», 
«Primavera», «Fugacitat d’abril», encara 
que molts altres contenen elements de 
transi ció entre les diverses estacions de 
l’any. «Calmes de mar pel juny» pro-
bablement és un dels més aconseguits 
des del punt de vista poètic. Cadascun 
d’aquests capítols que he esmentat fins 
ara té la categoria de magnífic poema 
en prosa. Poquíssims poetes de la natura 
han aconseguit d’expressar tanta poesia 

i bellesa com ho fa Pla. No tot ho acon-
segueix forçant l’adjectivació com ha 
remarcat Glòria Casals11; els autèntics 
poetes, a part de tenir un notable domini 
dels recursos de la llengua, també estan 
dotats d’una intuïció singularíssima. 
Alguns d’aquests capítols són petites 
obres mestres d’observació, sensibilitat i 
sensualitat, que mereixerien ser comen-
tades amb cert deteniment. Aquest seria 
un recomanable i immillorable exercici 
d’aprenentatge lingüístic i poètic.

En un parell de capítols Josep Pla 
sembla com si no es pogués permetre 
d’haver arribat tan lluny en el seu plante-
jament líric i volgués excusar-se amb un 
exabrupte incomprensible, segurament 
calculat i que ha estat molt comentat. 
Em refereixo al fragment final del capí-
tol «Temps de febrer: els ametllers», on 
escriu: «Jo crec que, en efecte, els amet-
llers són cosa de poesia, figuracions 
bellíssimes. Són cosa de tanta bellesa 
que quan, en virtut de la fugacitat de 
les coses, es produeix el desflorament, 
jo sento la mateixa buidor fonamental 
que vaig sentir el dia que a Càller, a 
Sardenya, em robaren la cartera»12. És 
això una evident manifestació d’anti-
lirisme?13 De cap de les maneres. Con-
sidero que Pla és molt conscient de la 

7.  Josep Pla, «Les hores», Obra completa, volum XX, Edicions Destino, 
Barcelona 1971, pp. 79-80.

8.  Op. cit., p. 49.

9.  Op. cit., p. 192.

10.  Op. cit., p. 139.

11.  Aquest capítol ha estat analitzat per la professora de la Universitat de Barcelona, 
Glòria Casals, en el seu treball «Filologia i antropologia. Una lectura de “Cal-
mes de mar pel juny”», dins Josep Pla, memòria i escriptura (2001), Actes del 
Col·loqui de l’Any Pla, Universitat de Girona, octubre 1997. 

12.  Les hores, op. cit., p. 81.

13.  Recollit en Història de la literatura catalana, A. Carbonell, A.M. Espada-
ler, J. Llovet, A. Tayadella, Edhasa, Barcelona 1979 (1a ed.), p. 458.
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seva capacitat poètica, i encara que 
manifesti aquesta aparent aprensió a 
la seva vena lírica, ho fa més aviat per 
humilitat o perquè aquesta faceta des-
diu de la imatge d’home dur i insensi-
ble que ell s’ha anat construint sobre el 
seu materialisme. Res més lluny de la 
realitat. A parer meu, es tracta d’una 
màscara més de Pla.

El capítol «Fugacitat d’abril» és 
molt significatiu en el sentit que comen-
tem. Després d’haver escrit amb un 
lirisme extraordinari sobre la preca-
rietat d’aquests canvis estacionals en 
la natura, afirma contundent, com qui 
no vol la cosa: «De tota manera, a mi 
em sembla que només els poetes poden 
formular aquestes hipòtesis»14. Ell les 
ha formulades i, en conseqüència, és 
poeta per mèrit propi. En la segona 
part d’aquest mateix capítol troba un 
amic que esporga la seva vinya, el qual 
li explica amb detall diversos aspec-
tes pràctics del seu conreu. Novament 
Pla, amb un punt d’ironia, com si tot el 
lirisme que ha vessat en el capítol no tin-
gués per a ell cap importància, diu: «I 
a la fi em demano si les preocupa cions, 
els esforços, la tenacitat, l’amor per les 
coses concretes, no són infinitament 
més consoladors, més satisfactoris, que 
el meu petulant desvariejar»15. Aquest 
«petulant desvariejar» o divagacions 
serien les seves magnífiques proses líri-
ques, que, aparentment, infravalora.

També cal remarcar la dimensió 
contemplativa de Pla. En el capítol «Les 
hores incertes», parla de «la posició que 
mantingueren els vells, arcaics artistes 
xinesos, alguns dels quals es passaren 
mitja vida silenciosos i atents davant d’un 
arbre, d’un animal o d’un paisatge qual-
sevol…». Tot seguit considera «aquests 
fenòmens de lúcida badoqueria»16. Pla és 
un panteista convençut, i el cosmos per 
a ell són les forces cegues i imprevisi-
bles de la natura, sobre les quals insisteix 
una vegada i una altra en diferents capí-
tols. Ell, en el fons, fa el mateix davant la 
natura que aquells artistes xinesos, con-
templatius o badocs, i el seu llibre Les 

hores n’és la prova més evident. Hi apa-
reixen multitud d’aspectes i detalls en 
molts capítols que només els contempla-
tius poden recollir a través de la seva fina 
observació i subtil sensibilitat. 

Aquesta actitud que Pla intuïa, pro-
cedent de la cultura oriental, és possible 
entendre-la molt millor a partir del con-
cepte de l’haiku, breu poema d’origen 
japonès de disset síl·labes, que ha assolit 
en els últims anys un èxit extraordinari 
a Occident i també a casa nostra. Què 
pretén l’haiku? Doncs, captar l’essència 
de les coses amb una actitud d’astora-
ment, explicitant l’ara i l’aquí. Aquest 
senzill exercici poètic intenta contem-
plar el món creat, en especial el de la 
natura en les quatre estacions, per tal 
de captar aquell instant únic i màgic que 
no tornarà mai més i del qual els poetes 
han estat testimonis privilegiats. Vicente 
Haya Segovia, l’estudiós més impor-
tant de la matèria en el món hispànic, 
niponòleg, defineix l’haiku com «una 
impresión natural que se hace poesía»17. 
També assenyala un concepte fonamen-
tal de la poesia japonesa, l’aware, del 
qual diu que és «la conmoción del poeta 
–del hombre que siente– por la propia 
existencia, no de los seres vivos sufrien-
tes, sino de todos los seres, conscien-
tes del milagro de que cada cosa exista, 
de que la realidad cambie, de que cada 
hecho ocurra, de que el tiempo pase. 
Todo ello es asombroso y, aún más, es 
emocionante: introduce 
al poeta en la esfera de 
lo “sagrado”»18. Estic 
convençut que Josep 
Pla experimentava sen-
timents semblants de 
commoció i astorament 
quan escrivia aques-
tes proses líriques. En 
Les hores hi ha moltís-
sims fragments poètics 
que en la seva formu-
lació s’aproximen als 
conceptes japonesos 
d’haiku i d’aware. Un 
exemple significatiu 

d’això que comentem es troba en el capí-
tol «La neu»: «De sobte un pardal, més 
mort que viu, es posà sobre la branca 
d’un arbre i caigué una empolsimada 
dispersa, polvorescent de neu. Fou un 
instant, rapidíssim, fascinant, de claror 
viva»19. A continuació, Pla afegeix que 
aquestes coses foren pintades pels vells 
xinesos. La imatge és prou explícita del 
que comentem. 

Si després d’haver llegit les mag-
nífiques proses líriques de Les hores 
s’escau que un dia, per atzar, us tro-
beu amb l’espectacle sempre màgic i 
meravellós de la natura, com podria 
ser davant d’una lluna plena d’hivern, 
o contemplant els ametllers florits, o 
veient caure la neu, o mirant un cel 
d’abril, o observant una tempesta, o 
sentint el rossinyol o el grill, o escol-
tant la tramuntana..., tindreu l’opor-
tunitat de sentir, amb la vostra pròpia 
sensibilitat, aquella emoció primigè-
nia que Pla va experimentar i trans-
metre com ningú. Sovint, els poetes 
escriuen per demostrar les seves habi-
litats lingüístiques i magnificar el seu 
propi ego; Pla ho fa senzillament per 
absorbir la saba de la vida en tota la 
seva complexitat i compartir-la amb 
els seus lectors. D’aquesta manera ens 
apropa amb molta més eficàcia al món 
de la natura per mitjà de tots els sen-
tits. Això només ho poden aconseguir 
els veritables poetes. u

14.  Les hores, op. cit., p. 177.

15.  Op. cit., p. 179.

16.  Op. cit., p. 111.

17.  Vicente Haya Segovia, El corazón del haiku; la expresión de lo sagrado, 
Mandala Ediciones, Madrid 2002, p. 15 (assaig fruit de la seva tesi doctoral 
1993-2000).

18.  Op. cit., p. 106. 

19.  Les hores, op. cit., p. 54.
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El cinquantenari de la mort de Carles 
Riba, escaigut l’estiu de l’any pas-
sat, ens ha fet altra vegada present 

(si calgués encara) la importància que 
té per a la nostra literatura aquell gran 
home que altres, més qualificats que no 
pas jo, han anomenat «el més clàssic i el 
més universal dels nostres poetes».

Per als qui, com jo, no van poder 
aprendre el català a l’escola, però que 
encara havíem pogut llegir cada set-
mana En Patufet, la trobada, gairebé 
podríem dir l’enfrontament, amb els 
versos de Carles Riba era, en els pri-
mers moments, com trobar-se davant un 
mur insalvable. Per als qui veníem de 
famílies treballadores senzilles, en les 
quals el nostre català ciutadà de cada 
dia era una barreja extrema de mots 
de pura arrel catalana i d’abundants 
castellanismes que avui grinyolen tan 
bon punt els sentim, no era sols la rica 
imatgeria ribiana la que ens obligava a 
llegir-lo amb una concentració que no 
ens havia calgut per a Verdaguer o per 
a Maragall; de cop i volta (com després 
amb l’Espriu de la Primera història 
d’Esther) ens trobàvem amb una llen-
gua (la nostra!) que era molt més rica 
del que mai havíem pensat, una llen-
gua que no desmereixia al costat de cap 
altra del món.

Moltes de les paraules que usava el 
poeta, i que en altres circumstàncies no 
ens haurien estat tan noves, ens obli-
gaven a buscar-les en el diccionari si 

coneixíem algun afortunat que en tin-
gués un. I quan havíem comprès el mot 
ens adonàvem que Riba no l’havia pas 
usat arbitràriament per tal de demostrar 
el seu coneixement del català, sinó per-
què era el mot just en el lloc just. Per 
posar un parell d’exemples, i per limi-
tar-nos al primer llibre de les Estances: 
traüt (Estança 1, vers 4), roberia (18/6), 
gèneres (pl. de gènera) (22/17), paren-
ceria (23/9) o tudar (tudaria, 33/21).

Generació era un mot clar, però qui 
de nosaltres havia sentit dir-ne gènera? 
I no cal dir que roberia, per a xicots que 
ni tan sols havien après a dir robatori 
sinó que encara parlaven de robo, era 
un descobriment que induïa a assaborir 
el mot com si fos un caramel. En el cas 
de tudar parlàvem de fer malbé i pot-
ser de espatllar; malmetre ja era gai-
rebé un mot exòtic. Tudar, ben pocs ho 
devien haver sentit mai, almenys els qui 
vivíem a la gran ciutat. I de parencers 
no en parlàvem tampoc mai. O parlà-
vem (en el millor del cas) de fatxendes o, 
encara més sovint (horror dels horrors), 
de txulo i txuleria. 

Riba, com tots els 
grans escriptors, s’in-
ventava també neo-
logismes, alguns dels 
quals no sembla que 
hagin estat acceptats 
per les nostres autori-
tats lingüístiques, però 
que s’ho mereixerien. 
No he trobat, per exem-
ple, en el diccionari 
els seus mots gelebrir 
(Estança 5/14) en l’ex-
pressió gelebrides de 
paüra, o assoliament 
(30/4) per a expressar 
el sentiment de solitud 
del mariner al mig de 
la mar. 

De la mateixa ma -
ne  ra que dues de les 

seves Estances són en italià, de vega-
des no dubta a usar un italianisme com 
assai (en comptes de molt o gaire) 
(16/1) quan li va bé per a rimar-ho, per 
exemple, amb mai. I si pensem que 
assai sona molt català, potser es merei-
xeria més d’haver estat incorporat a la 
nostra normativa lingüística que alguns 
castellanismes i anglicismes que, amb 
el temps, han merescut aquest honor.

En tot cas, per a aquells de nosaltres 
que no havíem tingut cap fàcil accés a 
la nostra llengua literària i que, malgrat 
totes les dificultats, ens vam arrengle-
rar darrere els més grans a fi de llui-
tar per conservar-la i fer-ne una eina 
de futur, la riquesa de la llengua dels 
nostres poetes, i la de Riba com un dels 
seus màxims exponents, va ser la nos-
tra cova d’Aladí on vàrem trobar tre-
sors mai imaginats. Val la pena de con-
servar-los per a les gèneres que vinguin 
després de nosaltres. Val la pena de no 
deixar embastardir altra vegada la nos-
tra parla. De versions light ja en van 
produir prou el Decret de Nova Planta 
i les lleis del Movimiento. u

Carles Riba 
i la salvaguarda dels mots
Pere Grau i Rovira

Làpida esculpida per Joan Rebull, en el cementiri de Sarrià, 
on descansa Carles Riba al costat de la seva dona. Hi ha 
escrit en grec: «L’amor no caducarà mai» (1Cor 13, 8).   
Foto: Margalida Capellà

Carles Riba
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Una de les idees que històricament 
han engrescat més l’ànim humà 
ha estat tractar-se amb els pode-

rosos, els il·lustrats, els déus. Francesc 
Torralba, filòsof, diu que el desig de ser 
com déus i de participar de la seva con-
dició immortal és expressat en els mites 
fundacionals de la tradició occidental. 
Torralba assenyala que els herois grecs 
«volen ser com déus, participar de la seva 
naturalesa: heus aquí l’aspiració humana 
més fonda» (dins el llibre Planta cara a 
la mort). En aquest sentit, els Fets dels 
Apòstols relaten el moment en què Saule 
va quedar enlluernat cavalcant rumb a 
Damasc. I, de tan encegat, va caure del 
cavall. L’instant epifànic el va trasbalsar 
de tal manera que va experimentar una 
conversió, un canvi profund. Saule pas-
sarà a dir-se Pau i emprendrà un itine-
rari vital diferent, en el decurs del qual la 
seva sensibilitat espiritual i humana serà 
una altra. Pau esdevindrà un home nou 
arran d’aquesta aparició divina.

Entrant en l’espai lingüístic català, 
l’Alguer fou assolat per les pestes d’ini-
cis del segle xvii. La mortaldat que se’n 
va derivar explica que bona part dels 
algueresos d’avui no siguin descen-
dents dels catalans medievals que van 
repoblar aquest port mediterrani. Així 
i tot, el català fou la llengua de l’admi-
nistració durant segles, fet pel qual gau-

dia d’un enorme prestigi a Sardenya. 
Per tant, els sards que es van establir 
a l’Alguer després de l’epidèmia, origi-
naris de Sàsser i altres punts del nord 
de l’illa, de seguida van adoptar la nos-
tra llengua. Progressar socialment com-
portava usar el català, atès que era el 
viarany més recte per a acostar-se als 
cercles distingits i de poder de la ciutat. 
La dèria de ser entre les forces vives, 
de relacionar-se amb les millors famí-
lies, és d’allò més humana; et fa sentir 
bé, segur, potent. Així, doncs, per als 
sards nouvinguts a l’Alguer el català 
fou la llengua d’integració, la llengua il-
lustrada, la llengua amb majúscula.

Quelcom similar va experimen-
tar Joan-Daniel Bezsonoff (Perpinyà, 
1963), socialitzat en francès com la 
majoria de rossellonesos, quan es va 
retrobar amb la seva cultura, els seus 
referents nacionals, els seus déus. Va 
ser a Girona, visitant per primer cop 
la ciutat, que –d’una fuetada, que diria 
Josep Pla– va poder verificar que la 
catalana és plenament la seva identi-
tat, que el seu país no és França sinó 
Catalunya: «El meu camí de Damasc 
va ser descobrir la Girona monumental. 
En aquell moment em vaig sentir català. 
I quan després vaig veure la Barcelona 
dels setanta, una ciutat tan impressio-
nant, se’m va esborrar la idea que la 

cosa catalana era anar amb esclops» 
(El Temps, 17-7-2007). També detalla 
que l’estada, l’any 1985, a la Universitat 
Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, 
va ser cabdal: hi va entrar com a Jean-
Daniel i en va sortir com a Joan-Daniel 
i amb la idea d’escriure en català. I no 
li ha anat gens malament. 

Quan una identitat lingüística va 
de mal borràs, com ara la nostra, és 
complicat desvetllar seduccions. Això 
explica per què se’ns ha tornat enre-
vessat forjar un vincle sa i estalvi entre 
Catalunya i els catalans, tant en els de 
soca-rel com en els nouvinguts. És a dir, 
hi ha factors extralingüístics que distor-
sionen aquest procés tan natural d’ar-
relament entre els éssers vius. I és que, 
segons el filòleg Joan Ramon Resina, 
la màquina de les identitats la tenen a 
Madrid, raó per la qual ens aboquen a 
haver-nos d’apropiar de la màquina de 
fer catalans per «fabricar-nos realment 
i efectivament una identitat estatal prò-
pia» (Avui, 3-4-2010).

Quan els medievals aixecaven cate-
drals, aleshores d’alçades vertiginoses, 
ho feien per ser més a la vora de Déu, 
per actuar d’acord amb les seves convic-
cions. No sé si es viu millor tocant el cel, 
però que els catalans puguem disposar 
d’un Estat com els altres pobles del pla-
neta sempre serà un goig diví. u

Allà on hi canten els àngels
Quim Gibert

PLAERS 
D’AMETLLA

Trias Galetes - Biscuits SA
Ctra. de Sils, 36 
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 12 13
www.trias.cat
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Què fem per a defensar la 
llengua al País Valencià?
Carme Forcadell 

L’Escola Valenciana ha denunciat 
reiteradament el genocidi lingüís-
tic que pateix la nostra llengua 

al País Valencià. Aquesta institució, a 
la qual no agrairem mai prou la feina 
i l’esforç que ha fet i que fa perquè el 
català no desaparegui del País Valen-
cià, ha fet públic que més de 125.000 
alumnes valencians que volien estudiar 
en català no ho podran fer aquest curs 
perquè la Generalitat Valenciana no ofe-
reix prou places. A la ciutat de València, 
per exemple, només 47 centres públics, 
dels 95 que hi ha, ofereixen una línia 
d’ensenyament en valencià.

Aquestes xifres es fan públiques 
i notòries cada any a l’inici de curs i, 
que se sàpiga, mai no ha passat res, més 
enllà de sortir en la premsa, en una part 
de la premsa; però ningú no ha portat 
als tribunals el Govern valencià ni el 
Departament d’Educació per incomplir 
el que marquen les lleis respecte a l’en-
senyament del valencià i en valencià. 

Actualment, al País Valencià, hi ha 
tres programes diferents per a incor-
porar l’ensenyament del valencià: (a) el 
Programa d’Ensenyament en Valencià 
(PEV) per a l’alumnat catalanoparlant. 
Aquest programa assegura l’aprenentatge 
del català, del castellà i de l’anglès; (b) el 
Programa d’Immersió Lingüística (PIL) 

per a l’alumnat castellanoparlant, que 
assegura el mateix que l’anterior, i (c) 
el Programa d’Incorporació Progres-
siva (PIP), que fins ara assegurava 
l’assignatura de valencià i una altra 
àrea temàtica impartida en valencià a 
partir del tercer curs de primària. 

El Govern valencià incompleix 
d’una manera sistemàtica els progra-
mes d’ensenyament en valencià i ara 
sembla que també aprovarà un decret 
que deixaria únicament com a obliga-
tòria l’assignatura de valencià i prohi-
biria que es fessin en català més de 
dues àrees de coneixement. Això aca-
baria de completar el genocidi lingüís-

tic que, des de fa temps, es va duent a 
terme, ja que aconseguiria que més de 
mig milió d’alumnes tan sols tinguessin 
el valencià com una assignatura.

El Govern valencià des de fa temps 
treballa, d’una manera sistemàtica i des 
de diversos àmbits, per fer desaparèixer 
el català del territori on governa, i una 
de les estratègies que segueix, a més de 
la fragmentació lingüística i la divisió 
territorial, és anar reduint les places de 
valencià fins a arribar als mínims, tal 
com ho demostra el fet que també es 
tanquen les assessories de valencià del 
Departament d’Educació, ja que aquest 
lloc és on més present hi ha català en 
l’ensenyament, i això gràcies a la bona 
feina de l’Escola Valenciana. 

No ens podem 
ni imaginar què 
passaria si fos 
a l’inrevés, que 
aquests xiquets no 
poguessin rebre 
l’ensenyament en 
castellà, perquè, 
quan es tracta 
d’un sol nen que 
vol ser escolarit-
zat en castellà a 
Catalunya, i no 
pot fer-ho a l’es-

cola pública, es converteix en una tragèdia 
nacional que surt a primera pàgina de tots 
els mitjans de comunicació; però aquests 
mateixos mitjans callen vergonyosament 
quan es tracta de defensar el català.

El Govern valencià i el Govern espa-
nyol són els culpables d’aquesta situa-
ció; el primer n’és l’autor directe, el que 
duu a terme aquest genocidi lingüístic, 
i el Govern espanyol no fa res per evi-
tar-ho, quan ho podria fer simplement 
declarant que el català és també una 
llengua de l’Estat espanyol. Tanmateix, 
nosaltres també en som responsables 
(els catalans del sud, els catalans del 
nord i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya), perquè crec que no som 
prou conscients del que això significa. 

Tampoc no fan res els demòcrates 
i els federalistes espanyols, partidaris 
de la diversitat cultural i de la pluralitat 
lingüística que es van mobilitzar tant a 
l’hora de defensar el castellà a Puerto 
Rico i a Califòrnia. 

Cal, però, que tinguem molt clar que 
de llengua nostra solament n’hi ha una, 
i si volem que el català sobrevisqui, tant 
és que qualsevol agressió sigui feta al 
País Valencià o a les Illes o a Andorra, 
que tal agressió va contra tot el terri-
tori. Perquè, si la llengua comença a 
desaparèixer pel sud, no tinguem cap 
mena de dubte que també acabarà des-
apareixent del nord. u
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Cap enrere, com els crancs
Cosme Aguiló

Hi ha notícies que, a primer cop 
d’ull o d’orella, et deixen estupe-
facte i et fan quedar com la jaia 

Miquela. Resulta que ara un dels àngels 
de la guarda del benestar social d’aquest 
país ha anunciat a toc d’alicorn que eli-
minarà –si pot, s’entén; per tant, via fora 
i desperta ferro!– la Llei de normalit-
zació lingüística. Vaja, una cosa així 
com si digués que llevarà del vent totes 
les colònies de ferrerets, perquè no hi 
ha dret que uns animals tan prepotents 
que poden fer desaparèixer els granots 
(i sort que els ferrerets no arribaren de 
Catalunya!), hagin de tenir en exclu-
siva un parell (mallorquí) de gorgs de la 
Serra Nord, privant els amfibis nouven-
guts que gaudeixen de la resta de l’Illa 
de compartir el territori en pla d’igualtat 
constitucional.

He sabut, per una nota publicada en la 
premsa (9-X-2010), que una de les «perles» 
(l’ús del substantiu és meu) que han sortit 
de la seva gola en una entrevista radio-
fònica és que aquí deim tassó i no got, o 
capell i no barret. Quasi posaria la mà en 
el foc (i no em cremaria, com en Bernat 
Generè), que el qui està disposat a fer-nos 
tornar dins la miserable i llefiscosa gerreta 
de l’antic règim no diu ni tassó ni capell, 
sinó vaso i sombrero. Allà ell!, que digui 
el que vulgui, però un servidor només es 
passa pel canyó les lliçons que provenen 
de mestres. L’emissor d’aquesta desgraci-
ada mostra de programa d’aculturació dels 
indígenes ha de recórrer encara molt de 
camí per a arribar a aprenent de manobre 
i seria convenient, per evitar malentesos, 
que definís l’abast geogràfic de l’adverbi 
aquí, que com a molt deu ser el punt espa-
cial que ell ocupa en el moment que ens 
frega pels morros la mentida, producte o 
no de la ignorància que, impúdicament, 
expandeix cap als quatre punts cardinals. 
Que digui clarament que tot el que s’ad-
jectiva amb el gentilici català li provoca 
nàusees, que el budellam li fa remor de 
mar fonda en sentir el nom de la llengua, 
que allò que el faria immensament feliç 
són unes Balears amb els sioux autòc-

tons momificats dins les vitrines 
dels museus i que entre es cap 
de Cavalleria i es cap de Barba-
ria no es parlàs altra cosa sinó 
l’espanyol davallat sota pal·li i 
directament dels páramos penin-
sulars. Que ho digui i no ens sen-
tirem enganyats, però que no ens 
doni gat per llebre amb lliçons de 
geolingüística, perquè som mul-
titud els qui sabem que canten 
papers i menten barbes.

Si aquí significa ‘el territori de les 
illes Balears’, la martingala està més que 
sobredimensionada, perquè, que jo sàpiga 
–i que no posi en dubte el senyor Bauzà 
que ho sé–, les quatre paraules són usuals 
en el nostre espai insular. I si no ho fossin, 
què? Amb quin dret ens privaria d’utilit-
zar altres mots de l’idioma? Per què no es 
dedica a lluitar per tal que les unitats lèxi-
ques del castellà no surtin del clos origi-
nari (a Toledo, només paraules de Toledo) 
i ens deixa tranquils, als qui som fidels 
a la llengua d’aquí. Per què no allunya 
de nosaltres les tisores foranes que estan 
sempre obertes i a punt per a castrar-nos. 
Hostes vengueren i de casa meva em tra-
gueren! N’hi ha de paraules que s’usen 
a les Balears i no s’empren a Catalunya, 
n’hi podria proporcionar a betzef si jo 
tengués el cap a adobar, però no ho faré, 
perquè no vull donar ales a qui només 
pretén sembrar jull per tal de treure profit 
d’un sementer pudent, emmetzinat i ple 
de febres palúdiques.

¿Convencerà els menorquins i els 
eivissencs perquè diguin tassó, en comp-
tes de got, que és allò que han usat sempre? 
¿Farà que els artanencs parlin del tassó, i 
no del got, en referir-se al buidador de la 
caldera de les matances? El senyor Font 
ja li ha girat damunt la taula una carta de 
dignitat. Qui sap si a partir d’ara ja només 
seran «amics de barret». «Esser petit com 
un barret», «barret en mà i peu enrere», 
«anar barret alt», «barret de rialles», «no 
em cabrà mai davall es meu barret», «ca, 
barret!», «cap sense barret, tothom hi té 
dret», «si s’enveja fos tinya, tothom duria 

barret», «tants de caps, tants de barrets», 
són locucions illenques extretes del Dic-
cionari català-valencià-balear. Si en vol 
més, de brou i tallades, que pegui culle-
rada als topònims i trobarà es Barret des 
Capellà en el litoral de Llucmajor i de 
Santanyí, na Barret a Calonge, es Barret 
des Jai a baix de Sant Salvador de Fela-
nitx… Tanmateix no escric això per al 
senyor que ha tret una sageta del carcaix, 
sinó per als illencs a qui vol confondre 
amb la punta amenaçadora de les seves 
fletxes verinoses. Si allò que li agrada és 
sembrar la discòrdia, que es dediqui a una 
altra cosa, ja que els polítics han de ser 
nuncis de pau i han de tenir molt clares 
les paraules que són escrites en llatí sota 
l’estàtua de Ramon Llull, «la justícia duu 
la pau i, la injúria, la guerra», i com es 
diu en el Curial, «qui guerra vol no deu 
portar cimbre d’oliva». Que tresqui per 
les poblacions pre-turístiques amb tots els 
polítics salvadors de les modalitats insu-
lars i potser constataran d’una vegada que 
els parlars (en plural) no són teles unifor-
mes que només canvien un poc els estam-
pats, sinó mosaics multicolors d’una gran 
varietat i bellesa, òbviament per a qui té 
els ulls avesats a destriar-la i gaudir-ne. 
Que es capbussin dins la rica documen-
tació arxivística que conservam i consta-
taran allò que s’ensenya a les escoles: que 
la mar no és frontera cap a ponent, que el 
tall o la falla lingüís tica té les fites capça-
lades pels investigadors de tots els temps 
allà on el pa es comença a dir pan i en els 
llocs on el vi es diu vino. Que cerquin els 
límits geogràfics de qualsevol llengua en 
els conceptes bàsics i no en les termino-
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logies específiques en les quals totes les 
llengües varien i, d’aquesta manera, quan 
amb Antoni Mestre haurem editat l’Atles 
ornitonímic de les illes Balears, els sal-
vaguardadors de la pàtria que estan tan 
preocupats per les modalitats illenques –i 
amb això coincideixen amb tots els dia-
lectòlegs– tendran una ocasió excel·lent 
per a demostrar que no prediquen allò 
que no creuen, ja que podran posar sota el 
plomatigó de les seves ales protectores els 
dos milers de noms d’aucells que tenim 
vius a les terres baleàriques per a desig-
nar només unes cent seixanta espècies. I 

tant de bo que encobeesquin, juntament 
amb les joies de la llengua, llurs refe-
rents. Som profundament incrèdul i ja 
us puc avançar que, desgraciadament, no 
plourà d’aquest tro i que serà la gent sen-
zilla, serem els ciutadans que no becam 
dins carrosses oficials els qui farem que 
la llengua catalana, la que hem après 
dels avis els qui som aborígens, la que 
juntament amb els nouvenguts hem estu-
diat en els llibres de text, tengui projec-
ció de futur en aquest cau de salvatgina, 
perquè som més caparruts que el peix de 
xarxa i perquè ens assisteixen, juntament 

amb la força de la raó, que és una cosa 
diametralment oposada a la raó de la 
força, prop de vuit segles d’experiències 
i fidelitat.

Per favor, si us plau…, que no ens parli 
del safrà qui mai no ha tastat les espècies. 
Els qui estam escolaritzats després d’haver 
tret el cap de la foscor de la cisterna –xis-
terni i gisterni, en són modalitats santa-
nyineres, i hala!, polítics, daça qui venga a 
protegir s’ha dit!–, els qui sabem quin valor 
té la tènue claror de l’alba estam més que 
farts de sentir bajanades que ni caben dins 
una xàvega, ni treuen cap a corral. u

Ja hi estem fets, els catalans, ja no 
ens ve d’aquí: que de ben a la vora 
manifestin el seu odi a la llengua, 

expressant-lo amb absurds i gatades, 
que haurien de fer caure la cara de ver-
gonya als seus autors, ens deixa freds 
i segur que podrien ser comptats amb 
els dits de la mà aquells que s’amoïnen 
a mesurar-ne la barra i el verí amb què 
són dits o són fets. És, exactament, la 
raó per què som on som. I també la raó 
de la necessitat d’emprendre el camí del 
nostre alliberament per tal de recupe-
rar la dignitat en tots els ordres de la 
vida, pròpia i de relació amb els veïns 
i amb el món.

Repetits atacs contra la llengua des 
de la Generalitat Valenciana, presi-
dida pel Partit Popular. Que, per vells 
i sabuts, els encaixem com una rutina. 
La solemne declaració de part d’aquell 
organisme, en boca del seu president 
Francisco Camps, que el valencià i el 
català no són la mateixa llengua, amb 
la funesta decisió de bandejar els autors 
catalans de l’aula. Declaració feta con-
tra l’opinió i la pràctica de la seva Uni-
versitat, contra l’opinió i la pràctica 
de moltes universitats del món, con-
tra l’opinió i la pràctica de bon grapat 

dels seus súbdits valencians que, quan 
n’és hora, també es tiren al carrer per 
vindicar la unitat de la llengua i el seu 
ús social a casa seva. Desconeixement 
flagrant de la història de part de qui 
hauria de saber-la de cor per a regir el 
seu poble amb adaptació al seu esperit 
i amb fidelitat a les seves arrels. Hi ha 
una clara iniquitat, en tot plegat, que, 
parlant clar, no és pas qüestió d’inno-
cència baptismal.

Atemptat de magnitud i de malí-
cia a part la supressió del repetidor de 
TV3 per als valencians, vulnerant el 
seu dret fonamental a la llibertat d’ex-
pressió, d’expressar-se i de ser infor-
mats. És més que significatiu que un 
dels policies que anaren a desmantellar 
la instal·lació comentés, amb sentiment 
notori: «Això vol dir que ja no podré 
veure més Ventdelplà!»

Ara darrerament l’atac de Joan 
Ramon Bauzà, president del Partit 
Popular de Mallorca –el Partit Popu-
lar té un avantatge en els seus atacs a 
la llengua i a Catalunya, que no se’ls 
amaga, ni amaga l’odi amb què els diu, 
mentre d’altres també ataquen i sí que 
ho volen amagar, però bé prou que se’ls 
veu l’orella–, que anuncia que si ell és 

elegit en les pròximes eleccions supri-
mirà l’ús del català, en el seu govern, 
en benefici del mallorquí, el qual és tota 
una altra llengua que el català, puix que 
es mallorquins dèïm es capei (capell) i 
es català diu es barret. Argument que 
prova tant la veritat del que diu com 
un bram des drac de ses coves. El bon 
senyor vol ignorar, que no ho pot igno-
rar, que la crema de la intel·lectualitat 
mallorquina ha donat entre les obres 
més excel·lents que s’han produït en 
llengua catalana i que els mallorquins 
i els catalans les enaltim i les celebrem 
com a patrimoni comú i glòria de la 
llengua comuna que són.

Què cerquen el senyor Camps i 
el senyor Joan Ramon Bauzà del PP 
mallorquí? ¿Beneficiar la llengua valen-
ciana i la mallorquina, respectivament? 
I ca! Cerquen de beneficiar la llengua 
castellana, on no li toca ser benefi ciada. 
Tots dos són traïdors al seu poble i a 
les seves arrels, per odiar la llengua 
que els parlà sa mare i voler abolir-la a 
casa seva. Són mercenaris, assalariats 
per interessos estranys, bastards, que 
els fan servir a ells de peonets irres-
ponsables sobre el tauler falsari de la 
política dictada des del centre. u

Atacs i més atacs 
contra la llengua catalana
Pere Ortís
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Sol·licitud de convocatòria del Ple del 
Consell Social de la Llengua Catalana

Molt Honorable Sr. José Monti-
lla, president del Consell Social de la 
Llengua Catalana,

Les persones sotasignades, Lluís 
Garcia i Sevilla, Marta Cánovas Bordes, 
Joan Triadú i Font, Albert Roig Antó, 
Miquel Calçada i Olivella, Miquel-Jordi 
Strubell i Trueta, Mercè Otero Vidal i 
Yvonne Maria Griley Martínez

US EXPOSEM

1. Que som vocals del Consell Social 
de la Llengua Catalana.

2. Que l’apartat a de l’article 2 del 
Decret 148/2000, d’11 abril (DOGC 
3124, de 19 abril), estableix que una fun-
ció primordial del Consell Social de la 
Llengua Catalana és «Avaluar els objec-
tius i els resultats de la política lingüís-
tica del Govern de la Generalitat».

3. I atès que l’article 6.3 del Decret 
estableix que «El Ple es reuneix [...] sem-
pre que [...] ho sol·liciti una tercera part 
de la vocalia» i que més d’un terç de 
vocals han donat suport al document 
Annex, i encara d’altres hi estan d’acord 
amb l’esperit si bé mostren reserves res-
pecte de la seva redacció concreta.

US DEMANEM,

en nom propi i en el de les persones 
avaladores de l’Annex, també vocals del 
Consell, que convoqueu el Ple del Con-
sell Social de la Llengua Catalana per 
tal de debatre la situació i el futur de la 
nostra llengua, prenent com a base del 
debat l’esmentat Annex.

També us demanem que envieu la 
vostra resolució a l’adreça professional 
del primer signant: Institut d’Estudis 
Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 
Barcelona. 

Barcelona, 2 juliol 2009
 

Lluís Garcia
Marta Cánovas
Joan Triadú
Albert Roig
Miquel Calçada
Miquel Strubell
Mercè Otero
Yvonne Griley

ANNEX

Les persones que avalem aquest 
escrit, vocals del Consell Social de la 
Llengua Catalana, reconeixem el gran 
canvi que ha experimentat la situació de 
la llengua catalana, passant de llengua 
perseguida i absolutament prohibida, 
durant el llarguís sim intent de genocidi 
cultural del franquisme, a un notable grau 
de recuperació. També reconeixem que 
aquest llarg camí de recuperació ha estat 
fet amb un amplíssim consens social i 
mantenint en tot moment la cohesió de 
la nostra societat. Així, hem generat un 
model exportable, i exportat, a molts d’al-
tres països amb una situació lingüística 
de partida semblant a la nostra.

Però, després d’aquesta reeixida 
general, sembla que la normalització 
del català no pugui avançar més per-
què ha topat amb un sostre polític: 
nosaltres pensem que els esforços con-
tinuats del Govern de Catalunya per la 
normalització del català no són prou 
eficaços perquè no qüestionen d’una 
manera prou enèrgica la subordinació 
de Catalunya, i del seu idioma, dins el 
Regne d’Espanya. Són les lleis, i les 
conseqüències econòmiques derivades 

El dia 3 de juliol del 2009 (fa, doncs, més d’un any) 
trenta membres del Consell Social de la Llengua Catalana 
(CSLC) adreçaren una demanda oficial (número de regis-
tre d’entrada 098E/5806/2009) al president del Consell. 
No havent-hi hagut cap resposta oficial, els trenta signants 
han consensuat que la demanda sigui publicada per Llen-
gua Nacional, amb les remarques següents:

1)  «És un text molt ben redactat i molt transcenden-
tal. Endavant!», dixit Joan Solà, el qual ha urgit a fer-ne 
una difusió ràpida i molt estesa.

2)  Més d’un de nosaltres creu que caldria subratllar 
la manca de resposta oficial a la nostra demanda, proba-
blement incomplint la legalitat vigent. Què vol dir, en el 
nostre cas, el silenci administratiu?

3)  Molts de nosaltres volem continuar reclamant el 
debat que hem demanat al CSLC, i trobem que la publi-
cació de la nostra demanda evitarà que sigui oblidada pel 
nou govern que sortirà després de les eleccions.

4)    Molts de nosaltres pensem que hauríem de sortir 
del redol estricte del CSLC, obrir-nos a la societat civil, 
cosa que creiem que farà l’editor de Llengua Nacional 
així com trobi que ho ha de fer. Això sí, advertint-lo que 
no utilitzi la publicació de la nostra demanda per a eme-
tre opinions divergents del nostre consens, que remarqui 
el sentit positiu de la nostra proposta, per tal de millo-
rar la conscienciació sobre la situació de la llengua i la 
necessitat d’implicació social de tothom. En definitiva, 
no es tracta de blasmar allò que no s’ha fet sinó mirar 
de trobar complicitats i compromisos clars i ferms amb 
vista al futur.

5) Hem de lamentar que Joan Triadú ja no sigui 
entre nosaltres. Per ventura, la seva signatura a la nostra 
demanda fou el seu darrer acte patriòtic. També hem hagut 
de lamentar, a darrera hora, la mort de Joan Solà. Servem 
el seu record amb una difusió ràpida i molt estesa de la 
Sol·licitud de convocatòria del CSLC.

Lliurat al Departament de la Presidència 
Generalitat de Catalunya
Número: 0098E/5806/2009
Data: 03/07/2009  11:05:21
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de la legalitat vigent, les que fan impos-
sibles les fites lingüístiques de la nostra 
societat formalitzades pel nostre Par-
lament. Tot sovint, aquest sostre polí-
tic és presentat, enganyosament, com a 
conseqüències boiroses del mercat o de 
la mundialització quan, per contra, la 
Generalitat no concedeix els canals de 
TV que emeten en el nostre territori ni 
pot regular-ne el règim lingüístic, quan 
ni tan sols una persona amb ple domini 
del català però de ciutadania andorrana 
no pot accedir a la propietat d’una plaça 
de funcionari a Catalunya però sí que 
ho pot fer una altra que ni entén el 
català però és de ciutadania espanyola, i 
quan no és la Generalitat l’encarregada 
de concedir i de regular la ciutadania 
dels immigrants, per posar només tres 
exemples. Per dir-ho clarament, per a 
assolir els objectius lingüístics del nos-
tre Parlament (normalització amb con-
sens i cohesió socials), no cal canviar 
la política lingüística de la Generalitat 
sinó el marc polític actual.

Per totes les coses anteriors, tenim la 
voluntat que el Ple del Consell Social de 
la Llengua Catalana debati dues visions 
antagòniques de la situació de la nostra 
llengua: 1) La visió d’una malalta termi-
nal a l’UCI rebent tot tipus de teràpies, 
i 2) Una llengua sana però presonera de 
múltiples constriccions polítiques que 
avorten el seu floriment.

Pensem que la situació de la nos-
tra llengua no és la primera descrita. El 
català és una llengua moderna i culta, 
absolutament comparable a d’altres euro-
pees d’igual o superior demografia. La 
població d’aquestes llengües compara-
bles és bàsicament monolingüe, tot i que 
tracta de dominar amb fluïdesa una llen-
gua internacional en finalitzar els estu-
dis primaris. En la nostra llengua hom 
produeix contínuament des de literatura 
i ciència fins a serials televisius i progra-
mes informàtics. La nostra llengua és 
present en tot l’ensenyament, des del pri-
mari fins al superior i altament especia-
litzat, a la xarxa d’Internet, té diccionaris 
de tot tipus, etc. La situació del català no 
té res a veure amb les situacions del lle-
onès (bable, asturià), de l’aragonès o fins 
i tot del gal·lès, del bretó i de moltes d’al-
tres llengües en perill d’extinció. I, encara 
més, la nostra llengua té moltíssima més 
vitalitat que el gaèlic d’Irlanda i el mal-

tès, que són llengües cooficials d’estats de 
la Unió Europea i oficials a la Unió.

Per contra, creiem, decididament, 
que la situació de la nostra llengua és 
la segona descrita, cosa que, si volem 
la normalització del català, mena a la 
conclusió que cal emprendre accions 
que mirin de qüestionar i superar les cir-
cumstàncies totalment adverses a la nor-
malització del català que conformen el 
marc polític actual. Perquè certament el 
terme normalització és ambigu. Si amb 
aquest terme volem descriure la situació 
d’una llengua europea moderna i culta 
amb un nombre de parlants com la nos-
tra, o inferior, com ara el danès, és evi-
dent que el marc polític actual ens ve 
molt estret. Si, per contra, entenem com 
a normalització que tota la ciutadania 
de Catalunya domini per igual el català i 
l’espanyol, també és evident que el marc 
polític actual, i després de molts d’anys 
d’esforços constants i reiterats, ha impe-
dit d’aconseguir aquest objectiu. Quant 
a aquesta darrera normalització, com 
voleu que la ciutadania de Catalunya 
domini per igual el català i l’espanyol 
si només té l’obligació legal de saber 
espanyol? Igualar, en drets i deures, les 
dues llengües a Catalunya és el que ja va 
legislar majoritàriament el nostre Parla-
ment. Aquesta igualació legal ha estat 
impugnada davant el Tribunal Constitu-
cional espanyol, Tribunal que pot prohi-
bir aquesta igualació sense fer cas de qui 
representa democràticament el poble de 
Catalunya. La normalització amb bilin-
güisme és, també, un afer polític.

Concretament, el Ple hauria de deba-
tre autònomament els punts següents:

a)  La llengua catalana no presenta cap 
dificultat intrínseca perquè sigui ple  -
nament normal a Catalunya.

b)  Les dificultats per a la plena norma-
lització del català a Catalunya són 
extralingüístiques i d’ordre polític.

Si, com esperem, a i b són votats 
majoritàriament pel nostre Consell, 
després de les sessions de debat que 
siguin necessàries, caldrà adoptar la 
conclusió següent:

La llengua catalana només serà nor-
mal a Catalunya si els seus Parlament i 
Govern són políticament sobirans en tots 
els àmbits i no sotmesos, en les seves deci-
sions polítiques, a cap altre poder legisla-

tiu o executiu que el poble de Catalunya 
no hagi acceptat lliurement. Dit d’una 
altra manera, cal que tothom, catalans 
i catalanes plegats, democràticament i 
sense entrebancs externs, puguem fer 
amb la nostra llengua el que vulguem.

El nostre objectiu no és tant arribar 
a la conclusió esmentada com sensibi-
litzar-nos sobre les dificultats extralin-
güístiques i d’ordre polític de la norma-
lització del català i fer arribar aquesta 
sensibilització a totes les entitats que 
representem dins el Consell. És, en defi-
nitiva, potenciar la funció del Consell, 
fins ara molt poc aprofitat.

Josep Alcover
Matilde Aragó Gassiot
Aureli Argemí
Mireia Bofill Abelló
Miquel Calçada i Olivella
Santi Campo Haro
Oriol Camps i Giralt
Marta Cánovas
Lluís Garcia
Lluís Gendrau
Salwa El Gharbi
Josep Gifreu
Yvonne Griley
Joan Laporta
Eulàlia Lledó
Jordi Mas
Dolors Miquel
Mercè Otero-Vidal
M. Purificació Pinto Fernàndez
Miquel Àngel Pradilla
Manel Ramon i Ferré
Albert Roig
Albert Rossich i Estragó
Isabel-Clara Simó
Ramon Sistac
Joan Solà
Miquel Strubell
Joan Triadú
Joan Vila i Triadú
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llengua i societat

L’article 6è dels estatuts del FC 
Barcelona, aprovats el 19 d’agost 
del 2009, diu: La llengua pròpia 

del FC Barcelona és el català i, com a 
tal, és la que s’utilitza de manera nor-
mal i preferent en totes les activitats 
del Club. Doncs bé, en la celebració del 
XXXI Congrés Mundial de Penyes del 
FCB, que va tenir lloc a Barcelona el 
passat dia 25 d’agost, un acte de gran 
projecció internacional i una excel·lent 
oportunitat de donar a conèixer la nos-
tra encara molt maltractada llengua, 
el català va ser arraconat –exclòs– per 
part de l’actual president de la institució 
barcelonista. La premsa més espanyo-
lista i glotòfona es va referir amb entu-
siasme a la raó donada pel nou man-
datari blaugrana a l’hora de justificar 
la tan lamentable decisió que va pren-
dre: «Acabó la era Laporta y empieza 
a notarse [...]. El discurso [de Rosell] 
fue en castellano, por ‘respeto hacia las 
personas de fuera de Cataluña’».

L’article 4.2 dels mateixos Estatuts 
diu que el Club ha de ser present en: la 
promoció i la participació a les acti-
vitats socials, solidàries, culturals, 
artístiques, científiques o recreati-
ves adients i necessàries per a man-
tenir la representativitat i la projec-
ció pública de què gaudeix el Club 
a Catalunya i arreu del món, fruit 
d’una tradició permanent de fidelitat i 
servei als socis i sòcies, als ciutadans 
i ciutadanes, i a Catalunya. Doncs bé, 
el senyor «Sandro» Rosell, el passat dia 
10 de juliol, dia de la gran manifesta-
ció, encapçalada per la pancarta «Som 

una nació. Nosaltres decidim», i 
per diverses personalitats de la socie-
tat civil i de les principals organitza-
cions socials, polítiques i culturals del 
país, convocada per Òmnium Cultural 
i en què centenars de milers de perso-
nes van sortir al carrer, se’n va anar 
a veure un partit de futbol (televisat, 
em sembla) entre dues seleccions que 
aquell dia jugaven a Sud-àfrica. 

Encara que els Estatuts no en diguin 
res, també resulta bastant significativa 
la rapidesa (vint-i-quatre hores després 
de la seva elecció) amb què el senyor 
«Sandro» va córrer a agenollar-se, en 
el més pur estil Lewinsky, davant el 
president de la Junta d’Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, per dema-
nar-li perdó per la conversa telefònica 
que Joan Laporta, el president de les 
sis copes, havia mantingut amb el pre-
sident extremeny temps enrere. I no 
és pas que un servidor sigui contrari a 
l’educació i a les bones maneres. Però 
tanta pressa a demanar perdó, quan el 
senyor «Sandro» presideix un club amb 
un president assassinat per les tropes 
«nacionales» i viu en un país amb un 
altre president mort en les mateixes cir-
cumstàncies, sense que ningú n’hagi 
demanat perdó i ni tan sols s’accepti de 
revisar els seus casos després de més de 
setanta anys, la seva celeritat, més que 
educació, em sembla vassallatge.

Ah! I el que no se sap, però, és si 
el senyor «Sandro» va fer els seus viat-
ges en tren, en cotxe, en avió, en jet 
particular, amb animal de bast o en 
tartana; detall 
gens menysprea-
ble amb la nova 
mentalitat que 
domina ara al 
club. Posats a 
especular, però, 
no m’estranya-
ria gens que hi 
hagués anat amb 
burro... u

Si els esquimals disposen de dife-
rents paraules per a classificar els 
matisos del blanc que els envolta; 

el beduïns, la variada gamma de tona-
litats de la sorra del desert i els noms 
de les serps, i els antics raiers piri-
nencs, les múltiples modalitats de la 
fusta que distribuïen, l’arxiu histò-
ric del lèxic català vigent desplega un 
mostrari riquíssim, fabulós, en el camp 
semàntic que il·lustra i deixa constàn-
cia de les lluites del nostre poble per 
la llibertat. Alçament, aldarull, avalot, 
bullanga, caramell, commoció, confu-
sió, conturbació, cridòria, desordre, 
disturbi, enrenou, esquellotada, esva-
lot, guerra, insurrecció, motí, rebom-
bori, rebull, rebulla, revolta, sedició, 
soroll, subversió, trasbals, tumult. Tots 
aquests conceptes que tinc recollits, i 
altres que sens dubte em descuido, han 
deixat les seves empremtes en forma de 
paraules en aquest registre de les per-
cepcions passades –autèntiques o fal-
ses, precises o distorsionades– que és 
el repertori lèxic de la llengua i el cor-
relat verbal de la nostra història. Rere 
de cadascun d’aquells mots hi batega 
encara un cúmul de fets i vivències, l’alè 
d’una victòria o d’una derrota, la imatge 
perduda d’una bandera enlairada o tre-
pitjada, el dolor d’unes llàgrimes o el 
goig de la glòria. Cadascun amb els 
seus matisos i la seva peripècia exis-
tencial il·lustra d’una manera minu ciosa 

• «Sandro» Rosell contra la llengua
 • El mot «revolució»
Marcel Fité

«Sandro» 
Rosell con-
tra la llen-
gua, contra 
Catalunya 
i contra els 
estatuts del 
FCB

Admirada Han-
nah Arendt: el 
mot revolució és 
català
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i bellíssima aquest anhel de llibertat 
tan característic del nostre poble. Amb 
aquests antecedents impresos a la parla, 
els catalans podem ser titllats de qual-
sevol cosa, però no pas d’haver estat un 
poble mesell i poruc, que ha acceptat 
mansament i callada un destí imposat 
per les armes, tal com alguns –molts, 
massa– ara ens voldrien fer creure.

En aquell extens repertori hi manca 
encara una paraula, una paraula que, 
amb el seu significat actual, és la més 
coneguda i controvertida de totes. 
Una paraula de matriu semàntica in -
dubtablement catalana i de projecció 
universal. La paraula –per a alguns, 
venerada, per a uns altres, maleïda– 
és revolució.

Hannah Arendt, en el seu llibre On 
Revolution, explica que «en els seus 
orígens la paraula revolució va ser un 
terme astronòmic que va assolir una 
importància progressiva en les ciències 
naturals gràcies a l’obra de Copèrnic 
De revolutionibus orbium coelestium. 
En l’ús científic del terme, es va conser-
var el seu significat llatí precís i desig-
nava el moviment regular, sotmès a lleis 
i rotatori dels estels, el qual, des que 
se sabia que s’escapava de la influèn-
cia humana i era, per tant, irresistible, 
no es caracteritzava, certament, ni per 
la novetat ni per la violència». Per a 
Arendt, la idea de violència, juntament 
amb la de «irresistibilitat», o sigui la del 
fet que el «moviment rotatori dels estels 
sigui predestinat i aliè a tota influència 
del poder humà», és el que hauria faci-
litat el desplaçament semàntic del món 
cosmològic al dels fenòmens socials. 
Per a Hannah Arendt, la data de naixe-
ment del nou significat social de l’antic 
terme astronòmic va ser «la nit del 14 
de juliol de 1789, a París, quan Lluís 
XVI es va assabentar per mitjà del duc 
de La Rochefoucauld-Liancourt de la 
presa de la Bastilla, de l’alliberament 
d’alguns presos i de la defecció de les 
tropes reials davant un atac del poble. 
El famós diàleg que hi va haver entre 
el rei i el seu missatger és molt breu i 
revelador. Segons es diu, el rei va excla-
mar: «C’est une revolte», i Liancourt va 
respondre: «Non, Sire, c’est une revo-
lution.» És a dir, era una revolta irre-
sistible, una revolta que s’escapava del 
poder humà, del poder del rei.

L’exemple de Hannah Arendt és 
sens dubte d’una gran bellesa èpica 
i d’una gran potència didàctica, però 
filològicament presenta algunes objec-
cions. De fet, ella mateixa ens adver-
teix, basant-se en l’article «Revolution» 
de l’Oxford English Dictionary, que el 
terme es va emprar per primera vegada 
a Anglaterra, l’any 1660, després de 
l’enderrocament del Rump Parlament i 
en ocasió de la restauració monàrquica. 
També es va fer servir en aquest sen-
tit en 1688, quan els Estuard van ser 
expulsats. Però aquestes no són, ni de 
bon tros, les primeres vegades que el 
mot apareix escrit amb el sentit actual 
de designar una revolta social violenta 
i irresistible. 

Tant Germà Colón com Joan Coro-
mines han aportat mostres de documen-
tació molt més antigues. En un estudi 
publicat l’any 1967 (Enciclopedia lin-
güística hispánica, pp. 210-211), Germà 
Colón ja va assenyalar que el mot revo-
lució en el seu sentit de ‘transformar un 
règim polític per la violència’ va apa-
rèixer per primera vegada en català 
durant la guerra contra Joan II i que era 
en aquesta llengua on s’havia produït el 
canvi semàntic d’una paraula que en els 
seus orígens era només un tecnicisme 
astronòmic. 

Joan Coromines, en el Diccionari 
etimològic i complementari de la llen-
gua catalana, ratifica la tesi de Germà 
Colón: «En català ja n’hi ha ús l’any 
1473, poc després de la lluita contra 
Joan Sens-Fe, generalment coneguda 
com la ‘Revolució catalana’ (si bé altres 
li donen des de 1462 el nom eufèmic 
commoció, conturbació, veg. G. Colón 
Enc. Ling. Hisp. II, 211).» Coromines 
ens informa, a més, que el mot revolta 
en el sentit ‘sediciós’ probablement 

també és un mot de creació catalana. I 
es pregunta «¿És estrany que tant revolta 
com revolució es registressin, abans que 
enlloc, en llengua catalana?»

Ara bé, si el que afirmen i docu-
menten els nostres grans lingüistes és 
cert i exacte, ¿com pot ser que Hannah 
Arendt, basant-se ni més ni menys que 
en l’Oxford English Dictionary, cometi 
una errada de tant de gruix? La resposta 
ens la dóna el mateix Coromines en el 
seu article (voldre). Si teniu una mica de 
paciència d’acabar aquest meu escrit, us 
la resumiré. En el sentit ‘sediciós’, ‘revo-
lucionari’, el mot revolta seria –segons 
Coromines– de matriu catalana i trans-
mès mitjançant aquesta llengua a la 
resta de llengües romàniques. Tot i això, 
Bloch i Wartburg en situen l’origen cap a 
l’any 1600. L’explicació que en donen és, 
segons Coromines, «desballestada (com 
fan sempre)» i situen el seu origen en 
l’italià. «Però en italià aquesta accepció 
no existeix fins al segle xix», els objecta 
Coromines. I de l’italià hauria passat al 
francès, el qual hauria creat el sentit de 
‘sediciós’ amb la «meravellosa coincidèn-
cia amb el català, on ja hi era en el segle 
xiii!», s’exclama amb sornegueria el nos-
tre gran filòleg. En castellà, en el sentit de 
‘sediciós’, no apareix fins a 1611. I d’on 
la treu? Coromines ens ho aclareix: «Fins 
avui els puristes castellans li troben matís 
foraster, i parlen... de gal·licisme. Com 
tan sovint, els romanistes s’han tapat els 
ulls per no veure el català; però, a ningú 
pot sorprendre que aquest mot romànic 
(igual que intransigent) hagi estat engen-
drat dins la Romània pel poble màrtir i 
indòmit de Catalunya.» 

De vegades, la filologia, com la his-
tòria, s’escriu al dictat invisible, intan-
gible i inaudible de les veus dels pode-
rosos. u
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sintaxi

La qüestió dels pleonasmes en les oracions de relatiu és 
una qüestió poc o mal coneguda des del punt de vista 
teòric i sovint mal resolta des del punt de vista pràctic. 

Per això creiem oportú de reprendre, ampliant-ho, el que en 
diem en el nostre manual Català complet / 2, 2ª edició (Ed. 
Claret, Barcelona 2007), pp. 136-137.

La llengua espontània tendeix a fer pleonasmes en les 
oracions de relatiu, és a dir, a inserir-hi un pronom feble que 
representa per segona vegada l’antecedent del pronom relatiu. 
La sintaxi normativa no admet, en general, tals pleonasmes. 
Exemples (primer, entre cometes, la forma incorrecta, amb 
pleonasme, i després, en cursiva, la forma correcta, sense 
pleonasme):

1)  «una lliçó que ja la sé de memòria» / una lliçó que ja sé 
de memòria

2)  «aquesta joventut, a la qual li toca d’aixecar el nostre 
poble» / aquesta joventut, a la qual toca d’aixecar el 
nostre poble

3)  «el principi del qual en provenen tots els mals» / el prin-
cipi del qual provenen tots els mals

4)  «unes coses de les quals ja en parlarem més endavant» / 
unes coses de les quals ja 
parlarem més endavant

5)  «Ha tornat el mestre, de 
qui tothom n’estava con-
tent» / Ha tornat el mes-
tre, de qui tothom estava 
content.

6)  «la casa on hi viuen els 
teus cosins» / la casa on 
viuen els teus cosins

7)  «la nostra conducta, en la 
qual tots hi podeu veure...» 
/ la nostra conducta, en la 
qual tots podeu veure...

8)  «una reunió en què hi par-
ticipen diverses persones» 
/ una reunió en què parti-
cipen diverses persones

És veritat que alguns autors contemporanis toleren aquests 
tipus de pleonasmes (anomenant-los, per tal d’evitar el terme 
pleonasme, «duplicacions pronominals»). Però, ben mirat, cal 
distingir:

a)  El pleonasme després del relatiu àton que sí que té una 
certa justificació: el relatiu adquireix un to de conjun-
ció consecutiva, amb la qual cosa sembla que demana un 
pronom feble (vegeu el primer dels exemples anteriors). 
Tanmateix, en un estil culte és sens dubte millor de no 
fer-hi el pleonasme.

b)  Els pleonasmes després dels relatius compostos (el qual, 
la qual...), del relatiu personal (qui), del relatiu tònic (què) 
i del relatiu adverbial (on) no es justifiquen, llevat de les 
excepcions que veurem més avall, ans són una interfe-
rència del relatiu col·loquial1 –justificat, perquè la forma 
àtona que no indica la funció sintàctica del pronom rela-
tiu, i per això necessita un pronom específic– en els altres 
relatius. Essent, doncs, una barreja d’estructures i d’estils, 
han de ser fermament desaconsellats, aquests pleonasmes 
(o aquestes «duplicacions pronominals»), per la norma-
tiva gramatical2.

Pleonasmes 
en les oracions de relatiu
Josep Ruaix i Vinyet

1.  Sobre el relatiu col·loquial, vegeu Català complet / 2, pp. 129-130.

2.  Un cas concret d’aquest pleonasme és la combinació «on hi diu», que 
alguns admeten perquè consideren que el pronom hi s’integra en el verb. 
En realitat, el verb és dir (no dir-hi) i s’hi sobreentén un subjecte com 
el text. Així, una frase com «On hi diu A hi ha de dir B» s’ha d’esmenar 
per On diu A ha de dir B. Aquesta darrera forma (sense pleonasme) és la 
pròpia de la nostra tradició literària i continua ben viva, almenys en el 

català central (i l’altra s’ha de considerar, si de cas, dialectal). Per a més 
detalls, vegeu el nostre manual Observacions crítiques i pràctiques sobre 
el català d’avui / 1, Moià 1994, pp. 67-68, on es podria afegir un exemple 
del català antic com ara aquest: «E per ço allí on diu «quorum remiseri-
tis peccata, remituntur et eis», no diu remitentur, mas remituntur» (Sant 
Vicent Ferrer, Sermons, vol. V, Barcelona 1984, p. 231).
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Per altra banda, és clar que no hi ha pleonasmes en aque-
lles frases complexes en què el pronom feble referit a l’ante-
cedent no forma part de l’oració de relatiu sinó d’una altra 
subordinada. Exemples comentats:

1)  Una falta que, tot adonant-vos-en, no heu volgut esme-
nar. Notem que les partícules que i en tenen el mateix 
antecedent ( falta), però formen part d’oracions distintes 
(la primera, una oració de relatiu; la segona, una oració 
de gerundi).

2)  Aquest mot, que apareix en el text d’on crèieu haver-lo 
tret... Notem que les partícules que i lo tenen el mateix 
antecedent (mot), però formen part d’oracions distintes 
(la primera, una oració de relatiu; la segona, una altra 
oració de relatiu, introduïda per d’on).

Finalment, observem que pot donar-se, en una oració de 
relatiu, una tematització a l’esquerra3. Si en aquesta tematit-
zació a l’esquerra hi ha implicat el pronom feble en amb valor 
partitiu4, el pleonasme no sols és justificat sinó obligatori. 
També és justificat i obligatori quan hi ha implicat el pronom 
feble hi. A més, observem que pot donar-se una tematització 
a l’esquerra d’una oració de relatiu. Exemples comentats:

1)  Els vuit primers contractes, dels quals ja se n’han assig-
nat dos, seran per a companyies estrangeres. Notem 
que l’ordre lògic (és a dir, sense tematització) seria dos 
dels quals ja s’han assignat; però, de fet, ens interessa 
de tematitzar el relatiu col·locant-lo a l’esquerra i deixar 
el numeral per al lloc del rema. Això, doncs, ens obliga 
a fer-hi el pleonasme, és a dir, a indicar el mateix terme, 
contractes, mitjançant el relatiu, dels quals, i mitjançant 
el pronom feble, n’. Notem també que aquest pronom feble 
té valor partitiu, perquè es refereix a un numeral (dos).

2)  ... assedegats, requerim la font 
d’aigua viva, de la qual els qui 
en beuen ja mai no tindran 
set ... Frase amb tematització 
a l’esquerra i pleonasme que 
equival a aquesta altra (sense 
tematització ni pleonasme i, en 
aquest cas, potser més clara i, 
per tant, preferible): ... asse-
degats, requerim la font d’ai-
gua viva, els qui beuen de la 
qual ja mai no tindran set ... 
Notem que el pronom feble 
(en) té també valor partitiu, 
perquè es refereix a un com-
plement directe indeterminat 
(aigua viva).

3)  Un bosc on qui hi entra no en 
surt. Frase també amb tematit-
zació a l’esquerra i pleo nasme 
que equival a aquesta altra 

(sense tematització ni pleonasme): Un bosc qui entra en 
el qual no en surt. Notem que, en la variant sense tema-
tització ni pleonasme, hi hem hagut de canviar el relatiu 
on per la variant en el qual.

4)  Per consegüent, sense el do del talent no podríem estimar 
d’una manera plena, ja que on manca el talent hi abun-
den i regnen la tenebra i la mediocritat, dos exponents 
d’absència del talent arrelat en l’amor. En aquest cas, 
pròpiament, és tota l’oració de relatiu (on manca el talent) 
la que es tematitza a l’esquerra i és represa, en l’oració de 
la seva dreta, pel pronom feble hi. En efecte, l’ordre lògic 
(del fragment que ens interessa) seria: ja que la tenebra i 
la mediocritat abunden on manca el talent.

Més exemples (comentats breument):
1)  De manera que el futur de la política continuarà anant 

per aquí: continuarà essent una lluita entre els qui 
tenen i els qui no tenen. I continuarà havent-hi, en 
aquesta lluita, diversos tipus d’intermediacions, de les 
quals en destacaria dues: la dels qui tenen però els sap 
greu que molts no tinguin i miren de fer algunes coses 
per arreglar-ho, i la dels qui, tant si tenen com si no, es 
posen com a objectiu prioritari lluitar contra la desi-
gualtat. Ordre lògic (sense tematització ni pleonasme): 
dues de les quals destacaria. Noteu el valor partitiu de 
en (referent al numeral dues).

2)  Hi ha set intel·ligències distintes, de les quals cada per-
sona en sol tenir dues o tres desenvolupades i gens o 
molt poc les altres. Ordre lògic: Hi ha set intel·ligències 
distintes, dues o tres de les quals cada persona sol tenir 
desenvolupades ... Noteu el valor partitiu de en (referent 
al numeral dues o tres).

3.  Sobre les tematitzacions a l’esquerra, vegeu Català complet / 2, pp. 
24-25.

4.  Sobre el pronom en partitiu, vegeu Català complet / 2, pp. 117-118.
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3)  Llull usa moltíssim tals adverbis, dels quals em limi-
taré a anotar-ne alguns que per la forma o pel significat 
difereixen de ...5. Ordre lògic: alguns dels quals ... em 
limitaré a anotar. Ara bé, aquesta construcció sonaria 
estranya (potser per raons semàntiques) i més aviat es 
diria: només alguns dels quals ... anotaré. Noteu el valor 
partitiu de -ne (referent a l’indefinit alguns).

4)  El nostre treball és un curtmetratge d’animació amb 
plastilina, en el qual els personatges que hi intervenen 
són dos fongs, o més aviat dos bolets, pertanyents a la 
família de les amanites muscàries. Ordre lògic: els per-
sonatges que intervenen en el qual.

5)  «En el lèxic lul·lià apareixen sovint aquests vocables, dels 
quals citaré només alguns»6. Cas d’ultracorrecció (és a 
dir, hom vol evitar un pleonasme... justificat). Hauria de 
dir: dels quals en citaré només alguns.

6)  «Els tractats de Ciceró foren objecte de traduccions cata-
lanes, de les quals resten una del «De officiis» i dues de 
les «Paradoxes»»7. Un altre cas d’ultracorrecció. Hauria 
de dir: de les quals en resten una ... i dues ...

7)  «La seva producció poètica es redueix a quatre composi-
cions, de les quals hem traduït dues, la segona fragmentà-
riament» (AA. VV., Poemes hebraics de jueus catalans 
(segles XI-XV), Barcelona 1976, p. 117). Nou cas d’ultracor-
recció. Hauria de dir: de les quals n’hem traduïdes dues.

8)  ... aquesta poesia, de la qual hem traduït, aproximada-
ment, una tercera part (Ib.). En aquest cas no cal pas dir 
«de la qual n’hem traduït», perquè el pronom feble en (en 
la seva forma elidida, n’) no hi tindria pròpiament valor 
partitiu, sinó que representaria un complement determi-
natiu del sintagma nominal una tercera part (és a dir, 
una tercera part del llibre). u

5.  Frase de Fr. de B. Moll citada per J. Solà dins Sintaxi normativa: estat de 
la qüestió, Barcelona 1994², p. 256.

6.  Frase de Fr. de B. Moll citada per J. Solà, ibídem.

7.  Frase de M. de Riquer citada per J. Solà, ibídem.

Amics
d’Els
Clàssics

Imagina’t una xarxa d’amics en què hi hagi els autors 
més universals de la literatura catalana. I ara imagina’t 
que tothom hi pugui dir la seva. Doncs això és fer-se 
Amic d’Els Clàssics. Perquè vol dir entrar en un grup 
d’amics en què, a més de llegir, re�exionar, compartir i, 
en de�nitiva, gaudir amb els grans títols clàssics de la 
literatura catalana, tindràs informació de primera mà 
sobre novetats editorials i et bene�ciaràs de 
descomptes en la compra de llibres, invitacions a 
actes socials i promocions especials.

Apunta-t’hi ara entrant a 
www.elsamicsdelsclassics.cat i t’enduràs un 
obsequi molt especial: una samarreta dels Amics 
d’Els Clàssics com la de la imatge.

www.elsamicsdelsclassics.cat

“No tots els 
meus amics 
són al 
Facebook”
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Ens referim, en aquest escrit, a l’ad-
jectiu sol (fem. sola, m. pl. sols, 
fem. pl. soles), que a vegades pot 

anar –valgui la redundància– sol, i 
altres vegades va acompanyat formant 
els conjunts tot sol (també amb les 
seves variants morfològiques tota sola, 
tots sols, totes soles), ell sol (amb les 
variants ella sola, ells sols, elles soles), 
un sol (amb les variants una sola, uns 
sols, unes soles), el sol, la sola, etc.

Després d’una breu presentació, for-
nim alguns exemples amb l’ús de sol 
(sense l’acompanyament de tot) i del 
conjunt tot sol; després ens referim als 
conjunts ell sol, ell tot sol i a un sol, 
el sol (sempre amb les corresponents 
variants morfològiques). 

1. Presentació

El Diccionari general de la llengua 
catalana (DGLC), de Pompeu Fabra, 
el Gran diccionari de la llengua cata-
lana (GDLC), de l’Enciclopèdia Cata-
lana, i el Diccionari de la llengua 
catalana (DIEC2, segona edició), de 
l’Institut d’Estudis Catalans, defi nei-
xen l’adjectiu sol -a així: «Sense com-
panyia, sense ningú més.» I donen els 
exemples següents: 
Viu sol, des que se li morí la germana (DGLC, 

s.v. sol -a; DIEC2, íd.; GDLC, íd., amb 
l’únic canvi de la forma simple morí per 
la perifràstica va morir). 

Aneu-vos-en: deixeu-me sol (DGLC, s.v. sol 
-a, DIEC2, íd.). 

Deixeu-me sol, si us plau (GDLC, s.v. sol -a). 

Hem deixat els nens sols a casa (DGLC, s.v. 
sol -a; DIEC2, íd.; aquest exemple no 
fi gura en el GDLC).

Menjar pa sol (DGLC, s.v. sol -a; GDLC, íd.; 
DIEC2, íd.).

2. El conjunt tot sol: ús, i abús?
El conjunt tot sol és format per l’ad-

verbi tot seguit de l’adjectiu sol. Com 
és sabut, els adverbis modifi quen la sig-

nifi cació de l’adjectiu, del verb o d’un 
altre adverbi i solen ser invariables. 
Però, quan l’adverbi tot modifica un 
adjectiu, hi concorda generalment en 
gènere i nombre (exemples: La pobra 
noia estava tota avergonyida, GDLC, 
s.v. tot -a). 

L’adverbi tot (i variants morfològi-
ques: tota, tots, totes), col·locat davant 
l’adjectiu sol (i variants), reforça o emfa-
titza el signifi cat de l’adjectiu:
Calçar-se tot sol (DGLC, s.v. calçar; DIEC2, 

íd.). O sigui, calçar-se per un mateix, sense 
necessitar l’ajut de ningú més. 

Bastar-se a si mateix, bastar-se tot sol 
(DIEC2, s.v. bastar).

L’hem deixat tot sol (DGLC, s.v. deixar). 
Les he deixades totes soles (DGLC, s.v. 
tot -a). Com si diguéssim ben sol, ben 
soles. 

Segons els diccionaris, l’adjectiu 
sol -a significa ‘sense companyia’, 
‘sense ningú més’. I com que compa-
nyia és un derivat de company (mot 
que, en llatí, companio -onis, signi-
fi ca ‘que comparteix el pa’), l’adjectiu 
sol -a es refereix sobretot a persones, 
encara que també, per extensió, es pot 
referir a coses. Per exemple: 
Aquesta post s’adreçarà tota sola (DGLC, s.v. 

adreçar; GDLC, íd.).

Les canyes tornen a adreçar-se totes soles, en 
parar el vent (GDLC, s.v. adreçar). 

desembragar 2 intr. pron. Cessar d’estar 
embragat. El cotxe té una avaria i es 
desembraga tot sol (DIEC2).

Veiem que el conjunt tot sol (i vari-
ants) signifi ca ‘sense l’ajut de ningú més 
o de res més’. 

a) Quan sol i tot sol volen dir el 
mateix

Sovint1, sol i tot sol volen dir 
pràcticament el mateix. Així:
«Caminar sol (o caminar tot sol): caminar un 

infant sense que li donin la mà ni l’ajudin» 
(DCVB, s.v. sol, sola). 

«sola iaces viduo cubili (OVIDI) = jeus tota 
sola en el llit solitari» (Dicc. llatí-català, 
s.v. solus -a -um); també podríem dir jeus 
sola en el llit solitari.

Vegem ara l’entrada rònec -ega en 
tres diccionaris: 
DGLC: «adj. Dit d’alguna cosa que és ella tota 

sola, pelada, sense acompanyament de res 
més, broix. S’ha menjat tota la molla: ha 
deixat la crosta rònega.» 

GDLC: «adj. Dit d’una cosa que és sola, 
pelada, sense acompanyament de res més; 
broix. S’ha menjat tota la molla, ha deixat 
la crosta rònega.»

DIEC2: «1 adj. Tot sol, pelat, sense acom-
panyament de res més. S’ha menjat tota la 
molla: ha deixat la crosta rònega.» 

Totes tres defi nicions són adients. 
L’adjunció de l’adverbi depèn de l’èm-
fasi que vulguem donar en cada cas. 
(Notem, de passada, un canvi de pun-

L’adjectiu «sol» quan va sol 
i quan va acompanyat
Carles Riera

1.  DCVB, s.v. sol, sola: «S’usa sovint precedit 
de tot com a element de reforç (tot sol, tota 
sola).» Les canyes s’adrecen totes soles   Foto: Fayats

Camina tota sola            Foto: Marià
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tuació en l’exemple: dos punts en el 
DGLC, coma en el GDLC.)

b) Quan sol i tot sol no volen dir ben 
bé el mateix

Hi pot haver algun cas en què sol i 
tot sol no volen dir ben bé el mateix. 
Més amunt hem vist l’exemple dels nos-
tres diccionaris Menjar pa sol. Però ara 
observem que el DIEC2, s.v. pa, diu: 
Menjar pa sol, tot sol. En aquest cas, la 
segona part, o sigui tot sol, creiem que 
no caldria, perquè es produeix ambigüi-
tat: tot sol fa pensar en una persona i, en 
l’exemple, hom vol referir-se al pa. 

 Vegem també l’entrada solitari 
-ària en tres dels diccionaris de refe-

rència: 
DGLC 
(Fabra): 
«adj. i m. i f. 
Que viu sol. 
[...] // Lloc, 
paratge, 
etc. solitari, 
deser t ,  on 
hom es troba 
sol»2.

GDLC (Enci-
clopèdia): «1. 
adj. i m. i f. 

Dit de qui viu sol. [...] 2. adj. Desert, on 
hom es troba tot sol. Vam arribar a un 
paratge solitari.»

DIEC2 (Institut d’Estudis Catalans) «1 adj. i 
m. i f. Que viu sol. Els pastors són homes 
solitaris. Flors solitàries. 2 adj. i m. i f. 
Desert, on hom es troba sol. Lloc, paratge, 
etc., solitari.» 

Constatem, doncs, que tant el DGLC 
com el DIEC2 opten per l’expressió «on 
hom es troba sol», mentre que el GDLC 
opta per «on hom es troba tot sol». La 
primera és, a parer nostre, l’opció pre-
ferible. 

3. Els conjunts ell sol, ell tot sol 

Evidentment l’adjectiu sol (i vari-
ants) pot acompanyar, en principi, qual-
sevol substantiu o pronom. Aquí ens 
fi xem només en el cas en què acom-
panyi el pronom ell (i les variants ella, 
ells, elles) perquè interessa al nostre 
objecte. 

Vegem l’exemple següent, igualment 
de Fabra (que recullen també els altres 
diccionaris): 

En aquella casa era ell sol a tre-
ballar (DGLC, s.v. sol -a; GDLC, íd.; 
DIEC2, íd.). 

Com passa amb l’adjectiu sol (i vari-
ants), passa amb ell sol (i les va riants 
ella sola, ells sols, elles soles), de 
manera que el conjunt tant pot referir-se 
a persones com a coses (el pronom, 
primàriament, fa referència a perso-
nes, però també pot referir-se a coses). 
Vegem els següents exemples: 
Ell sol manté tota la família (DGLC, s.v. man-

tenir; GDLC, íd.; DIEC2, íd.).

L’aigua (d’un pou) s’eleva ella sola fi ns a fl or 
de terra (DGLC, s.v. elevar); L’aigua del 
pou s’eleva ella sola fi ns a fl or de terra 
(DIEC2, s.v. elevar). 

haptè m. Substància lliure de proteïnes, gai-
rebé sempre d’un pes molecular baix, infe-
rior a 1.000, que pot reaccionar amb un 
anticòs però no pot, ella sola, produir una 
resposta immunitària (DIEC2). 

Sembla que cal recórrer a aquest ús 
de ‘pronom + adjectiu’ (o sigui a ell sol 
o variants) per a resoldre degudament el 
següent titular d’un diari: 
*El PSOE presentarà tot sol la Llei de llen-

gües a les Corts d’Aragó (cal entendre-hi, 
com s’explica en el cos de la notícia, que 
aquest fet tindrà lloc «davant la impossibi-
litat d’arribar a un acord amb els seus socis 
de govern del Partit Aragonesista») → El 
PSOE presentarà ell sol la Llei de... 

En aquest exemple, com que partit 
és una col·lectivitat no li escau l’expres-
sió tot sol, amb el tot reforçant la soli-
tud. Tampoc no hi escauria el conjunt 
ell tot sol. 

Hi ha, encara, la forma més com-
plexa ‘pronom + adverbi + adjectiu’, o 
sigui ell tot sol (i variants):
D’aquest fet, ell tot sol ha d’atribuir-se’n la 

glòria (DGLC, s.v. atribuir; DIEC2, íd.).

Tenir sol·lícitament cura d’algú fent tot allò 
que ell tot sol no podria o no sabria fer 
(GDLC, s.v. gomboldar). 

En el següent exemple, dins el con-
junt ell tot sol s’hi intercalen altres ele-
ments: 
Ell voldria manar tot sol a casa i que jo 

m’ajupís.

4. Els conjunts un sol, una sola...; 
el sol, la sola...

Anotem que l’adjectiu sol -a signi-
fi ca també ‘únic’, cas en què l’adjectiu es 
combina amb l’article un (i variants una, 
uns, unes). Exemples (els tres primers, 
del GDLC, s.v. sol -a): 
No hi ha sinó un sol Déu. 

Tenien un sol fi ll. 

L’he vist una sola vegada. 

Fan servir mocadors d’un sol ús.

Lluitaven amb tota la força d’uns sols 
cavalls.

El poder es concentrava en unes soles mans. 

No quedà ni un sol home numantí que fos con-
duït encadenat = «unus uir Numantinus 
non fuit qui in catenis duceretur» (Dicc. 
llatí-català, s.v. unus -a -um). 

Notem que no són conjunts redun-
dants els següents: un únic, una única, 
uns únics, unes úniques (car, malgrat 
que l’adjectiu llatí unicus -a -um pro-
vingui del numeral unus -a unum ‘un, 
un sol’, ací un, una, uns, unes són sim-
ples articles)3. Exemples: 
Acte pel qual dos o més estats s’uneixen sota 

un únic cap d’estat (DIEC2, s.v. unió). 

Doctrina fi losòfi ca segons la qual només hi 
ha una única substància (DIEC2, s.v. 
monisme).

Solament es disposa d’un sou, d’uns únics 
ingressos mensuals per a mantenir tota 
la família.

Amb unes úniques ulleres aconsegueixes veure 
en totes les distàncies (visió llunyana, mit-
jana i propera) d’una forma més natural. 

Finalment, observem que sol -a, sig-
nifi cant ‘únic’, pot anar també acompa-
nyat de l’article determinat el, la, els, 
les. Exemples: 
El sol fet que val la pena d’esmentar és que 

sembla que comencem a sortir de la 
crisi. 

La sola, l’única noblesa és la virtut = Nobili-
tas sola est atque unica virtus (Dicc. llatí-
català, s.v. solus -a -um).

Els sols adversaris a témer som nosaltres 
mateixos.

Amb les soles obres de referència que tenim 
(gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, 
etc.) no podem establir una regla categò-
rica sobre la qüestió. u

2.  Respectem el tipus de lletra (cursiva, rodona) segons l’entrada del diccionari de Fabra.

3.  Una curiositat: el llatí, i el català, poden usar l’expressió emfàtica solus et unicus ‘sol i únic’: nobilitas sola est atque unica virtus = la sola i única noblesa és 
la virtut (Diccionari llatí-català, Enciclopèdia Catalana, 1993, s.v. unicus -a -um). 
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Les oracions impersonals 
dels gramàtics
Albert Jané

Dels gramàtics, podem tenir en 
compte no solament les seves 
normes sinó també la seva ju -

risprudència. Hi ha poques gramà-
tiques que s’ocupin d’una manera 
extensa de les oracions que podem 
anomenar impersonals, però, indefec-
tiblement, no n’hi ha cap que hi deixi 
de recórrer. D’una manera molt espe-
cial en els capítols dedicats a l’orto-
grafi a, els tractadistes han de recórrer 
a aquestes oracions per a dir-nos amb 
quins signes gràfi cs cal representar els 
sons de les paraules i amb quins altres 
signes, accents o dièresis, cal distingir 
algunes d’elles.

Estudiant l’ús de Fabra, ja fa molt 
de temps ens va cridar l’atenció que en 
la primera pàgina de la seva gramàtica 
pòstuma (1956), l’autor se servia, alter-
nant-les, de tres construccions diferents 
amb valor impersonal, que per ordre 
d’aparició són les oracions amb el verb 
en primera persona del plural, la passiva 
pronominal o refl exa (amb el pronom 
es) i la passiva pròpiament dita:
[1] Els signes amb què escrivim aquests sons 
són les lletres. 

[2] Són vocals els sons que s’escriuen amb les 
lletres a, e, i, o o u.

[3] A vegades una consonant és representada 
per un grup de dues lletres en lloc d’una sola 
lletra.

En el paràgraf següent, sempre de la 
primera pàgina, trobem totes tres cons-
truccions l’una darrere l’altra:
[4] La mateixa consonant que representem per 
la lletra g en el mot garbí, és escrita gu en el 
mot guerxós; així, aquest mot, tot escrivint-se 
amb set lletres, consta solament de sis sons.

Hi ha, encara, en aquesta mateixa 
pàgina, una altra construcció que, de 
fet, té un valor anàleg:
[5] A vegades, en canvi, un grup de dues con-
sonants apareix escrit amb una sola lletra. 

En canvi, no hi trobem (en aquesta 
primera pàgina) cap construcció amb el 
pronom hom, del qual Fabra no sempre 
feia un ús abundant, i no apareix fi ns al 
fi nal de la pàgina 3, en una frase que 
sembla exigir-lo especialment:
[6] ... qualsevol que sigui la pronunciació que 
hom els doni habitualment. 

Al llarg de tota la seva gramàtica, 
Fabra va alternant les tres construc cions 
indicades en primer lloc, amb una nota-
bilíssima preferència per les passives 
pronominals (amb el pronom es). Però 
també són molt nombroses, quan es 
tracta clarament d’una prescripció, les 
oracions amb el verb caldre:
[7] Notem que, en certs mots, la lletra amb què 
cal escriure la vocal d’una síl·laba feble...

Hi ha dues obres gramaticals de 
Fabra en què prescindeix gairebé 
totalment de les construccions amb el 
pronom hom i recorre d’una manera 
molt principal a les passives pronomi-
nals o refl exes i, en alguns casos, a les 
oracions amb el verb en primera persona 
del plural i a les passives pròpiament 
dites. Ens referim al tractat d’ortografi a 
de 1904 i al famós Curs mitjà editat per 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana. Els tres primers exemples 
següents corresponen a la primera de 

les dues obres esmentades i els altres 
tres a la segona:
[8] S’escriuen amb a fi nal aquells mots mas-
culins als quals corresponen en castellà noms 
també masculins terminats en a.

[9] Així, escrivim amb a magror, que ve de 
magre, i amb e negror, que ve de negre.

[10] La u subjuntiva és sempre representada 
per u, mai per o. 

[11] Davant un substantiu començat en vocal 
o h no s’escriu mai el sinó l’. 

[12] Cada nom comú sol tenir dues formes dis-
tintes: l’una d’elles és la que usem quan parlem 
d’un sol individu.

[13] Les tres formes em, et i es són reempla-
çades per m’, t’ i s’ davant un verb començat 
en vocal o h.

Tenim, però, com a exemple únic 
(que hàgim sabut trobar) d’ús del pro-
nom hom del Curs mitjà (p. 74):
[14] Quan el participi passat forma part d’un 
temps compost, hom el pot fer concordar amb 
el complement directe o...

També és del mateix tractat (p. 61) 
l’exemple següent, que és una solució 
excepcional:
[15] En una proposició negativa precedida de 
la conjunció ni, és de regla d’ometre l’adverbi 
no davant el verb.

Com és ben sabut, l’any 1968, en què 
vam commemorar el primer centenari 
del naixement de Pompeu Fabra, va apa-
rèixer, amb el seu nom, el manual Intro-
ducció a la gramàtica catalana, a cura 
de Ramon Aramon. Com s’explica en el 
prefaci, es tractava de la gramàtica de la 
Protectora, revisada i ampliada per Ara-
mon i precedida per un extens capítol 
dedicat a l’ortografi a, matèria absent en 
el tractat original de Fabra. Conseqüent 
amb el seu criteri, Ramon Aramon se 
serveix, molt preferentment, de les ora-
cions impersonals amb el pronom hom, 
encara que també recorre alguna vegada 
a les oracions de veu passiva i a les pas-
sives pronominals (amb el pronom es): 
[16] En fi  de paraula, hom escriu per regla 
general -p.
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[17] ... hom manté la h originària en els man-
lleus fets al llatí i... 

[18] Un nombre reduït de mots són escrits amb 
-tx fi nal.

[19] Alguns mots compostos s’escriuen inter-
calant un guionet entre llurs components. 

Contràriament al que acabem d’indi-
car, Fabra recorre d’una manera prepon-
derant a les construccions amb el pro-
nom hom en l’«Exposició de l’Ortografi a 
Catalana segons el sistema de l’Institut» 
que precedeix el seu Diccionari orto-
gràfic de 1917. Les altres solucions, 
minoritàries, són les dues passives:
[20] Hom accentua, demés, els següents mots, 
on l’accent estableix una distinció gràfi ca...

[21] Davant l i r, hom no escriu mai v, sinó b.

[22] Davant la s desinència del plural i davant 
les desinències verbals s, m, u i n, no s’escriu 
mai a, sinó e.

[23] ... en els quals el so de la s sorda (refl ex 
d’una c originària) és representat per c 
davant e, i. 

Aquest ús contrasta amb el que 
observem en el text de les «Normes 
ortogràfi ques» de l’Institut d’Estudis 
Catalans, de 1913, degudes, com se sap, 
principalment a Fabra, que és un dels 
signants del document conjuntament 
amb els altres membres de la Ponència 
ortogràfi ca, perquè hi podem constatar 
una absència total de les construccions 
amb el pronom hom. La solució més 
habitual, gairebé absoluta, és la de la 
passiva pronominal, normalment amb 
el verb en futur, cosa que emfasitza 
el valor prescriptiu de la frase, amb 
algunes ocurrències de la veu passiva 
pròpiament dita:

[24] S’escriurà g i no j davant de e, i.

[25] No s’elidirà mai la e del mot àton que, 
pronom o conjunció.

[26] ... la l doble serà escrita intercalant un 
punt alçat entre les dues l. 

Considerem, encara, dues altres 
obres de Fabra en què s’ocupa d’orto-
grafi a: Ortografi a catalana, un volumet 
de la «Col·lecció Popular Barcino», de 
1925, i la Gramàtica catalana de 1918, 
repetidament reeditada, i considerada 
la gramàtica ofi cial d’ençà de la seva 
aparició. En la primera d’aquestes dues 
obres alternen, com a solucions prin-
cipals, l’ús del pronom hom i les dues 
passives, a més del de la primera per-
sona del plural (amb valor impersonal, 
és clar), normalment en futur, i alguna 
altra solució especial:
[27] En principi de paraula, hom escriu ab, ob, 
sub (amb b) i cap (amb p).

[28] El mateix so que representa el dígraf tx 
en un mot com despatx, és generalment repre-
sentat, en fi  de paraula, pel dígraf ig, reduït a 
g darrere i.

[29] S’escriuen amb accent els [mots aguts] ter-
minats en vocal no pertanyent a un diftong...

[30] Si diem magre escriurem magror, amagrir, 
si diem negre, escriurem negror, ennegrir...

[31] Davant qualsevol altra vocal (precedida o 
no de h), cal escriure l’, llevat...

En la gramàtica de 1918 (en el capítol 
inicial, dedicat a l’ortografi a), Fabra va 
recórrer d’una manera principal a la veu 
passiva, amb alguns casos de la cons-
trucció amb el pronom hom (sovint amb 
valor no prescriptiu sinó descriptiu) i, 
molt pocs, de la passiva pronominal:
[32] La velar sonora, representada ordinària-
ment per g [...], és escrita gu davant e o i.

[33] La vocal u s’escriu ü quan està situada 
entre una g o q i una e o i. 

[34] Hom escriu, però, i i u amb el valor de ï i 
ü [...] en els casos següents.

[35] Hom pronuncia sovint cc en lloc de gg en 
els mots regla, segle, &. És una pronunciació 
que cal evitar. 

És del tot evident la diferència entre 
[34], amb valor prescriptiu, i [35], amb 
valor descriptiu. 

Examinem, a continuació, les solu-
cions dels principals gramàtics en aquesta 
qüestió, que no deixen de presentar algu-
nes particularitats interessants.

En primer lloc, prenem en conside-
ració quatre tractats molt coneguts, d’un 
elevat nivell, que tant de servei han fet al 

llarg de les darreres dècades: Curs pràc-
tic de gramàtica catalana, grau supe-
rior (Editorial Barcino, 1934), de Jeroni 
Marvà (pseudònim conjunt, com és ben 
sabut, d’Artur Martorell i Emili Vallès), 
Gramàtica catalana, de Josep Miracle 
(Barcelona 1951), Gramàtica catalana, 
referida especialment a les Illes Balears, 
de Francesc de B. Moll (Raixa, 1968), 
i Gramàtica de la llengua catalana, 
d’Antoni M. Badia i Margarit (Enciclo-
pèdia Catalana, 1994). I constatem tot 
seguit que en el tractat de Jeroni Marvà, 
en el capítol dedicat a l’ortografi a, que 
és, en principi, el que considerem en el 
nostre treball, hi ha una absència total de 
la passiva pronominal, com si s’hagués 
evitat deliberadament, construcció que, 
tanmateix, apareix en altres capítols del 
llibre. No sembla massa arriscat supo-
sar que aquest fet és degut a la doble 
autoria de l’obra. La solució més usual 
és la de la veu passiva pròpiament dita, 
que alterna, ara i adés, amb el recurs del 
pronom hom i les oracions amb el verb 
en primera persona del plural. En canvi, 
en el tractat de Francesc de B. Moll, s’ha 
prescindit totalment de les construcci-
ons amb el pronom hom i es recorre, 
gairebé exclusivament, a la passiva pro-
nominal. Un cas força semblant és el del 
tractat de Badia i Margarit: preponde-
rància absoluta de la passiva pronomi-
nal, amb algunes ocurrències de la veu 
passiva, les oracions amb el verb en pri-
mera persona del plural i una amb el pro-
nom hom. I, de tots quatre, és clarament 
Miracle qui presenta una alternança més 
elevada de solucions, amb una certa pre-
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ferència pel pronom hom. Uns quants 
exemples poden il·lustrar el que acabem 
d’exposar:
[36] Davant de u feble, seguida de vocal, hom 
escriu generalment q (Marvà).

[37] La vocal neutra fi nal de les termina-
cions verbals és escrita sempre a, llevat de... 
(Marvà).

[38] ... hi ha totes les formes del pretèrit imper-
fet d’indicatiu dels verbs de la primera conju-
gació, que en català escrivim amb v i en cas-
tellà són escrites amb b (Marvà). 

[39] Escriurem g, i no j, davant de e o de i 
(Marvà).

[40] S’accentuen tots els mots aguts que acaben 
en una de les dotze terminacions següents... 
(Miracle).

[41] Davant de consonant, hom no pot escriure 
indistintament b o p en mots com... (Miracle).

[42] El so de s sorda, a principi de paraula i dar-
rere consonant, és representat per s (Miracle).

[43] A principi de paraula representem el so 
fort per r (Miracle).

[44] S’escriuen amb a, encara que són mascu-
lins, un bon nombre de mots d’origen erudit, 
que en castellà també... (Moll).

[45] Entre dues paraules, aquest so és repre-
sentat per ss (Moll).

[46] En posició fi nal del mot escriurem sem-
pre o, llevat dels mots erudits que en castellà 
... (Moll).

[47] En general, s’escriu a quan la vocal es 
troba en posició fi nal de substantius femenins 
(Badia).

[48] En general, la nasal s’expressa per mitjà 
de m (Badia).

[49] El so [s] pot ésser representat gràfi cament 
per cinc signes: s, ss, c, sc, ç, els quals són 
emprats segons les normes següents (Badia). 

[50] Així, escriurem amb p mots com ciclop 
(per ciclopi), esquerp (per esquerpa), llamp 
(per llampegar) i escriurem amb b mots com 
àrab (per arabesc)... (Badia). 

Vegem, encara, algunes solucions 
paral·leles usades per aquests tractadis-
tes, les unes amb un to marcadament 
prescriptiu, com és ara la que recorre al 
verb caldre, i les altres que semblen més 
aviat descriptives. En el curs de Jeroni 
Marvà, sens dubte com a conseqüència 
de la seva renúncia a l’ús de la passiva 
pronominal o refl exa, és on trobem més 
exemples d’aquestes altres solucions:
[51] Hi ha un nombre considerable de femenins 
que representen llur vocal neutra fi nal amb e 
(Marvà).

[52] Així, per procedir d’una a forta, cal 
escriure a la vocal neutra dels mots taulada, 
taulell... (Marvà).

[53] Feta abstracció dels mots en què a una 
f inicial catalana correspon una h castellana 
( farina, fum), el català i el castellà empren la 
h dins els mateixos casos (Marvà).

[54] A una o o a una u tòniques del primitiu 
correspon una o o una u àtones en el derivat... 
(Miracle).

[55] Hi ha paraules que en la pronúncia vulgar 
tenen un diftong au o eu que convé escriure 
al, el (Moll).

[56] L’aplec ll representa la l palatal, equiva-
lent a la ll del castellà normal (Moll).

[57] Paraules que han de dur accent gràfi c: 
1ª Les paraules polisíl·labes agudes que aca-
ben... (Moll).

[58] L’única representació gràfi ca d’aquest so 
és la lletra f, àdhuc en els casos en què aquesta, 
sonoritzada, es pronuncia [v] (Badia).

[59] Ús de sc. Només apareix en mots savis, 
sempre per infl ux gràfi c del llatí (Badia). 

Retrocedim, ara, un parell de segles 
i mig per conèixer les solucions a què 
va recórrer el gramàtic banyolí Josep 
Ullastra (1690-1762) en la seva Gram-
matica Cathalána, escrita cap a la 
meitat del segle xviii i editada el 1980 
a cura de la professora Montserrat 
Anguera. Es pot dir que Ullastra es val 
exclusivament de la passiva pronominal 
i de les oracions en primera persona del 
plural, integrada, algunes vegades, en 
les perífrasis d’obligació, i prescindeix, 
doncs, de les passives pròpiament dites 
i de l’ús del pronom hom:

[60] En lo principi i fi  de las diccions sempre 
s’escriu sola, ab la diferencia qu’en principi 
s’pronuncia dople i en las fi nals senzilla, com 
en riquesa, regalo, tintér, papér.

[61] De las sobreditas véus, escrivím be ab PH 
en nostra llengua Joseph, Josepha, Philosoph, 
n’obstánt que s’proferexen mál, diént Josép, 
Josépa, Philosóp.

[62] Los Derivatíus s’escriuen ab las matexas 
lletras de sos Primitius, i axí devém escriurer 
Jesuíta i Jerosolomitá ab...

Examinem, a continuació, les solu-
cions de tres tractats de divulgació gra-
matical (de les normes, encara recents, 
de Pompeu Fabra) publicats durant la 
quarta dècada del segle anterior: Lli-
çons de gramàtica catalana, d’Emili 
Vallès, El català en vint lliçons, de 
Bernat Montsià (pseudònim de Cèsar 
August Jordana) i Ortografia cata-
lana, mètode pràctic, de Rosa Obra-
dors i Rovira. Emili Vallès recorre 
preferentment a la veu passiva i a les 
oracions en primera persona del plu-
ral, generalment en futur, molt menys 
a la passiva pronominal i, en molt pocs 
casos, a l’ús del pronom hom.
[63] El so de s sorda és representat per s dar-
rere un prefi x acabat en vocal.

[64] Entre vocals escriurem ss per al so de s 
sorda.

[65] També s’escriuen amb v les terminacions 
del pretèrit imperfet d’indicatiu dels verbs de 
la primera conjugació.

[66] Hom escriu amb -s o -ss els sufi xos de 
derivació -às, -assa, -ís, -issa...

L’ús de Bernat Montsià és força sem-
blant al d’Emili Vallès, bé que prescin-
deix pràcticament del pronom hom, i 
amb alguna solució peculiar:
[67] El so característic de la lletra k és repre-
sentat per aquesta lletra en un nombre limita-
díssim de paraules d’origen estranger...

[68] Davant de les altres consonants, escrivim 
n per regla general.

[69] Davant de n, escriurem m o n segons la 
pronunciació, que en aquest cas no ofereix 
dubte.

[70] Aquest so de r forta també s’escriu amb 
una sola r darrere certs prefi xos que apareixen 
clarament, com...

[71] Si voleu emprar correctament aquesta lle-
tra, generalment muda, cal que us recordeu 
que a una h catalana no correspon sempre una 
h castellana. 

Pel que fa al tractat d’ortografi a de 
Rosa Obradors, és fàcil d’observar-hi 
una preferència notable per la passiva 
pronominal, amb força casos, però, de 
la veu passiva i de les oracions amb el 
pronom hom, especialment, pel que fa a 
hom¸ cap al fi nal de l’obra:
[72] He i hem s’escriuen amb h només quan 
pertanyen al verb haver.

[73] El so suau de s és representat z en principi 
de mot i darrere de consonant.

ferència pel pronom hom
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[74] Hom posa també entre comes les expres-
sions semblants a un parèntesi.

Ja en l’època contemporània, exami-
nem el tractat, breu però dens de contin-
gut, Català fàcil, de Josep Ruaix i Vinyet. 
En l’exposició de les normes d’ortografi a, 
Ruaix recorre gairebé exclusivament a la 
passiva pronominal o refl exa, amb l’ex-
cepció d’un sol bloc de quatre ocurrències 
seguides de la primera persona del plural 
en indicatiu. En força casos, però, en lloc 
de formular una norma descriu les carac-
terístiques gràfi ques del mot, descripció, 
naturalment, que té caràcter normatiu:
[75] A fi  de mot després de vocal àtona o de 
consonant s’escriu la mateixa lletra que apa-
reix en els derivats (o similars).

[76] Els parèntesis ( ), l’un per a obrir i l’al-
tre per a tancar, s’empren per a delimitar una 
intercalació.

[77] Davant de b, p i m, escrivim m: ombra, 
campió, immens...

[78] En les desinències nominals (últimes lle-
tres de substantius i adjectius) la majoria dels 
masculins acaben en e i la majoria dels feme-
nins acaben en a.

[79] Els verbs irregulars collir, cosir, escopir, 
sortir i tossir tenen les formes àtones amb o i 
les tòniques amb u.

Apleguem en una mateixa garba 
tres conspicus gramàtics valencians, 
Carles Salvador, Enric Valor i Vicent 
Pitarch, dels quals prenem en conside-
ració, respectivament, Gramàtica valen-
ciana (3 i 4, setena edició, 1978), Curs 
mitjà de gramàtica catalana, referida 
especialment al País Valencià (Eliseu 
Climent, 1977) i Curs de llengua cata-
lana (Eliseu Climent, 1977). Tots tres 
recorren d’una manera principal a la pas-
siva pronominal, que alternen, però, amb 
altres recursos, com és ara, d’una manera 
sobresortint, l’ús de la primera persona 
del plural, en indicatiu i en futur:

[80] Enmig de paraula s’escriu generalment p 
davant les lletres t, c, s o n, i s’escriu b davant 
d (Salvador).

[81] Escrivim també dièresi damunt la i o la u 
quan van entre vocals i no actuen com a con-
sonants... (Salvador).

[82] Davant e i i escriurem g i no j, per regla 
general (Salvador). 

[83] S’escriuen amb c les paraules cel, cendra, 
cent, cercle... (Valor).

[84] També escriurem amb c inicial cicatriu, 
ciència, cigarro (Valor).

[85] Davant d’una f, escrivim generalment m 
(Valor). 

[86] Ortografiarem, doncs, amb l, i també 
les pronunciarem així, les següents llistes de 
paraules, encara que... (Valor).

[87] La geminació de /d/ sempre es representa 
mitjançant -dd- (Pitarch). 

[88] Davant els altres fenòmens consonàntics 
s’escriu generalment «n» (Pitarch). 

[89] ... si aquest so es gemina, llavors emprem 
els dígrafs -tg- i -tj- (Pitarch). 

La veu passiva pròpiament dita tan 
sols és usada, escadusserament, per Car-
les Salvador:
[90] En principi de paraula el so de s sorda és 
representat per s, i el de s sonora, per z. 

I pel que fa a l’ús del pronom hom 
en descobrim una sola ocurrència en el 
text d’Enric Valor (recordem que ens 
referim exclusivament als capítols que 
exposen normes ortogràfi ques), amb un 
valor clarament descriptiu:
[91] ... no cal duplicar la r ni la s, per bé que 
hom els dóna normalment el so de rr i de ss 
que ja tenien...

Finalment, examinem l’excel·lent 
tractat Ortotipografi a, manual de l’au-
tor, l’autoeditor i el dissenyador grà-
fi c, de Josep M. Pujol i Joan Solà, per-
fectament equiparable, pel que fa al 
punt que ara ens interessa, als tractats 
d’ortografi a, car els autors hi exposen 
unes indicacions que no deixen de tenir 
un caràcter, si no normatiu, clarament 
prescriptiu sobre diversos aspectes de 
l’escriptura. Hem pres en considera-
ció el capítol 4, de quaranta pàgines, 
destinat a l’ús de majúscules i minús-
cules. Observem, en primer lloc, una 
absència total de les oracions passives 
i de les construccions amb el pronom 
hom, i l’ús preponderant d’una frase 
formada amb el verb anar seguit del 
complement en majúscula o en minús-
cula (sempre amb la preposició en), 
segons cada cas, frase que, malgrat el 
seu to neutre, no deixa de tenir, com ja 
hem dit, una evident indicació d’ús. I, 
al seu costat, apareixen ara i adés les 
oracions passives pronominals, amb un 
valor prescriptiu potser encara més evi-
dent, així com algunes altres solucions 
paral·leles. Vegem uns quants exemples 
de la fraseologia de Pujol i Solà:
[92] Van en majúscula tots els noms propis en 
sentit estricte (els noms que són exclusivament 
denotatius).

[93] En canvi, els adjectius derivats d’antropò-
nims van amb la inicial en minúscula.

[94] Com és ben sabut, duen la inicial en 
majúscula: 1. La paraula que inicia un parà-
graf...

[95] Amb les denominacions corresponents 
a persones jurídiques, establiments i títols de 
congressos [...] es posa la majúscula tant al 
substantiu genèric com...

[96] També s’escriu sovint Via amb majúscula 
perquè aquest genèric és molt poc productiu i 
se sent com una denominació especial.

[97] ... els eslògans han de dur punt fi nal, fi ns i 
tot en el cas que no continguin cap verb.

Totes les coses, i si no totes la ma -
joria, es poden dir de dues o més ma -
neres diferents. No ens hem mogut, 
encara que potser hi havia moments en 
què no ho semblava, de les oracions 
impersonals (o amb valor impersonal) 
usades pels gramàtics i tractadistes per 
a l’exposició de normes sobre l’escrip-
tura. I sorprèn de veure, per exemple, 
que al capdavall no hi ha pas gaire 
diferència entre l’ús de dos gramà-
tics com Josep Ullastra i Josep Ruaix, 
separats per una distància de més de 
dos-cents anys. Però és especialment 
interessant d’adonar-se del rebuig que, 
en un moment determinat, va inspirar 
l’ús del pronom es impersonal (aquesta 
petita eina gramatical indispensable, 
en mots de Joan Coromines) i d’una 
preferència potser excessiva pel pro-
nom hom (d’altra banda, sovint ben 
útil), actituds que avui ja semblen 
llargament superades. Això no priva, 
naturalment, que tots els recursos 
legítims de la llengua, certament més 
nombrosos del que alguns es pensen 
i ens volen fer creure, continuïn a la 
lliure disposició dels seus usuaris, als 
quals pertoca de triar. u

[94] Com és ben sabut, duen la inicial en 
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Cansalada viada o ventresca
David Casellas i Gispert

Avui dia el jovent, en comptes d’un entrepà de cansa-
lada, demanen un entrepà de bacon i, si els corregei-
xes, et diuen que no és pas el mateix. És molt clar que, 

segons les zones geogràfiques, els noms poden variar molt, 
com veurem tot seguit, però d’allò que sí que estem segurs és 
que el mot bacon (pronunciat ‘beicon’) és un anglicisme del 
tot innecessari en la nostra llengua.

La cansalada és la part grassa del porc compresa entre la 
pell i la carn. És de color blanc i es guarda salada per a tirar 
a l’olla o fer guisats. La cansalada que té vies de carn magra 
s’anomena cansalada viada, virada, entrevirada o virosa. 
Pròpiament aquesta és la que els anglesos anomenen bacon. 
Per tant, podem fàcilment substituir aquest anglicisme per 
cansalada viada o simplement cansalada (si no hi ha proble-
mes de confusió amb cap més tipus de cansalada).

Ara bé, una vegada l’anglicisme s’ha posat de moda, en 
lloc de voler substituir-lo per cansalada o cansalada viada, 
els poders fàctics que dominen la llengua han intentat de cata-
lanitzar-lo emprant un mot menys viu i popular, si bé existent 
en català habitualment amb un significat diferent: bacó. No 
descartem que en alguna contrada efectivament es faci servir 
aquest mot com a sinònim de cansalada viada, però aquest és 
un ús molt restringit geogràficament. I sembla que s’emprava 
més el mot per a referir-se al conjunt de la cansalada del porc 
que no pas a una llenca. 

Efectivament, en el Diccionari català-valencià-balear 
(DCVB) hi consta bacó per a referir-se al «conjunt de tota 
la cansalada del porc», i en els exemples contrasta bacó amb 
quarter (una quarta part): «Que n’haien a vendre a tot hom, 
un bacó o quarter.» I pel que deduïm d’uns altres exemples 
que hi cita, bacó també s’usava amb algun altre significat 
diferent, com a sinònim de penca, ja que contràriament no 
s’especificaria de què és: «Entre quatre un bacó de carnsa-
lada.» Curiosament, l’accepció que ens ocupa, per a referir-se 
a «cansalada de porc», només es documenta a la Cerdanya i 
a les Guilleries amb un únic exemple.

Coromines, en el Diccionari etimològic i complemen-
tari de la llengua catalana (DECLC), deixa clars els dub-
tes i les dificultats amb què es troba en documentar aquest 
mot: «La major part d’aquests documents semblen referir-se 
sigui a la cansalada d’un porc o a tota la penca d’aquesta, 
o bé més vagament a tot un porc mort o a carn de porc en 
general. N’hi ha, però, uns quants el context dels quals tant 
permetria referir-los a això mateix com a un porc que hom 
engreixa o ven, i algun que sembla referir-se clarament a 
la bèstia viva.» També ens diu que «no és un mot romànic 
en general, ans desconegut en la major part de llengües 
germanes; també l’ignora el castellà [...]. Vers el Nord, en 
canvi, el mot s’estengué molt, sobretot a l’Edat Mitjana, per 
terres de França [...].»

Per tant, sembla clar que en la llengua actual el mot bacó 
ha quedat molt restringit (malgrat la vitalitat que pogués tenir 
en l’època medieval) i no ens sembla adient de reintroduir-lo 
per a substituir un anglicisme, pel fet que ja disposem d’al-
tres paraules ben genuïnes (ja n’hem citada una: cansalada 
viada o cansalada).

Segons les zones geogràfiques, sobretot la cansalada fregida 
o cuita a la brasa, rep diversos noms: xulla, panxeta, ventresca, 
rosta, banda de porc... De tota manera, en alguns indrets és 
més usual de fer servir xulla, ventresca o panxeta per a refe-
rir-se a la cansalada viada d’un porc mort de fa poc. En aquest 
mateix sentit, el DCVB distingeix xulla fresca de xulla vella. 
També cal tenir en compte que al País Valencià xulla és usat 
com a sinònim de costella de diversos animals (potser a través 
d’un contagi del significat del mot castellà chuleta). Panxeta 
no és documentat en cap diccionari general català amb aquest 
significat, però en castellà es troba documentada la forma pan-
ceta (‘hoja de tocino entreverada con magro’) que segons Joan 
Coromines (Diccionario crítico etimológico de la lengua cas-
tellana) pot provenir de l’italià panzetta. En català, a la major 
part de persones amb qui hem parlat, el mot panxeta els sem-
bla que s’ha estès molt modernament i no recorden que antiga-
ment fos un mot popular. És probable que aquest mot, malgrat 
tenir una forma perfectament catalana, sigui un calc del mot 
castellà o, en tot cas, un dialectalisme que s’ha estès per la sem-
blança amb la paraula castellana. La cansalada viada s’extreu 
de la zona del ventre o de la panxa del porc; per tant, pel signi-
ficat no ens ha d’estranyar que s’anomeni panxeta o ventresca. 
Ventresca sí que és recollit en els diccionaris generals, però 
potser hi ha certa reticència comercial a fer-la servir, perquè 
en castellà aquest mot només s’usa per a parlar de la ventresca 
dels peixos. Pel que fa al mot rosta, sembla que es refereix 

Cansalada viada            Foto: internet
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més sovint a la llenca de cansalada fregida o rostida, tal com 
indica el mateix nom, que, segons Coromines, és un derivat 
del verb rostir. Rosta també es fa servir per a referir-se al pa 
fregit amb suc de cansalada.

Cansalada viada i panxeta o ventresca són les formes 
més usades per cansaladers, gastrònoms o empreses de 
venda de carn. Vegem-ne alguns exemples:

«Tres colomins, 125 g de cansalada de panxeta...» (recepta de 
cuina valenciana: http://www.uv.es/baldovi/cui  na/casa.
htm). 

«Cansalada madurada. Com en el cas del llom, la cansalada 
de la panxa, curada i seca, s’obté penjant en el celler peces 
prèviament amanides amb sal i pebre» (http://www.cata-
lancooking.com). 

«La cansalada natural es troba situada sota el llom del porc, 
entre la pota del darrere (pernil) i la pota davantera (espat-
lla), presentant-se sempre amb la pell. En l’elaboració de 

la cansalada amb pebre s’utilitza el pebre com a assecant 
natural, un mètode tradicional de conservació de les peces 
de carn i dels embotits» (http://www.gastroteca.cat).

«Cansalada viada (panxeta)» (http://www.thoportem.cat/ca -
ta legcasanovas.pdf).

«Panxeta o cansalada viada» (http://canrac.com).

«Ventresca o cansalada. Les penques o “mans” de cansa-
lada, grassa, viada, panxeta o ventresca, se salen o bé s’hi 
posa sal i pebre. Hi ha la del coll, a la Garrotxa conside-
rada més gustosa. Malauradament aquests noms han estat 
abandonats pels de “panxeta”, “beicon” o bacó» (Jaume 
Fàbrega, Matar el porc: http://blocs.mesvilaweb.cat/jau-
mefabrega).

«Bacó fumat» i «ventresca doble cu  rada», curiosament són 
les formes escollides pels supermercats Bonpreu. En 
preguntar-los per què en un cas parlen de bacó i en l’al-
tre de ventresca, des de l’empresa em responen que dife-
rencien la ventresca del bacó pel tall en l’extracció de 
la peça de carn, en el cas del bacó fet més arran de les 
costelles, amb la qual cosa té més carn magra que no pas 
la ventresca, tot i que ambdós productes són extrets del 
mateix lloc del porc.
Per tant, d’acord amb el que hem dit (i amb el que diu 

Jaume Fàbrega), aconsellem d’usar en un llenguatge estàn-
dard cansalada viada (sobretot quan ha estat adobada amb 
sal o pebre perquè es conservi durant uns mesos) o ventresca 
(sobretot quan és fresca). Així, podem parlar de cansalada 
grassa, cansalada fumada, cansalada viada, cansalada amb 
pebre, cansalada del coll, ventresca... Sempre sense oblidar 
els sinònims dialectals xulla, panxeta, rosta. En canvi, el mot 
bacó aconsellem de reservar-lo per a insultar aquells qui ens 
estrafan la genuïnitat de la llengua amb la innecessària intro-
ducció de mots i expressions manllevats. uVentresca           Foto: internet
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Què se n’ha fet, 
del vocabulari infantil? 
Roser Latorre

Fa uns quants dies, tot repassant un 
llibret de jocs d’infants que m’havia 
demanat una cosina per al seu nét, 

vaig anar recordant noms i mots per-
tanyents a frases sovint incoherents, on 
dominen la fantasia, la creació expres-
siva i la musicalitat. 

En poden ser exemple aquests bocins 
de cançonetes: 

Dalt del cotxe 
n’hi ha una nina, 
que en repica els cascavells, 
trenta, quaranta, 
ametlla amarganta...

Salta miralta, 
trenca una galta... 

Olles, olles de vi blanc, 
totes són plenes de fang... 

Uni, dori, 

teri, quateri... 

O també la denominació d’aquells 
jocs innocents, com: 

El joc de l’osset (o de la taba, o del 
botxí), els quatre cantons, el cavall fort, 
estirar cebes, l’anell picapedrell, coni-
llets a amagar, etc.1 

En el nostre món informatitzat i de 
mica en mica globalitzat, amb infants 
encaterinats amb els ninots de la tele-
visió i els entreteniments d’ordinador, 
esmentar aquells altres jocs és com par-
lar de fa segles. 

Però és que no solament aquelles 
tonades i aquells jocs plens de naturalitat 
i de tendresa gairebé han desaparegut, 
sinó que també s’esborren del llenguatge 
quotidià diversos mots infantívols que 
els adults feien servir en adreçar-se als 
menuts –els qui tot just xerrotejaven o 
els ja més grandets–. 

Mots com ara aquests: 

Bobò (per llaminadura o menja 
dolça), cocou (per ou), mix, mixa o mixeta 
(per gat), mam (per aigua o beguda), mèu 
(pel crit del gat), marrameu (pel crit del 
gat enfurismat), bua o pupa (per mal o 
dolor físic), tatano o tatà (per cavall), teta 
(per germana), tit (per ocellet), tita (per 

gallina), upa i fer upa (per l’acció d’aixe-
car o aixecar-se), xitxa o tatai (per carn), 
papau o papu (per a designar un perso-
natge fantàstic que fa por), etc. 

I també aquestes onomatopeies: 

Bub-bub (pel crit del gos), coc-coc (pel 
de les gallines), elis-elis (en aquest cas 
interjecció que serveix per a fer befa d’al-
guna cosa), mec-mec (pel so d’una botzina), 
fer non-non (per dormir), nyam-nyam (per 
menjar), piu-piu (pel crit dels pollets o 
ocells menuts), etc.2. És clar que algunes 
d’aquestes expressions perduren (i pen-
sem, per exemple, en noms de parentiu 
com bavi, baba, iaio, iaia), però n’hi ha 
d’altres que han estat substituïdes per for-
mes castellanes i estranyes a la llengua.

Hi ha infants que diuen «mami» a la 
seva mare i «papi» al seu pare; que dema-
nen per a fer «pipi» (en lloc de pipí); o 
que els comprin una «xutxe» (un tipus de 
llamí de moda) en una botiga de «xut-
xeries» (de llepolies o de llaminadures); 
i aprenen dels adults que els gossos fan 
«guau-guau» (en lloc de bub-bub); els 
gats «miau» (en lloc de mèu); els pollets 
«pio-pio» (en lloc de piu-piu), i que els 
«patitos» (és a dir els aneguets) neden. 
Que allò que tenen al plat són «papilles» 
(en comptes de farinetes, sopetes o pas-
tetes), i que ells són un «bitxo» (és a dir 
un dimoniet, mala peça, etc.).

Sap greu, perquè cada llengua té la 
seva manera afectuosa o fàcil d’adreçar-se 
als infants i d’ajudar-los a parlar. I copiar 
formes estranyes a la llengua pròpia ens 
allunya, un cop més, de la nostra identitat. 
Val la pena de no anar a lloguer (ara que 
veiem sovint anuncis de pisos «en lloguer» 
–del castellà en alquiler– en comptes de 
pisos per llogar o per a llogar, segons si 
es parla de la condició del pis o de la seva 
destinació). Però això ja són figues d’un 
altre paner. u

1.  Del llibre Jocs d’infants, F. Maspons i Labrós, «Col-
lecció Popular Barcino, 39», Barcelona 1933.

2.  Aquests mots figuren en els nostres diccionaris.
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Sobre el mot «plafó»
Lluís Marquet

Vet aquí un mot que figura en tots 
els diccionaris catalans. Però no 
és de cap manera un mot nostre. 

Efectivament, de català no en té res; 
formalment es tracta d’un gal·licisme, 
un gal·licisme més, com tants altres 
que tenim en català. El mot existeix 
també en castellà plafón (amb la vari-
ant paflón) i en italià plafone, llengües 
en les quals també és evidentment un 
gal·licisme. L’origen d’aquests mots és 
el francès plafond, mot que en aquesta 
llengua significa ‘sostre’ o alguna cosa 
semblant. Ara, en català no té aquest 
significat, sinó tot un altre. Aleshores, 
com s’explica que un mot foraster (pres, 
per tant, d’una altra llengua) no tingui el 
significat que té en la llengua d’origen? 
D’acord que, un cop manllevat, un mot 
pot haver sofert una ampliació semàn-
tica, però en el significat principal hau-
ria de coincidir amb el de la llengua ori-
ginària. Doncs potser no l’hem adoptat 
directament del francès plafond, sinó 
del castellà plafón. Però aquesta idea 
topa amb algunes dificultats. Això és el 
que pretenem exposar tot seguit.

Comencem dient que en català plafó 
no és un mot gens antic; no figura en el 
diccionari d’Aguiló (però sí en el Labèr-
nia). El Fabra el defineix així: «Peça 
plana que, en un moble, etc., tapa l’es-
pai comprès entre els muntants, els tra-
vessers, etc.», i no parla per a res de cap 
més ús. El DCVB no en diu gran cosa 
(res com a terme antic); a més, en recull 
algunes accepcions relacionades amb la 
idea de ‘sostre’, que són les úniques que 
tenen com a equivalent el castellà pla-
fón. La GEC amplia la informació del 
DCVB i en recull unes quantes accep-
cions més. El Coromines no ens aporta 
cap aclariment i només indica que és un 
mot pres del francès. Es tracta, doncs, 
d’una adaptació molt moderna, anàloga 
a la del castellà plafón, del francès pla-
fond. L’italià també té plafone, adaptació 
del manlleu francès, però només amb el 
significat del fr. ‘sostre, límit superior’. 
D’altra banda, no hi ha cap llengua que 

usi aquest terme com a equivalent del 
català plafó: el castellà no fa, per al sig-
nificat esmentat, plafón, sinó que usa 
el mot autòcton entrepaño, el francès 
empra panneau, i l’italià, pannello. Sor-
prenentment, en català plafó no té res a 
veure semànticament amb un «sostre» i, 
per tant, és un gal·licisme amb un signi-
ficat totalment allunyat del francès, cosa 
que resulta ben estranya.

Mirem ara què fa el castellà. Els 
diccionaris castellans moderns només 
el recullen, com a gal·licisme, amb el 
significat de «sostre d’una cornisa» i 
també de «llum pla o adorn en un sos-
tre», és a dir, sempre significats rela-
cionats amb ‘sostre’. Però sembla que 
en algun moment el mot va ser emprat 
també per a referir-se a una «superfície 
sobre la qual es col·loca alguna cosa». 
Aquest significat figura en l’edició del 
diccionari de la RAE de l’any 1985, però 
no en les altres. També el recull el Dic-
cionario de la lengua española (Espa-
sa-Calpe, 2005), que el defineix com a 
«tablero o placa con que se cubre algo». 
No és ben bé el significat del català 
plafó, però s’hi assembla. Amb aquest 
sentit forçosament devia passar al català 
i després el castellà el va arraconar. De 
vegades les paraules castellanes deixen 
d’usar-se després de ser endossades al 
català (com en el cas de misto o puesto). 
Si és així, és evident que plafó en català 
és més aviat un castellanisme i no un 
gal·licisme (almenys semànticament, no 
formalment). Doncs, per què en català 
hem adoptat un gal·licisme formal amb 
un significat aliè al francès si, com hem 
dit, les llengües que també l’han adoptat 
són fidels al significat original?

Com a terme arquitectònic, de fus-
teria o de decoració, cal reconèixer 
que plafó, aplicat a una porta, té en 
català vigència (almenys a Catalunya; 
a Mallorca s’ha emprat tradicionalment 
clavenda). Però el que no entenem és per 
què hom li dóna modernament també 
el significat de ‘tauler’ o ‘quadre’ (indi-
catiu, informatiu, d’avisos, lluminós, 

etc.), significat que no era en la GEC 
inicialment però que va acceptar des-
prés (i també el DIEC) i que hem vist 
emprat massa sovint d’una manera abu-
siva en diferents àmbits o locals (esta-
cions, aeroports, hospitals, sales d’es-
pera o d’exposicions, etc.). Amb aquest 
sentit totes les llengües fan servir unà-
nimement el terme provinent del llatí 
pannellus: fr. panneau, it. pannello, 
cast. panel, ang. panel. En català no 
disposem del terme corresponent i per 
aquest motiu s’ha intentat d’introduir 
recentment el terme panell, que pro-
voca el dubte de quina és la forma més 
apropiada en la nostra llengua: panel, 
pannel, panell, pannell, etc. Ja ens hi 
vam referir fa temps en un article en què 
exposàvem aquesta vacil·lació. El fet és 
que tant la GEC com el DGEC van anar 
canviant de criteri. La forma panell ini-
cial fou canviada en 1983 per pannell, 
però en 1993 foren eliminades aquestes 
formes i es passà el contingut d’aquestes 
noves entrades al terme ja existent plafó, 
fent una ampliació semàntica sorprenent 
d’aquest mot. I després en 1995 el DIEC 
desfà encertadament tota aquesta opera-
ció i fixa la forma panell.

Cal reconèixer que el terme plafó 
tan sols és corrent en català en l’espe-
cialitat de fusteria o decoració. Per tant, 
creiem que és preferible deixar-lo exclu-
sivament com a terme especialitzat i no 
encaparrar-s’hi més, quant a l’origen. 
Però és totalment absurd que en vul-
guem eixamplar l’ús i el pretenguem 
emprar com a terme modern especia-
litzat equivalent al francès panneau i 
a l’italià pannello. Perquè, repetim-ho, 
en català es tracta d’un gal·licisme amb 
un ús que no fa servir ni el francès ni 
cap de les llengües que l’han manllevat. 
Una situació ben anòmala que no té cap 
explicació lògica! u
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Llenya, llenyam, fusta
Antoni Llull Martí 

El déu Proteu, les proteïnes 
i els protocols
Antoni Llull Martí 

Del mot llatí lignum, i més con-
cretament del seu plural ligna, 
sortiren el català llenya, el cas-

tellà leña, el provençal i portuguès 
lenha i l’italià legna, que es diuen 
d’una manera tan semblant en totes 
aquestes llengües. Aquesta forma plu-
ral o col·lectiva s’usa normalment per 
a designar els troncs i branques d’arbre 
destinats principalment a esser cremats, 
i en el sentit figurat, donar llenya, sig-
nifica una cosa molt distinta.

El llatí lignum tenia els significats de 
‘tronc’, ‘post’, ‘mànec’, ‘bastó’ i podia 
aplicar-se a distints objectes fets de 
fusta, i durant l’edat mitjana alguns dels 
seus derivats romànics, com el català 
lleny, el castellà leño, el portuguès lenho 
i l’italià legno, serviren per a designar 
una nau. En català, lleny tenia un signi-

ficat genèric d’embarcació major, com 
nau i galera, i de vegades era anomenat 
juntament amb aquestes: «naus, galeres 
i altres llenys». També fou usual fusta 
per a designar els llenys. Les barques 
pertanyien a una altra categoria d’em-
barcacions, més petites.

Un derivat de lleny o de llenya és 
llenyam, que significa més pròpiament 
el conjunt de llenya o fusta de construc-
ció, i també la fusta de la qual es fan 
portes i mobles. Llenyam vermell es 
diu d’aquella casta de fusta, procedent 
en temps antic des boscs de més amunt 
de Tortosa, amb la qual es feren moltes 
de les portes d’esglésies i cases senyo-
rials de Mallorca. I d’on prové el mot 
fusta, i per què en castellà es diu d’una 
manera tan distinta, madera? En català 
molt antic es deia fust, mot procedent 

del llatí fustis, que significava, en prin-
cipi, ‘pal, verga, bastó’ (accepció con-
servada en el castellà fusta ‘verga’, ‘fuet’, 
i en el seu derivat, català i castellà, fusti-
gar). Amb el temps, fust, i després fusta, 
s’empraren en català per a designar la 
matèria dura i fibrosa procedent dels 
arbres, mentre que en castellà, per a dir 
la mateixa cosa, adoptaren un mot deri-
vat del llatí materia, que en aquesta llen-
gua, a més de designar originàriament 
el principi físic constitutiu de les coses, 
ja s’usava també amb el sentit de ‘fusta’, 
que passà a significar la nova paraula 
madera, reservant-se el cultisme mate-
ria per a l’accepció primera. u

Proteu, en la mitologia grega, era 
un déu marí que tenia esment dels 
ramats de foques i altres animals 

marins de Posidó, déu i rei de la mar, 
l’equivalent de Neptú en la mitologia 
romana. Proteu, a més de tenir el do de 
la profecia, tenia el poder de prendre 
qualsevol forma que volgués (animal, 
planta, foc, aigua, etc.) per a desaparèi-
xer de la vista de qui l’importunava o 
per a passar desapercebut.

El nom d’aquest personatge mitolò-
gic sembla derivat del grec prótos, que 
significa ‘primer’ o ‘que va a davant’. 
Quan per devers l’any 1840 l’investi-
gador suec Berzelius introduí en la 
nomenclatura química el nom de pro-
teïnes per a designar unes substàncies 
primordials en qualsevol de les formes 

de vida conegudes a la Terra, potser 
pensava en el mot grec esmentat, però 
també és probable que tingués present 
el nom del déu, puix que les proteïnes, 
a més d’elements bàsics en els éssers 
vius, prenen molt diverses formes i 
tenen en els organismes funcions molt 
diverses.

El mot proteic, introduït poc després 
en les llengües modernes, per a refe-
rir-se, en principi, a les qualitats o pro-
pietats de les proteïnes, s’ha usat també 
com a adjectiu aplicat a la persona que 
canvia molt sovint d’opinió o de com-
portament per la seva conveniència, i 
amb aquest sentit sí que podem consi-
derar quasi segur que qui el posà en cir-
culació pensava en el déu grec més tost 
que en les proteïnes.

El mot prótos ha produït diversos 
cultismes, com protomàrtir, protono-
tari o prototip. Un que és prou curiós, 
i ben antic, és protocol, format sobre 
el llatí protocollum, derivat al seu torn 
del grec protókollon, compost amb els 
mots prótos i kolla, amb el sentit de ‘el 
primer encolat’, perquè en principi es 
referia a un document signat per alguna 
autoritat (escrivà reial, notari, etc.) que 
s’encolava sobre un altre per a donar-li 
autenticitat. Aquest cultisme donà lloc 
al mot popular patracol, que ha acabat 
essent admès en els diccionaris norma-
tius de la nostra llengua. u

Publicat en el llibre Prenint el demble a les 
paraules d'Antoni Llull Martí (Edicions Docu-
menta Balear, Palma, 2009, pàg. 145)

Publicat en el llibre Prenint el demble a les 
paraules d'Antoni Llull Martí (Edicions Docu-
menta Balear, Palma, 2009, pàg. 147)
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«Cinturó», castellanisme
Gabriel Bibiloni

Avui parlarem de cinturó, un cas-
tellanisme flagrant que en català 
actual reprodueix tota la polisè-

mia de l’espanyol cinturón. Es tracta 
d’un dels derivats augmentatius en -ón, 
un fenomen típic de l’espanyol i inexis-
tent en català. La paraula apareix docu-
mentada en la llengua veïna al comen-
çament del segle xvii i el seu significat 
original és militar (corretja ampla que 
serveix per a dur-hi penjada l’espasa). 
Amb aquest significat probablement va 
passar al francès (ceinturon) i a l’ita-
lià (cinturone), si el moviment no fou 
en sentit contrari (el sufix pot ser aug-
mentatiu en italià però no en francès). 
Aquestes dues llengües –i també el por-
tuguès (cinturão)– disposen d’aquest 
mot, però només amb el sentit militar 
indicat. Amb el sentit de corretja per 
a subjectar els pantalons no apareix en 
el diccionari acadèmic espanyol fins a 
1983 («cinto que sujeta el pantalón a la 
cintura»), tot i que l’ús real és molt ante-
rior. La paraula cinturón ha agafat en 
espanyol un bon grapat de significats: 
a més dels indicats, ‘coses que en cir-
cumden una altra’ (cinturón de baluar-
tes), carretera de circumval·lació, etc., i 
s’han creat els termes cinturón de segu-
ridad, cinturón de castidad o cinturón 
industrial.

Aquest castellanisme va entrar en el 
català en època recent i va seguir l’evo-
lució semàntica del mot espanyol. Els 
diccionaris catalans vuitcentistes copien 
les definicions del diccionari de l’Aca-

dèmia espanyola. En la llengua parlada 
fins fa poc ha predominat la forma cin-
turon: «fins a 1930 tothom deia cinturon 
en català central» (Coromines, DECLC, 
s.v. cenyir) i a Mallorca encara hi ha 
molta gent que ho diu així.

Crec que hauríem de defensar la 
supressió d’aquesta paraula del nostre 
llenguatge. O, en tot cas, reservar-la 
per a l’accepció general de les llengües 
romàniques (corretja per a portar l’es-
pasa o la pistola de guàrdies i militars). 
Per als altres usos tenim paraules més 
adequades. Abans que res, el nostre mot 
de sempre, corretja, la que subjecta els 
pantalons o el vestit. I si d’això en diem 
corretja, no veig per què no hem de dir 
corretja de seguretat (la dels automò-
bils o avions) i corretja de castedat. Les 
altres llengües usen en aquests casos la 
mateixa paraula que fan servir per a la 
corretja de vestir: anglès seat (o secu-
rity) belt i chastity belt, francès cein-
ture de sécurité i ceinture de chastété, 
italià cintura di sicurezza i cintura di 
castità, portuguès cinto de segurança i 
cinto de castidade. Cal esmentar, amb 
tot, el sinònim cinyell (el DIEC recull 
cinyell de seguretat). Tampoc no hi 
hauria d’haver cap problema per a par-
lar de les corretges de diferents colors 
que indiquen els mèrits dels lluitadors 
de judo. Sí, ja sé que corretja pot ferir la 
sensibilitat d’alguns espanyolitzats capi-
talins avesats a la «finesa» del mot cin-
turó, cosa que ja devia passar en època 
de Fabra.

El mot corretja, tanmateix, sols 
és escaient per a les que ens posam a 
la cintura. Per als altres significats de 
cinturón haurem de recórrer a altres 
mots. M’interessa ara especialment 
l’accepció de ‘via de circumval·lació 
d’una ciutat’, atès que a Mallorca l’ac-
tualitat ens obliga a parlar cada dia del 
segon cinturó. La primera d’aquestes 
vies va rebre a Palma un nom força 
acceptable (via de Cintura), atès que 
cintura no és sols la part del cos o d’un 
vestit sinó també, per extensió, allò 
que cenyeix o circumda. El mateix 
nom seria aplicable, naturalment, a la 
segona i polèmica obra. Només que 
hauríem de parlar de la primera via de 
Cintura i de la segona via de Cintura. 
Cosa que no hauria de representar el 
més petit problema.

Una altra possibilitat és ronda, una 
paraula antiga d’etimologia discutida: 
l’Alcover-Moll la fa derivar de l’àrab, si 
bé és més probable un origen romànic, 
potser inicialment francès, en relació a 
l’adjectiu rond ronde, del llatí rotun-
dus ‘rodó’. Sigui com sigui, els camins 
que circumdaven les nostres murades 
es deien camins de ronda. u

Aquest article ha estat publicat a l’Espira, 
suplement cultural del Diari de Balears, el 
dia 4 d’octubre de 2008.
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Mots d’Arbúcies, 
mots del Montseny (I)
Jordi Dorca

El terme municipal d’Arbúcies és, segons indiquen les res-
senyes, el més extens de la comarca de la Selva. Consta 
d’uns 86 km quadrats i la seva població, majorment con-

centrada a la vila d’Arbúcies, supera amb escreix la xifra de 
6.000 habitants, els quals són actualment coneguts com els 
vinyers o els de la vinya, atesa la seva dedicació a aquesta art 
de conreu en època contemporània. 

A més d’aquesta designació humorística, hi havia hagut, 
recordem-ho, la històrica de matavalons (o matavolons; mata-
bulons en el DCVB), expressió avui un xic desusada però 
continguda en la dita: Gent d’Arbúcies, gent d’astúcies: mata-
valons! Cal dir que aquesta darrera apel·lació es justifica pel 
record d’una feta bèl·lica notable, en què els arbuciencs acon-
seguiren de derrotar un regiment sencer de soldats valons, del 
bàndol borbònic, durant la guerra de Successió1. 

Ara, però, ens convé de tornar al dia d’avui per a remar-
car, si més no, que l’apel·latiu isard és, des d’ací (i des d’al-
tres indrets del sector Guilleries-Montseny que nosaltres hem 
explorat recentment2), el terme, dèiem, amb què generalment 

són designats els veïns de Sant Hilari Sacalm, probablement 
per al·lusió al seu suposat temperament esquerp o esmunyedís; 
designació igualment humorística que aquells, els santhila-
riencs, sarcàstics, s’afanyen a contrarestar amb la dita: De 
Sant Hilari a Arbúcies, dotze dones, tretze bruixes... 

Tot, doncs, té els seus matisos i colors. I de retrets n’hi pot 
haver, com és natural, en diferents sentits i arreu. En efecte, 
algunes expressions de les que sentim en aquests verals d’Ar-
búcies –o al veïnat de Joanet3– són clarament pejoratives, 
o interpretables com a imputació de misèria: Els de Santa 
Coloma [de Farners] tanquen la porta amb feixina. O bé es 
relacionen, aquestes expressions, amb activitats tradicionals. 
N’és un bon exemple l’expressió que serveix per a saludar 
els veïns de Breda, els quals són coneguts com els cul-d’olla 
(amb o tancada), per la seva relació amb la producció d’ob-
jectes de terrissa. 

En altres ocasions la creativitat de l’imaginari arbucienc 
anava bé per a esperonar els infants perquè s’acabessin allò 
que els havien posat per menjar: Si no menges, et porta-
rem quinze dies a cal Prim de Santa Fe [del Montseny], on 
s’al·ludeix a un mas poc trobadís i actualment enrunat del 
municipi veí. 

El llenguatge desinhibit d’aquests indrets té, com es pot 
veure, respostes i rèpliques per a tot, àdhuc per a allò que 
l’esguard humà no acaba de copsar. I així, si l’infant d’Arbú-

Veïnat de Joanet      Foto: MarC dorCa

1.  Aquest episodi tingué lloc el 14 de gener de 1714, i ha estat recollit per Enric 
Casals i Ginesta en l’article intitulat Arbúcies, gent d’astúcies matavalons, 
publicat l’any 1987 dins «Monografies del Montseny / 2», pp. 159-180.

2.  Els municipis a què em refereixo són, en concret, els d’Amer, Anglès, Arbú-
cies, la Cellera de Ter, Espinelves, Folgueroles, Osor, St. Hilari Sacalm, 
St. Julià de Vilatorta, St. Sadurní d’Osormort, Sta. Coloma de Farners, 
Susqueda, Tavèrnoles, Viladrau i Vilanova de Sau. 

3.  Cal assenyalar que aquest veïnat d’Arbúcies depèn del bisbat de Vic des del 
punt de vista de l’administració eclesiàstica, mentre que la resta del muni-
cipi depèn, en canvi, del de Girona. I és precisament la riera d’Arbúcies 
la que en aquests verals fa de partió entre els dos bisbats i la que, alhora, 
sol prendre’s com a límit natural per a distingir les terres de les Guilleries 
stricto sensu de les que ja són de l’àrea del Montseny. 
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cies demanava d’on vénen els nens, i ho demanava, és clar, 
en escaure’s una naixença en particular, la resposta podia 
ser: En Tal ha arribat en un carro, dins un bocoi de vi. Res-
posta que, de retruc, ens torna a recordar la importància que 
ha tingut la producció de vi en aquesta zona. 

Mots d’aquest caire són precisament els que s’escolen, 
ja fora de qüestionari, en els etnotextos produïts per Josep 
Bover, de Joanet, on no manquen, doncs, els comuns brisa, 
cup, maiol, rapa, semal o el singular vi orro ‘vi aspre’4. 
Podem afegir-hi, a això, l’assignació de gènere masculí que 
constatem en el cas del substantiu sarment (el sarment), 
encara que, en aquest punt, és cert que es nota una mode-
rada vacil·lació en els informants entrevistats pel MEMGA 
(Museu Etnològic la Gabella) i pel col·lega Rafael Vilà 
devers el darrer tombant de segle; en aquests enregistra-
ments es confirma, doncs, que aquest element hi pot ser 
ocasionalment tractat com a femení: «... i es van morir les 
sarments» (fonoteca MEMGA), «la sarment americana» 
(fonoteca R. Vilà). 

D’altra banda, en les sessions enregistrades a Joanet el 
mes de juliol del 2009 s’han pogut destriar uns quants mots 
del llenguatge dels carboners. Sense voler ser exhaustius ni 
monogràfics, hi hem pogut confirmar, entre altres, els subs-
tantius bitlla, bitllada, donafums ‘burxa per a fer respirar la 
pila’, enterradora ‘cabàs per a dur la terra amb què es colga 
la pila’, pila (carbonera), plaça (carbo-
nera), i sobretot el verb envelaiar5 (en 
forma ioditzant, notem-ho), relacionat 
amb vela, segons interpretació de Joan 
Coromines (DECLC). 

Envelaiar ‘cobrir les sàrries de lle-
nyeta’ és, a més, verb d’interès notable 
pel fet que la seva presència ací con-
trasta, diguem-ho així, amb la del geo-
sinònim embalumar que sentim, en 
canvi, en indrets molt propers de les 
Guilleries (Susqueda, Vilanova de Sau) 
i fins a Collsacabra. 

Gràcies al mateix informant hem 
aplegat, en conversa semidirigida i 
per mitjà de qüestionaris força fle-
xibles, alguns mots de la indústria 
surera: alzina (olina o aulina en punts 
de les Guilleries, sobretot al terme de 
Susqueda); pelagrí ‘primer suro que 
dóna l’alzina quan no ha estat mai 
pelada’ (pronunciat amb un sol accent, 
com a Sta. Coloma de Farners); sura 

‘primera pelada del suro’ (DCVB: [només] la Selva). I 
mots de bosc en general: bitxac ‘arrel principal de l’arbre’, 
cabauma ‘cova petita’, capçoi ‘capçada de l’arbre’, cavorca 
‘soca d’arbre borat’, gat marc ‘gat salvatge’ (també sentit 
a Osor), marmanya ‘fullaraca, brosta’, pedregoleig ‘claper, 
pedrera’ (DCVB: Empordà, Garrotxa, la Selva, Costa de 
Llevant), picassa ‘destral de llenyater’ (a Joanet, i també a 
la Cellera de Ter), relisseguer ‘conjunt d’arrels’, riquerar-se 
‘emmalurar-se la fusta’ (ús també observat per nosaltres a 
Viladrau i a Vilanova de Sau), saula ‘saule’ (remarqueu-ne 
el gènere femení6), tanyar ‘treure tanys’ (verb que el DCVB 
només localitza al Montseny).7 

N’hi ha d’altres, però, que s’han obtingut exclusivament 
per mitjà de qüestionaris. Mots de la «domus» i el seu entorn: 
cúrria ‘corriola’, nansa ‘ansa’, picot ‘pala de safareig’ (també 
observat a Espinelves i Viladrau), pitjot ‘pitjador per a la llar 
de foc’, ràfec ‘barbacana’, llisquet ‘balda’ (com a Amer i a la 
Cellera de Ter; DCVB: Empordà), rescals ‘cendra i caliu’ (ele-
ment transpirinenc, car també hi és en rossellonès [DCVB]), 
saurar8 ‘masegar la roba en rentar-la’ (conviu amb fregar i 
maurar), serra ‘carena de la teulada’, xarnera ‘frontissa’ (que 
conviu amb francisa, franquisa, frontisa). 

Eixint del veïnat de Joanet, l’ambient de pagès l’hem 
trobat molt ben representat en l’entrevista a Mas Oller, on 
Francesc Serradó ens ofereix alguns mots que sobresur-

Mas Oller (vall de Liors)            Foto: MarC dorCa

4.  L’adjectiu orro, absent del DIEC-2, també el trobem a Anglès i a Osor, i 
s’aplica igualment al vi aspre, o al vi sec o fort de gust. 

5.  Afegiu-hi envelai (envelall) ‘petit feix de ramassa amb què es cobreix el 
carbó dins la sàrria’ (fonoteca MEMGA, 2002), i remarqueu la grafia emba-
lall que ens dóna el DCVB, amb què es mostra la discrepància d’interpre-
tació amb Joan Coromines; constatem, a més, que envelallar i envelall no 
tenen entrada en el DIEC-2, i que tampoc no n’hi té el verb embalallar. 

6.  Segons el DCVB, aquest substantiu és femení a la Garrotxa, l’Empordà i 
Pineda. 

7.  Aquí, en aquest apartat, encara hi podríem afegir els substantius baraca 
‘ocell de bardissa’ (fonoteca R. Vilà), bullidor ‘brollador, lloc on l’aigua 
ix de terra’ (que recollim al mas Oller d’Arbúcies), caluix ‘tija’ (fonoteca 
R. Vilà) i oradella ‘orada petita’ (fonoteca MEMGA, 2001), que el DCVB 
localitza a Mallorca. 

8.  Verb que nosaltres, pel nostre compte, confirmem també a Espinelves, Fol-
gueroles, Sta. Coloma de Farners, Susqueda, Viladrau i Vilanova de Sau. 
L’ALDC el situa a Collsacabra (Q 414: Sta. Maria de Corcó). 
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ten: bisaroca ‘espantaocells’, perxellera ‘pal de paller’ o 
el familiar bolquet ‘carro de trabuc’ (també a St. Hilari 
Sacalm i a Susqueda; DCVB: àrees del català occidental). 
Hi sona arcaic, en canvi, el substantiu catafal ‘taula per a 
la matança del porc’, ús certament recessiu que tanmateix 
hem observat en altres indrets de les Guilleries i a Collsa-
cabra (a Susqueda, primavera del 2008, i a Vilalleons [St. 
Julià de Vilatorta], tardor del 2007)9. 

No cal dir que les mateixes entrevistes, tant a Joanet 
com a Mas Oller, ens han fornit interessants informa cions 
d’ordre etnogràfic: com la que ens assabenta que la gar-
bera era ací generalment conformada per dotze garbes, tot 
i que també hi era factible la quinzena, feta amb quinze; o 
la informació que dóna compte de l’existència de la joera, 
instrument que serveix per a junyir un sol animal, també 
conegut a Santa Coloma de Farners amb aquest mateix 
nom (DCVB: jouet10 o forcasset a València, jou d’una bís-
tia a Mallorca); o la que ens assabenta de l’ús de l’eina ano-
menada fauça (< falça), eina dentada, semblant al volant, 
o de l’ús del lligador (també dit garrot) per a lligar les 
garbes. 

Tot això, és clar, caldria completar-ho assenyalant que 
alfals ( fals o ufals en la pronúncia d’ací) ‘Medicago sativa’, 
és clarament dominant enfront del geosinònim userda, i 
que aquesta relació es capgira, segons les nostres observa-
cions més recents, en altres indrets de les Guilleries, com 
ara Amer, Anglès i la Cellera de Ter. En relació amb això, 
interessa destacar que en alguns dels nostres informants de 
l’àrea del Montseny (Espinelves, St. Sadurní d’Osormort, 
Viladrau) el substantiu userda fa referència a «tot el verd en 
general» i, per tant, aquest element –si més no entre aquests 
informadors– hi ha esdevingut hiperònim, no solament de 
fals, meuca (< melca) o reigràs (< anglès ray-grass), sinó 
també de qualsevol element d’aquest camp semàntic. 

Hi ha, en fi, altres elements del lèxic als quals l’enques-
tador ha volgut parar atenció. Em refereixo ara a mots i 
perífrasis que tenen a veure amb el cos humà o amb ac cions 
i aspectes que s’hi relacionen. Les respostes d’aquestes qües-
tions corresponen, en aquest municipi, a Josep Bover i Anna 
M. Ballús, els quals ens donen, entre altres, mots com ara 
call ‘palmell de la mà’ –no a la vila Arbúcies, però sí a Joa-
net, i també a Sant Hilari i Espinelves–, compartit amb el 
baleàric (ALDC: Mallorca, Menorca); carnot ‘bossa de pus’; 
corissor ‘picor’ (DCVB: [només] Olot); eixavuirar ‘esternu-
dar’ (del llatí EXAUGURIARE) i el postverbal eixavuiro 

‘esternut’ (formes que encara són ben vives, em diuen, àdhuc 
entre parlants joves); esquitllar ‘relliscar’ (en ús intransitiu; 
també a Collsacabra); farda ‘brossa a l’ull’ (ALDC: ros-
sellonès, la Garrotxa, Collsacabra i fins al Vallès); garró 
‘turmell’ (en clara recessió); gitar ‘perbocar’ (encara usat 
pel jovent, segons el testimoni de Rafel Vilà); l’adjectiu jup 
‘cot’; natjada ‘cop donat a les natges’ (sovint pronunciat nat-
xada); oristella ‘inflamació aguda i sèptica dels dits’ (també 

9.  De l’ambient de pagès, podríem esmentar, encara, altres elements lèxics que, 
havent estat observats ací, es poden comparar amb els resultats que ja han 
estat publicats en el volum IV de l’ALDC, íntegrament dedicat al camp i als 
conreus: sèguel ‘sègol’ (forma que confirmem en tota l’àrea de Guilleries i 
a Collsacabra; ALDC Q 796: Begur, Camallera, Campins, Cruïlles, Girona, 
Sta. Maria de Corcó, Campins, Tossa de Mar, Tordera); carbassot ‘estoig per 
a guardar la pedra d’esmolar la dalla’ (mot que observem també a Folguero-
les, St. Julià de Vilatorta, St. Sadurní i Susqueda; ALDC Q 818: Campins, 
Cànoves, les Llosses, Planoles, Queralbs, St. Privat d’en Bas, Sta. Maria de 
Corcó, Tordera, Tossa de Mar); acarbonar-se ‘emmalaltir-se de carbó els 
cereals’ (Espinelves, Folgueroles, Osor, Tavèrnoles, Vilanova de Sau; figura 
en ALDC Q 801: Avià, i Banyoles, entre altres); ansí ’peça que subjecta l’ani-
mal en el jou de coll’ (com a Espinelves, Sta. Coloma de Farners, Susqueda, 

Tavèrnoles; ALDC 877: Campdevànol, Campins, Cruïlles, Lledó d’Empordà, 
les Llosses, Oix, Palamós, Prats de Lluçanès, St. Privat d’en Bas, Sentmenat, 
Tordera); rasa o so(l)c ‘sot que fa l’arada’ (en tota l’àrea de Guilleries, però 
en canvi rega a Susqueda i a Collsacabra; ALDC Q 898: rega en molts punts 
septentrionals del català central, i fins a Girona, però ja solc, pron. [sok], a 
Sta. Maria de Corcó, i rasa a Llagostera, entre altres llocs); crestai ‘cavalló, 
llom de terra entre dues sembradures’ (en tota l’àrea de Guilleries, a voltes 
en la variant cristai; ALDC Q 899: cavallú és la forma que majorment tro-
bem en català septentrional o rossellonès, i crestai la que trobem en baleàric); 
retranga ‘rabasta’ (com a Espinelves, St. Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles, 
Vilanova de Sau; ALDC Q 936: rabasta s’imposa en el dialecte septentrio-
nal, però rabasta i retranga competeixen en la resta del domini lingüístic). 

10.  ALDC Q 873: [ʧovˈet] al Puig de Sta. Maria (Horta de València). 
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a Espinelves, Osor i St. Hilari Sacalm); queco11, amb e 
oberta, ‘tartamut’ (mot d’origen onomatopeic, de continuïtat 
occcitano-catalana, típicament septentrional); piulots ‘fred 
intens al cap dels dits’ (forma que s’endinsa en terres sep-
tentrionals del bloc occidental); reveixí ‘repeló’ (confirmat 
en diferents indrets de la zona de Guilleries-Montseny12); 
rodesa (de cap) ‘rodament, mareig’, i les locucions verbals 
anar a raderescules ‘recular’ i anar d’esquitx13 ‘tenir còlic’ 
(que no he trobat en el DCVB). 

 Encara dins aquest apartat corporal, trobem molt remar-
cable la presència del substantiu tatxa ‘llombrígol’14, asso-
ciació de significant i significat que no hem sabut trobar en el 
DCVB ni en l’ALDC, tot i que ens l’esmenten, com a primera 
resposta de qüestionari, els nostres informants de Sant Miquel 
de Cladells i de Sant Pere Cercada (en terme, tots dos, del 
municipi veí de Sta. Coloma de Farners), i també ací, al veïnat 
de Joanet, com a segona resposta de qüestionari. 

Per acabar, voldríem assenyalar que algunes de les varia-
cions formals que es manifesten en el lèxic d’aquests indrets, 
com és ara la il·lustrada pel doblet brinxa / inxa ‘estella a la 
pell’, suggereixen que determinades isoglosses tendeixen a 
diferenciar, en clau geolingüística, les regions del Montseny 
i de les Guilleries entre elles, i així, mentre que, d’una banda, 
Espinelves, Viladrau i Arbúcies coincideixen en l’ús de inxa15 
per a referir-se a aquest objecte, de l’altra, en canvi, els nostres 
informants de les Guilleries hi tenen brinxa (però: brinxa i 
inxa, és a dir, totes dues al veïnat de Joanet). 

I no solament en el lèxic s’albira aquesta partió: la mateixa 
distribució areal o una de molt semblant és confirmada pel 
tractament de la vocal del substantiu mes ‘porció de l’any’; hi 
tenim, doncs, e oberta a la majoria de les Guilleries (com a la 

Garrotxa, nord d’Osona, Girona), però, en canvi, e tancada a 
Viladrau i a Arbúcies (encara que e oberta a Joanet). 

Es tracta de diferències tan subtils com vulguem –o tal 
vegada trivials, podríem pensar–, però que tanmateix ens aju-
den a caracteritzar, amb la precisió que ara ens cal, el català 
d’aquestes terres septentrionals16 i a situar-lo, per tant, en el 
lloc que li correspon dins el complex marc de la nostra llengua 
històrica. Deixarem, però, per a una altra ocasió altres aspec-
tes de geovariació que no són sinó la concreció, en dades, 
d’aquest propòsit de recerca. u

11.  En les nostres recerques trobem, en canvi, la variant quec, amb e tancada, 
als municipis de Folgueroles i Tavèrnoles, i igualment a la vall de Torelló 
i en punts del Lluçanès; es tracta, en realitat, d’un element lèxic tardana-
ment documentat en català però que fou incorporat per Fabra al Diccionari 
general en comptes del sospitós tartamut. Mot sospitós, en aquell moment i 
segons Fabra, per raó de castellanisme, per bé que més endavant es comprovà 
que aquesta recança no era justificada, i per tant aquest substantiu ha acabat 
figurant, tal com havia de ser, en els consegüents diccionaris normatius.

12.  Cal llevar-ne, emperò, el sector de les Guilleries més proper a la plana de 
Vic (Folgueroles, St. Julià de Vilatorta), on crec que repeló hi és domi-
nant. 

13.  Amb significat semblant, també hi és possible, a Arbúcies, la perífrasi anar 
llatí (ALDC Q 169: Tordera).

14.  Per més indiferents o escèptics que vulguem ser, no podem deixar de remar-
car que, en general, el mot tatxa introdueix en català –i també en occità i 
en francès– la idea de màcula com a significat bàsic en molts dels contextos 
en què pot aparèixer. Aplicat a aquesta part del cos, se’ns presenta, a més, 
la possibilitat que aquest ús tingui alguna relació amb una cosmovisió de 
tipus dualista (com podria ser la representada pels càtars occitans en el seu 
moment) que vegi en aquesta part del cos el senyal de pertinença al món 
material, entès, aquest, com a obra del maligne i, doncs, en contraposició 
al món espiritual, entès, aquest sí, com a autèntica creació divina. El cas 
és, però, que no hem pogut trobar, fins ara, prou elements de suport que 
ens portin a cop segur per aquesta línia d’interpretació. Cal observar, en 
relació amb aquest mot, que no ens consta l’existència d’aquesta accepció 
en les llengües occitana i francesa. Més en general, en canvi, la traça occi-
tana sí que ens ha deixat algun testimoni en el llenguatge d’ací: un bon 
exemple d’aquesta influència el constitueix la varietat de poma coneguda 
com a poma de paradís (fonoteca R. Vilà; cf. Joan Veny «La interferència 
occitana en l’obra epidemiològica d’Antoni Girauld», dins Contacte i con-

trast de llengües i dialectes, p. 200, 2006), i tal vegada el substantiu trauca 
‘renou’ que hem enregistrat a Joanet i que confirmem a Osor.

15.  En el darrer article que el professor Joseph Gulsoy ha dedicat a aquest 
tipus lèxic («Més sobre l’origen del cat. inxa, inxar, i cast. hincha» dins de 
Estudis Romànics, núm. 26, pp. 15-37, 2004), aquest autor, esbandint dub-
tes, conclou que l’origen de inxa ha de ser tingut per ben genuí, però no hi 
esmenta la variant brinxa, que és dominant a les Guilleries.

16.  Cotejant els nostres resultats amb els que ja han estat publicats per l’ALDC 
(4 magnífics volums fins ara), sembla inqüestionable que l’àrea Guilleries-
Montseny (que ha estat explorada per nosaltres del 2006 ençà) participa, en 
un grau que podríem considerar moderat –i amb matisos, és clar, segons 
els indrets– del conjunt de trets lingüístics que caracteritzen els parlars 
septentrionals del català central; en aquest sentit i a tall d’exemple, hi són 
ben representatius, per la seva potència distintiva, alguns elements del lèxic 
corporal que s’han citat en aquest article. Així, a Arbúcies, com hem pogut 
veure, hi són usats els substantius farda, queco, reveixí i rodesa (de cap), 
solucions típicament septentrionals, i d’extensió notable en la cartografia 
de l’ALDC (volum I, en aquest cas); però, en canvi, no hi són, a Arbúcies 
–ni en general en tota l’àrea Guilleries-Montseny–, elements com ara cel 
(de la boca) ‘paladar’, clavillar ‘turmell’ (i ses variants), narius ‘forats 
del nas’ o tacons ‘galteres’, els quals, bé que d’una manera no tan extensa, 
es localitzen, segons la mateixa cartografia, en terres del nord del català 
central i en rossellonès.

Dedicatòria

• Als nostres soferts informants: Anna M. Ballús, Josep Bover 
i Francesc Serradó. I als nostres amics del Museu Etnològic 
del Montseny la Gabella (MEMGA), que ens van facilitar 
l’accés a la seva extensa fonoteca i van fer de mitjancers en 
la comesa de recaptar informadors de la vila d’Arbúcies. 

• A Carme Torelló (del Servei de Català d’Arbúcies) i a Núria 
Tort, etnolingüista, compiladora de mots. I d’una manera 
molt especial a l’amic Rafael Vilà, expert entrevistador, 
que amablement ens ha facilitat l’accés a la seva fonoteca 
temàtica.

Sigles emprades 

ALDC = Joan VENY i Lídia PONS GRIERA, Atles lingüístic 
del domini català, 4 volums publicats, Barcelona [La indi-
cació Q seguida d’una xifra fa referència al número de la 
pregunta del qüestionari segons la numeració que figura 
en aquests volums.]

DCVB = A.M. ALCOVER, F. de B. MOLL, Diccionari català-
valencià-balear, 10 volums, Palma de Mallorca.

DECLC = J. COROMINES, Diccionari etimològic i comple-
mentari de la llengua catalana, 10 volums, Barcelona. 

DIEC-2 = INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, 2a edició, 
Barcelona. 
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Una consideració, encara que breu, 
sobre el Retrobament, amb motiu 
de la celebració del seu cinquantè 

aniversari, que no ha d’anar separada de 
la constatació que el Retrobament no es 
pot commemorar de la mateixa manera 
que la d’un esdeveniment qualsevol.

El Retrobament no és un fet que es fes 
i conclogués en una data determinada, 
l’any 1960. Aquesta és la data del famós 
creuer, del viatge cap a l’Alguer de cent 
cinquanta catalans peninsulars. Però el 
significat del Retrobament transcendeix 

el viatge amb vaixell, demana que les 
motivacions, les aspiracions, les convic-
cions, les esperances que el van suscitar 
i organitzar trobin actuacions constants, 
demana que no ens acontentem d’una 
episòdica i ocasional commemoració.

Per a comprendre el valor simbòlic 
d’aquell viatge hem de reflexionar una 
mica sobre el mot Retrobament. I fóra 
bo de preguntar-nos: què és el Retroba-
ment? Certament no es limita a l’any 
1960, encara que aquesta data repre-
senti la culminació d’un treball assidu 

i llarg de les dues parts involucrades: 
Catalunya i l’Alguer. I, com que es tracta 
d’una culminació, hi podem distingir els 
antecedents que van preparar el terreny. 
Podríem dir també que el Retrobament 
de l’any 1960 és, en realitat, un segon 
Retrobament. Quant a percepció popu-
lar, és el Retrobament per exel·lència, 
perquè és el que va gaudir de més aco-
llença popular. En fotografies de llavors 
veiem que encara per a molts algueresos 
hi ha el record d’un fet en què va parti-
cipar una multitud enorme que s’atapeïa 
al moll, ple de gom a gom. El poble va 
sentir-se involucrat en aquella trobada. 
Potser per primera vegada un fet cultu-
ral es convertia en fet social. La presèn-
cia dels catalans de ponent actuava com 
una mena de reforç identitari. Hem de 
recordar que la consciència identitària 
en aquells anys era fortíssima. 

El primer Retrobament és el del segle 
anterior, el del vuit-cents, quan, després 
d’un silenci de gairebé un segle i mig 
(144 anys), alguns intel·lectuals catalans 
descobreixen l’existència de l’Alguer. 
Són els anys del ple fulgor de la Renai-
xença catalana. En els Jocs Florals de 
1864 hi participa un arxiver de Càller, 
Ignazio Pillito, amb un assaig en català 
sobre el Consolat de Mar del segle xiv. 
El promotor dels Jocs, Manuel Milà i 
Fontanals, encuriosit per l’ús del català 

Commemoració del cinquantè 
aniversari del Retrobament*
Guido Sari

*Transcripció d’una 
bona part del discurs 
pel 50è aniversari del 
Retrobament, pronun-
ciat en el Teatre Cívic 
de l’Alguer el 23 de 
juny del 2010, dia de 
l’inici oficial dels actes 
de commemoració. 

Pasqual Mel·lai mostra el llibre Retrobament de l’Alguer; a la dreta hi ha Conrad Valls
 Foto: Joan Mayoral
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li escriu, i d’aquesta manera s’adona que 
el català, oblidat en tota l’illa, encara es 
parla a l’Alguer. Quatre anys després, 
l’arqueòleg Francesc Martorell i Peña, 
durant una estada a l’Alguer, té la pos-
sibilitat de constatar aquesta peculiaritat 
i posa Milà i Fontanals en contacte amb 
l’alguerès Josep Frank. És l’inici d’un 
seguit de nombroses correspondències 
epistolars i de projeccions a un exte-
rior tot català per part dels intel·lectuals 
algueresos. Però qui donarà més resso-
nància a la descoberta serà Eduard Toda 
i Güell, que arriba a l’Alguer l’any 1887. 
Toda, amb els seus llibres sobre l’Alguer 
i amb les nombroses conferències sobre 
aquesta ciutat, va afavorir d’una manera 
decisiva la represa de les relacions entre 
l’Alguer i els Països Catalans; a més, va 
posar els intel·lectuals algueresos en 
contacte amb el món cultural català, 
els va despertar interès per la llengua 
i per tot allò que era lligat a la cultura 
catalana de la ciutat, els va estimular a 
prendre consciència de la pròpia iden-
titat lingüística, ajudant-los a sortir del 
localisme i de les limitacions del dia-
lecte. Sense Toda no hauríem tingut la 
primera renaixença algueresa. Tots els 
intel·lectuals d’aquell període, els qui 
formen el grup de la Palmavera, reconei-
xen com a imprescindibles la seva pre-
sència i obra. La seva activitat, és a dir, 
els intercanvis epistolars, els viatges, els 
contactes culturals, les noves amistats, la 
participació en primera persona en con-
gressos d’abast internacional (com el Pri-
mer Congrés de la Llengua Catalana del 
1906, en el qual van participar Ramon 
Clavellet i Joan Palomba) contribuïren a 
crear un clima d’efervescència cultural 
que, tanmateix, tan sols podia ser com-
partit per un grup reduït. La voluntat de 

donar nova dignitat al propi 
dialecte topava amb la reali-
tat del temps. I la realitat era 
que la italianització, la marxa 
del procés de substitució lin-
güística eren massa fortes per 
a les dèbils forces dels joves 
renaixentistes que no podien 
comptar amb la solidaritat de 
la resta dels algueresos.

I encara, durant els anys del 
feixisme, pel que fa al camp 
lingüístic, la nova ideologia 
imposava l’italià com a única 

llengua nacional i contribuïa a accelerar 
el procés de marginació de l’alguerès. 
Els anys del feixisme van ser anys de 
silenci per als qui volien fer un ús lite-
rari de la llengua històrica de l’Alguer. 

El fracàs dels ideals d’una pàtria més 
potent va provocar profundes modifica-
cions de mentalitat, va obligar a refle-
xionar sobre les anteriors conviccions, 
sobre els antics ideals. I els intel·lectuals 
algueresos van tornar a lligar-se a tot allò 
que la ciutat havia produït de més signi-
ficatiu en el camp cultural abans del fei-
xisme, i hi hagué la primera renaixença 
algueresa. I tot això es va fer com una 
premissa al segon Retrobament, que és 
un retrobament sense descoberta, per-
què, com diu la paraula, es va retrobar 
allò que s’havia perdut.

L’any 1952 neix el Centre d’Estudis 
Algueresos i, com escriu Rafael Catardi: 
«Van seure aleshores a la mateixa taula, 
a la Biblioteca comunal de l’Alguer, els 
vells representants de la Palmavera, com 
Carmen Dore i Joan Palomba i els con-
tinuadors d’avui», és a dir, els promo-
tors Rafael Catardi, Rafel Sari, Antoni 
Simon Mossa, Pasqual Scanu. 

L’any 1956 fan estada a l’Alguer 
Josep Palau-Fabre, Gabriel Nogués, 
Manuel Pagès, i Pere Català i Roca; 
aquest va estrènyer a ciutat amistats 
nombroses i indissolubles i va tenir un 
paper fonamental per a molts lletraferits 
algueresos; escrivia en La Nuova Sar-
degna: «En l’actualitat podem afirmar 
que els catalans no coneixem l’Alguer. 
Circumstàncies diverses han produït una 
distanciació més categòrica que la sepa-
ració merament geogràfica. A Catalunya 
sabem molts, mes no tothom, que a 
Sardenya hi ha la població de l’Alguer 
on es parla encara el mateix idioma nos-

tre, per bé que l’imaginem en extrema 
decadència. I no sabem, en general, res 
més de l’Alguer […]. Ens considerem, 
doncs, amb l’obligació moral de difon-
dre la vivència algueresa.»

En 1957 l’Editorial Barcino publica 
Vida: poemes algueresos, d’Antoni Bal-
lero de Càndia, amb el pròleg de l’his-
toriador Ferran Soldevila. I en aquell 
mateix any un altre historiador, el P. 

Miquel Batllori, va predicar en català a 
l’Alguer. En aquest any, com si volgues-
sin subratllar d’una manera evident els 
lligams històrics que van unir l’Alguer a 
la resta dels Països Catalans, són sobre-
tot els historiadors els qui fomenten la 
represa de les relacions i la divulgació 
de la realitat algueresa. De fet, a finals 
de 1957 diversos historiadors catalans 
(Miquel Batllori, Mercè Costa, Joan 
Ainaud de Lasarte, Joan F. Cabestany, 
Jesús-Ernest Martinez Ferrando, Ferran 
Soldevila, Francina Solsona i altres) 
acudiren a Sardenya per al VI Con-
grés d’Història de la Corona d’Aragó, 
i la secció final tingué lloc a l’Alguer i 
fou presidida per l’alcalde de Barcelona, 
Josep Maria de Porcioles, detall que no 
és pas irrellevant, perquè significa una 
represa de relacions també en l’àmbit 
institucional.

L’any següent (1958) una beca, ins-
tituïda per Francesc Recasens, con-
sentia que un jove alguerès, cada any, 

Unes 30.000 persones al moll de l’Alguer, any 1960
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pogués perfeccionar els seus coneixe-
ments lingüístics en institucions on 
s’ensenyés el català.

L’any 1960, gairebé per tal d’expres-
sar amb un gest concret el desig prego-
nament sentit de trencar les traves del 
casolanisme lingüístic, Francesc i Pas-
qual Nonis amb alguns amics van fun-
dar l’Agrupació Catalana d’Itàlia, que 
tenia com a finalitat principal la tutela i 
la divulgació de la llengua catalana i el 
foment d’iniciatives a favor de l’Alguer; 
a més, volia crear lligams amb tots els 
pobles que parlessin català.

I finalment arribem al famós creuer. 
Com escriu Lluís Jordà, la decisió d’una 
expedició col·lectiva parteix de l’any 1957. 
Molts pensaven en una visita a l’Alguer: 
hi pensava l’Obra del Diccio nari, hi pen-
saven els algueristes barcelonins com 
els senyors Català, pare i fill, Manuel 
Pagès, Gabriel Nogués, Joan Cruselles, 
Domènec de Bellmunt. Però el projecte 
d’un viatge marítim prengué cos quan 
uns joves de Vilassar de Mar planejaren 
d’arribar a l’Alguer utilitzant una barca 
de pesca. Gràcies als bons consells i indi-
cacions del grup dels algueristes barcelo-
nins i a les peticions d’unes agències de 
turisme i de Francesc Recasens a la com-
panyia de navegació Transoceà nica, la 
barca de pesca fou substituïda per un vai-
xell: el Virginia de Churruca. Com que 
per la seva grandària aquesta no podia 
fondejar, centenars de barques alguere-
ses els anaren a rebre per dur-los a port. 
Duien una imatge de la Moreneta.

Hem presentat els antecedents del 
Retrobament i del famós viatge de 1960 
per evidenciar tot el treball preparatiu 

d’un esdeveniment que no acaba en 
1960, ans continua avui en dia, amb un 
valor simbòlic i també amb aspiracions 
ben concretes a fi de fer fortes i durado-
res les relacions entre els Països Cata-
lans i l’Alguer, i sobretot assegurar vida 
a la llengua històrica de la nostra ciu-
tat, perquè sense la llengua, que encara 
ens uneix, perdrien sentit les especials 
relacions entre Catalunya i l’Alguer i la 
nostra germanor fóra només un record 
del passat, i l’Alguer es tornaria sols 
una petita ciutat culturalment anònima, 
o, dit d’una altra manera, una ciutat 
com milers d’altres.

Vull remarcar també que les moti-
vacions que van sostenir el Retroba-
ment en les últimes dècades del segle 

xx i en la primera 
del segle xxi han 
adquirit una valèn-
cia dramàtica. Si 
avui hom parla de 
la necessitat de 
tutelar i promoure 
la llengua històrica 
de l’Alguer és per-
què l’abandó d’ús 
ha arribat a nivells 
extrems. Ara bé, la 
tutela de la llengua 
minor itzada no 
pot ser sostinguda 
per les febles for-
ces de les associa-

cions, que objectivament ja han fet tot el 
que podien fer; a més, els recursos són 
insuficients. Ara cal que les interven-
cions de més contundència siguin ins-
titucionalitzades, cal una veritable polí-
tica lingüística que no deixi la llengua 
al voluntarisme heroic però limitat dels 
particulars.

Al·ludim de passada, i a tall d’exem-
ple, a una sola Associació: Òmnium 
Cultural, que, hereu de les instàncies 
del Retrobament, va obrar i obra per tal 
de mantenir lligams amb la resta dels 
Països Catalans i per fomentar l’ús de 
la llengua, i que, precisament per tal 
d’acomplir aquesta tasca, va portar el 
català de l’Alguer a les escoles: al par-
vulari amb el projecte Costura i a les 
elementals i mitjanes amb el projecte 
Palomba. Però avui, a causa de l’es-
cassetat dels seus recursos, no sabem 
si encara podrà continuar fent classes 
d’alguerès en les escoles ciutadanes. 
De tota manera, la seva experiència ens 
palesa que l’ensenyament en les escoles 
(encara que en el seu cas fos en horaris 
extracurriculars i només un cop cada 
setmana) té com a conseqüència un evi-
dent i verificable augment de prestigi de 
la llengua en els pares i grups familiars 
que tenen nens involucrats en projectes 
de recuperació lingüística, i que, doncs, 
la dignificació de la llengua minorit-
zada, mitjançant l’escola, és una estratè-
gia de tutela i promoció d’èxit cert. u

Detall del Virginia de Churruca arribant al port de l’Alguer        arxiu: pere Català

Barques alguereses, amb bandera catalana, donant la benvin-
guda als catalans del Virginia de Churruca    Foto: pere Català
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Durant onze anys, Gianfranco 
Russino ha exercit la presidèn-
cia de l’associació Òmnium 

Cultural de l’Alguer (OCA). Home 
sensible a la cultura pròpia de l’Alguer 
–de ciutat i de mar–, empresari amb 
empenta, el mes de novembre de 1999 
prenia les regnes d’Òmnium Cultural 
en qualitat de president. Seguint la línia 
dels seus antecessors –D. Manunta i M. 
Guillot–, aquest empresari, des d’Òm-
nium, no ha cessat ni un moment de 
maldar per la llengua i la cultura prò-
pies de la ciutat de l’Alguer.

Fer de president d’una entitat o asso-
ciació a l’Alguer no és una empresa fàcil, 
com no ho és enlloc de l’àmbit lingüístic 
català, a causa de la diglòssia que patei-
xen la nostra llengua i la nostra cultura 
quan no tenen l’oficialitat reconeguda. 
Gianfranco Russino ha mantingut i ha 

fet créixer la nova línia, planificació 
iniciada en temps de D. Manunta, per 
a aportar a l’Alguer activitats innova-
dores, necessàries i que cap associació 
d’aquesta ciutat no havia programat ni 
dut a terme anteriorment fins que es va 
instituir l’OCA.

El president, ara ja emèrit, ha mos-
trat una capacitat d’entesa i diàleg 
exemplars i eficaços malgrat les cir-
cumstàncies específiques del món cul-
tural de la Barceloneta de Sardenya. Ha 
sabut donar un to rigorós a tota la ges-
tió, tant en els aspectes administratius 
com en els culturals. La seva convic-
ció i la seva fidelitat a la catalanitat de 
l’Alguer s’han palesat en les múltiples i 
complexes gestions, portades amb seny 
i discreció, sense defallença, fins a obte-
nir els objectius proposats. I tot això 
amb ben poca aportació de recursos per 

part de les administra cions municipals 
i regionals sardes.

En el període presidencial d’Òm-
nium Cultural de l’Alguer al qual ara 
ens referim, sobresurten unes accions 
que són de gran transcendència per a la 
vida cultural de la ciutat.

En primer lloc, mantenir i ampliar la 
col·laboració amb l’associació catalana de 
Barcelona, Enllaç, la qual precisament 
va ser creada per a recaptar suports amb 
vista a fomentar la normalització de la 
llengua i cultura algueresa.

Segonament, cal fer referència a 
una acció on s’ha de remarcar l’obra 
del president Russino: l’impuls donat al 
Centre de Recursos Pedagògics Maria 
Montessori (CRPMM), amb un coor-
dinador amb dedicació horària impor-
tant. Aquest centre ha desplegat múlti-
ples activitats: el Seminari Permanent 
de Didàctica i els Cursos de Català per 
a adults, el treball d’aprofundiment 
pedagògic del Grup de Mestres, el 
Servei de Normalització Lingüística (a 
disposició de la ciutadania en general), 
les classes de català en els liceus (cen-
tres d’ensenyament secundari), l’Es-
cola d’Estiu per a la formació general 
dels ensenyants, la creació de l’Equip 
Treball per a l’Adaptació i Traducció 
de textos didàctics, l’Escola de Lle-
tres (amb la finalitat de traduir petites 
obres de la literatura universal a l’al-
guerès), el Seminari de Formació de 
la Cançó Algueresa (per a mestres), el 
Laboratori de la Cançó Algueresa (per 
a difondre i promoure la cançó algue-
resa en els conjunts musicals i entre els 
cantautors) i la celebració, cada curs, de 
la Festa de l’Escola per la nostra Llen-
gua, de to festiu i reivindicatiu a favor 
de l’alguerès amb participació dels 

Gianfranco Russino, 
una presidència fructífera 
i discreta
Joaquim Arenas i Sampera (pedagog i escriptor)

Josep M. Forné, Gianfranco Russino (president d’Òmnium l’Alguer), Marta 
Buch (directora d’Òmnium Cultural), Dr. Gianfranco BECCIU (Assessore alla 
Pubblica Istruzione) i la responsable del Projecte Palomba
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alumnes i mestres que en tenen i fan 
classes a l’escola. 

 En tercer lloc, el Projecte Palomba, 
de classes setmanals d’alguerès en les 
escoles, classes a què han arribat a assis-
tir prop de dos mil alumnes en aquests 
darrers anys. En resum: un pas ferm a 
favor del manteniment de l’alguerès i 
que Russino ha impulsat amb vigor. 

I sobresurt també, d’una manera 
especial, La Costura, escola algueresa 
de projecte europeu, la primera escola 
infantil en alguerès que obre les por-
tes cada curs escolar des de fa set anys. 
És just d’esmentar l’interès i l’activitat 
esmerçats per G. Russino per a fer-la 
realitat, tot i la complexitat d’una ges-
tió d’aquestes característiques. Avui dia, 
La Costura té la continuïtat assegurada 
gràcies a un conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i el municipi de l’Alguer, 
signat l’any passat.

Fins aquí, i d’una manera resumida, 
la tasca que ha desenvolupat el CRPMM 
durant la presidència de Russino.

Cal esmentar també la tasca edito-
rial que s’ha dut a terme durant aquests 
nou anys de presidència: la persistèn-
cia de la col·lecció La Palmavera, que 
ha arribat a quatre volums, la publica-
ció de la col·lecció Lo Conte del Mes, 
amb divuit volums editats, l’inici de 
la «Col·lecció Universal Algueresa», 
el primer volum de la qual ha estat 
L’escarbat d’Or, d’Edgar A. Poe, i la 
publicació mensual de la revista infan-
til Mataresies.

A aquesta llista d’activitats, cer-
tament nombroses, hem d’afegir-hi la 
celebració de dues festes associatives: 
la Festa d’Estiu i la Festa d’Hivern.

La munió d’activitats que Òmnium 
Cultural de l’Alguer ha desenvolu-

pat sota la presidència de G. Russino, 
amb el suport d’Enllaç i de les admi-
nistracions municipals i autonòmica 
de Catalunya, es deu, en gran part, 
a la capacitat de relació, de lucidesa, 
de voluntat i de treball constant del 
president, que ha exercit la seva fun-
ció amb valentia i bon discerniment, 
acompanyat sempre de la col·laboració 
dels socis d’Òmnium Cultural i de la 
seva junta directiva. Si mai algú es pre-
guntés: «Calia la presència d’Òmnium 
Cultural a l’Alguer?», l’obra relacio-
nada en aquest escrit, iniciada per D. 
Manunta i D. Matteo Guillot i prosse-
guida i impulsada amb entusiasme pel 
president emèrit Gianfranco Russino, 
és la millor resposta.

S’imposa, per acabar, expressar el 
nostre regraciament a un treball tan 
ben fet i tan generós. Gràcies, Gian-
franco! u
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Nota biogràfica de
Jaume Vallcorba i Rocosa
Redacció de Llengua Nacional

Nascut a Barcelona l’any 1920, 
Jaume Vallcorba i Rocosa ha 
donat sempre un alt sentit de 

catalanitat a la seva vida, materialit-
zat en la seva tasca pedagògica popular 
amb les lliçons de llenguatge en el Bloc 
Maragall, la seva labor de formació de 
professorat i altres activitats, com ani-
rem exposant.

Jaume Vallcorba va estudiar la 
carrera d’enginyer, que després exercí 
com a funcionari del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, pri-
merament a Tarragona i més tard a la 
Jefatura de Transportes de la província 
de Barcelona.

En 1961, per un acord entre els pro-
fessors de català i la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans, es va cons-
tituir la JAEC (Junta Assessora per als 

Estudis de Català), amb la finalitat de for-
mar professors de la nostra llengua. En 
la segona convocatòria d’exàmens (any 
1962), el nostre biografiat obtingué el títol 
de Professor de Català de grau mitjà. 

En el curs 1962-1963 s’estrenà com a 
mestre en un curs de català als Lluïsos 
de Gràcia (Barcelona), curs que feia sem-
pre amb la temença de ser descobert per 
la policia i exposant-se a ser sancionat 
amb la pèrdua del seu càrrec de funcio-
nari públic; per això havien convingut, 
professor i alumnes, que en tal cas dirien 
que feien un curs de francès.

En 1971, havent mort el notable gra-
màtic Eduard Artells, Jaume Vallcorba 
va entrar dins la JAEC, composta de sis 
membres, i s’encarregà de la confecció 
dels temaris d’exàmens del professorat, 
feina que fins aleshores havia dut a terme 

el malaguanyat Artells. Quan, restablerta 
la Generalitat, es va constituir la Junta 
Permanent de Català, el nostre biografiat 
va entrar a formar-ne part i n’esdevingué 
vice-president primer.

També en aquell any de 1961 es va 
constituir l’associació Òmnium Cultural. 
Vallcorba se’n féu soci de seguida i des-
prés fou nomenat membre del seu Con-
sell Consultiu. Dins Òmnium Cultural es 
creà la secció que amb el temps es titula-
ria Delegació d’Ensenyament de Català 
(DEC), amb la qual col·laborà immedia-
tament el nostre personatge.

Dins l’àmbit de la DEC es crearen 
uns seminaris, entre ells el de Didàctica, 
del qual fou nomenat president Jaume 
Vallcorba1. Aquest Seminari s’encarregà 
de la redacció d’uns cursos de català per 
correspondència, redacció dirigida, i en 

Arran de la mort de l’enginyer i filò-
leg Jaume Vallcorba i Rocosa, creiem 
oportú de publicar la nota biogràfica 
que va ser confegida a començaments 
de l’any 1995 i tramesa a la Gene-
ralitat de Catalunya juntament amb 
una petició, signada o avalada per 
una cinquantena de persones (a tí-
tol personal o representatiu d’alguna 
entitat), per tal que li fos concedida 
la Creu de Sant Jordi. Després de la 
nota esmentada, hi afegim un apèn-
dix amb les dades més rellevants del 
nostre biografiat des de l’any 1995 
fins a la seva mort; també comple-
tem aquell escrit inèdit amb algunes 
notes a peu de pàgina.

Jaume Vallcorba amb la Creu de Sant Jordi (28-2-2004)
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Apèndix
La publicació de notes lingüís-

tiques de Jaume Vallcorba i Rocosa 
dins el Bloc Maragall es va prolon-
gar fins a l’any 2005, en què el delicat 
estat de salut de l’autor li féu anar dei-
xant les activitats de projecció pública. 
Tanmateix, van sortir articles seus 
dins la revista Llengua Nacional fins 
al segon trimestre de l’any 2007, perquè 
eren articles redactats anteriorment.

Vallcorba ostentà el càrrec de 
vice-president de la Junta Permanent de 
Català de la Generalitat de Catalunya 
des de 1981 fins al 2001, i el de membre 
de la Junta Consultiva d’Òmnium Cul-
tural, des de 1979 fins al 2002.

bona part realitzada personalment, per 
ell. El mateix Seminari, sempre sota la 
direcció de Vallcorba, revisà un «Curs 
per correspondència» redactat per la 
Delegació d’Òmnium Cultural de Reus. 
Precisament sobre l’actuació d’aquesta 
Delegació al Baix Camp s’ha publicat 
fa poc el llibre L’ensenyança de la llen-
gua catalana, des de Reus, sota el fran-
quisme (Edicions del Centre de Lectura, 
Reus 1994), de Ramon Amigó, amb un 
pròleg, molt extens, justament del nos-
tre biografiat, que amplia la informació 
que ací recollim.

El Seminari de Didàctica va decidir 
publicar el Butlletí Interior per a infor-
mar de l’activitat dels Seminaris i des-
tinat a ser distribuït entre els qui es gra-
duessin de professors de català. Jaume 
Vallcorba en fou un dels impulsors i 
col·laborador assidu. El Butlletí es pre-
sentava modestament, en fulls ciclosti-
lats, i començà a sortir clandestinament 
el desembre de 1965; va durar fins al 
setembre de 1976 (quan se n’havien 
publicat 110 números), en què passà 
a mans de l’equip d’Escola Catalana, 
i ara ha esdevingut la revista d’aquest 
títol (Escola Catalana), prestigiosa en 
el camp de l’ensenyament.

Tot fent la seva tasca d’enginyer a 
la Jefatura de Transportes provincial, 
Vallcorba va estudiar Filologia Cata-
lana a la Universitat de Barcelona 
durant els últims anys de la dècada 
dels seixanta i primers dels setanta, de 
manera que assolí el títol de Llicenciat 
en Filologia Catalana.

La seva activitat de funcionari públic 
en el camp dels transports l’obligava a 
controlar les línies d’autobusos de la 
província de Barcelona i a fer complir 
els reglaments. Havent transcendit entre 
els transportistes l’activitat del nostre 
biografiat en la difusió de la llengua 
catalana, hi hagué qui l’amenaçà de 
denunciar-lo per catalanista si era massa 
exigent. Ens consta que Vallcorba passà 
força estones de preocupació, tement 
que sobrevingués alguna denúncia que 
comportés una sanció. 

Una altra activitat de Jaume Vall-
corba ha estat i és la d’escriure uns tex-
tos de divulgació gramatical en el Bloc 
Maragall, calendari de paret de fulls 
diaris publicat per Editorial Miquel 
Arimany (Barcelona). A partir de 1964, 
o sia durant més de trenta anys –i això 
encara dura avui–, el full del dimecres 
del Bloc Maragall conté un comentari 
lingüístic, de divulgació o de recerca. 
Una selecció dels textos escrits entre 
1964 i 1978 fou aplegada en un llibre, 
titulat Punts essencials de català en lli-
çons breus (Arimany, Barcelona 1978), 
i sabem que l’autor en prepara un segon 
volum2.

Dèiem abans que Jaume Vallcorba 
va col·laborar assíduament en el Butlletí 
Interior dels Seminaris de la DEC. En 
aquesta col·laboració començà a estu-
diar la problemàtica dels verbs ésser i 
estar, matèria en què ha esdevingut una 
autoritat, tant que hom li encarregà la 
redacció dels articles corresponents a 
aquests verbs en la Gran Enciclopè-
dia Catalana. Més tard amplià i sis-
tematitzà els seus estudis en el llibre 
Els verbs «ésser» i «estar» en català 
(Departament de Filologia Catalana de 
la Universitat de Barcelona i Edicions 
Curial, 1978)3.

Quan sobrevingué la transició polí-
tica després de la mort del general 
Franco, l’oficina on Jaume Vallcorba 
exercia la seva activitat d’enginyer fou 
transferida a la Generalitat de Catalunya 
i ell fou designat per a exercir el càrrec 
de Cap de Transports de la Demarcació 
de Barcelona (corresponent a la Direc-
ció General de Transports del Depar-
tament de Política Territorial i Obres 
Públiques), però ben aviat es creà en 
aquell departament un Servei de Forma-
ció i Suport Idiomàtic, del qual el nos-
tre enginyer-filòleg fou nomenat direc-
tor i en el qual ha dut a terme una gran 
tasca de catalanització dels serveis de 
l’esmentat organisme. N’és un exemple 
la publicació del Diccionari de carrete-
res (Barcelona 1991) i la preparació d’un 
Diccionari visual de la construcció, 

obres, totes dues, en què ha col·laborat 
el nostre personatge.

Al·ludirem finalment a alguns altres 
aspectes de l’activitat de Jaume Vallcorba 
i Rocosa. 

A catorze anys, tot cursant estudis 
secundaris, va emprendre la publica-
ció de la revista interescolar Antena. 
Durant el règim franquista va publicar 
algunes poesies en la revista El Pont. 
Ha escrit articles sobre la depuració del 
català –els darrers, en la revista Llen-
gua Nacional– i ha participat en el lli-
bre col·lectiu Una llengua sense ordre 
ni concert (Oikos-Tau, Vilassar de Mar 
1993) amb l’estudi «Barroeria i confu-
sions en l’adaptació dels mots tècnics». 
Ha pronunciat conferències, l’última en 
l’acte d’homenatge a Miquel Fullana, 
autor del Diccionari de l’art i els oficis 
de la construcció (Ed. Moll, Ciutat de 
Mallorca 1974). Ha format part fins ara 
dels jurats del Premi Jaume I a la unitat 
de la llengua i del Premi Ramon Ara-
mon a la lleialtat lingüística.

Darrerament, arran de la polè-
mica esclatada entorn de la immersió 
lingüís tica, escriví una carta al director 
de La Vanguardia dient que abans de 
la immersió en el català havíem tingut 
la immersió en el castellà, sobretot des-
prés de la Llei Moyano (1857). Doncs 
bé, aquesta carta ha valgut al seu autor 
amenaces per escrit i per telèfon.

En resum, la biografia de Jaume 
Vallcorba i Rocosa és un constant enfi-
lall de fets a favor de l’ús i la dignitat de 
la llengua pròpia de Catalunya. u

1. S’hi podria afegir que un altre membre relle-
vant d’aquest Seminari fou Manuel Miquel i 
Planas (Sant Adrià de Besòs, 1916 - Barcelona, 
2001).

2. Aquest segon volum no s’arribà a publicar.

3. A notar que, des del punt de vista filològic, 
una aportació notable de J. Vallcorba fou el 
seu article «Sobre les combinacions binàries 
de pronoms febles», publicat dins Estudis 
Universitaris Catalans, vol. XXV, any 1983, 
pp. 583-596.
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Sou un autor de llarga trajectòria i que heu conreat gai-
rebé tots els gèneres literaris. Fóra excessiu considerar-
vos un escriptor «tot-terreny»?

És cert que he conreat la majoria de gèneres literaris, 
però uns amb molta més dedicació que uns altres, per 
exemple, la narrativa i el teatre; sobretot, el teatre. No 

m’agrada, malgrat tot, ser considerat un escriptor «tot-
terreny». De fet, sovint, quan em pregunten a què 
em dedico, dic que sóc autor teatral, sense afegir-hi 
res més. Per consegüent, deixem-ho així: autor tea-

tral que conrea de tant en tant altres gèneres. Vist 
d’aquesta manera, reconec que, en el fons, el que 

sóc és escriptor. Escriptor, amb tot el que la paraula 
indica: una persona que escriu.

El procés, de Kafka, us influí de molt jove: quins han 
estat els vostres antecedents literaris?

Kafka em va influir quan ja tenia quinze o setze 
anys, amb El procés i amb La metamorfosi; però, 

més que res, amb la seva vida i el seu estil i la 
seva passió per la literatura. Abans ja havia tin-

gut «contacte» amb Jules Verne i tota la seva pro-
lífica obra d’aventures i de ciència-ficció humanista. 

I també, d’una manera molt colpidora, amb Robert L. 
Stevenson, a través de L’illa del tresor.

Apèndix
La publicació de notes lingüís-

tiques de Jaume Vallcorba i Rocosa 
dins el Bloc Maragall es va prolon-
gar fins a l’any 2005, en què el delicat 
estat de salut de l’autor li féu anar dei-
xant les activitats de projecció pública. 
Tanmateix, van sortir articles seus 
dins la revista Llengua Nacional fins 
al segon trimestre de l’any 2007, perquè 
eren articles redactats anteriorment.

Vallcorba ostentà el càrrec de 
vice-president de la Junta Permanent de 
Català de la Generalitat de Catalunya 
des de 1981 fins al 2001, i el de membre 
de la Junta Consultiva d’Òmnium Cul-
tural, des de 1979 fins al 2002.

La Generalitat concedí a Vallcorba la Creu de Sant 
Jordi l’any 2003, «pel seu impuls constant a l’ensenya-
ment i l’ús, també en l’àmbit de l’administració, de la 
nostra llengua».

El decés de Jaume Vallcorba i Rocosa es va produir 
a Barcelona el dia 28 de setembre del 2010, comptant 
ell noranta anys, i la missa exequial se celebrà dos dies 
més tard a l’església dels Caputxins de Sarrià, amb l’as-
sistència de tots els familiars i de molts amics, coneguts 
i admiradors.

Per poc temps, el finat no va poder tenir a les mans 
el primer dels tres volums que constituiran la seva Obra 
gramatical i lingüística completa, que estan compi-
lant uns seus amics també lingüistes. El primer volum, 
doncs, d’aquesta obra sembla que és a punt de sortir quan 
escrivim aquestes ratlles (octubre 2010).

Entrevista a l’escriptor Joan Guasp
Víctor Pallàs

Joan Guasp Vidal (Consell, 1943) 

és un dels nostres escriptors actu-

als més prolífics. Compta amb més 

d’una trentena d’obres de tots els 

gèneres, amb una singularitat afe-

gida: la seva dedicació a l’aforística. 

Coneixedor de la realitat dels Paï-

sos Catalans, el seu viatge literari 

transcorre des de la reflexió més 

profunda i punyent sobre la vida 

fins a l’absurd de moltes quotidia-

nitats. Prosista, poeta, dramaturg 

i activista cultural, res no s’escapa 

de la seva mirada serena i inqui-

sidora. És una veu que cal escol-

tar amb atenció, perquè tot el que 

diu no és ni sobrer ni accessori, al 

contrari de tants i tants «medià-

tics» que pul·lulen per aquestes nos-

tres latituds amb el vist-i-plau dels 

mandarins culturals de torn.

Joan Guasp     Fotos: Frània guasp
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Començàreu a escriure en castellà: què se n’ha fet, de la 
novel·la Milagro en Mallorca?

No puc entendre com coneixeu l’escriptura d’aquesta novel·la 
primerenca meva en castellà, ja que gairebé no l’he feta mai 
pública. Va ser meravellós escriure aquesta novel·la, perquè 
feia ficció d’una realitat que m’envoltava i que jo vaig fan-
tasiejar potser fins a l’absurd. Recordo que aleshores estava 
influenciat per la lectura de Morris West. Què se n’ha fet, 
d’aquesta novel·la? No ho sé. No ha desaparegut, deu ser dins 
alguna caixa o calaix, tota rosegada pels peixets de plata i 
els corcs.

Des de l’any 1977 escriviu exclusivament en català. Quin 
procés us porta a la plena assumpció de la llengua materna? 
¿L’obra literària ha de restar fidel a una determinada rea-
litat sociocultural, o ha de restar-ne independent?

Jo vaig començar a llegir en català a quatre anys, induït pel 
meu avi matern, un home il·lustrat per ser d’aquella l’època. 
El primer que vaig llegir en la meva vida varen ser les Ronda-
ies mallorquines, de Mn. Antoni M. Alcover, el del Diccio-
nari català-valencià-balear. L’escola em va deformar aquell 
bell començament, perquè tot es feia en castellà. A tretze o 
catorze anys vaig escriure un projecte de novel·la que no va 
arribar a quallar, i a disset ja vaig escriure una novel·la breu 
que vaig presentar als premis Ciutat de Palma; a divuit anys, 
una altra, i a dinou, aquesta: Milagro en Mallorca. També 
vaig escriure un recull de contes que més tard vaig publicar 
directament en castellà. També una obra de teatre, Querido 

amigo, que va obtenir l’accèssit del premi Lope de Vega de 
l’ajuntament de Madrid. Però va ser en els anys setanta quan 
vaig decidir que havia d’escriure esclusivament en català, si 
més no la meva obra de creació. Els articles periodístics o les 
cròniques en alguns diaris i revistes, per manca de capçale-
res en català, havien de ser escrits necessàriament en caste-
llà. Però ja havia fet el pas definitiu, gràcies a alguns poetes 
i novel·listes amb els quals vaig amistar-me, cap a la meva 
llengua pròpia, el català de Mallorca, on em trobava més 
còmode i més lliure i, més que cap altra cosa, m’hi sentia jo 
mateix, fins i tot més inspirat. Vaig ser conscient, no tan sols 
de quina era la meva llengua, que sempre l’havia parlada i en 
la qual sempre imaginava i somiava, sinó també de la meva 
cultura i de la meva identitat catalanes. 

L’any 2009 rebéreu el Premi Lluís Carulla d’Actuació 
Cívica, atorgat per la fundació del mateix nom, per la 
vostra tasca a favor de la llengua catalana: quines creieu 
que són les perspectives de la nostra llengua en aquest 
segle XXi?

Estic profundament agraït als responsables d’aquest premi 
honorífic, el qual moltes i moltes persones que conec bé es 
mereixen tant o més que jo: hi ha molta gent que treballa per 
la dignitat del nostre poble català, gràcies a Déu. La situació 
actual de la nostra llengua la veig a dies verda, altres dies rosa 
i altres totalment negra. Estic força desconcertat. El millor de 
tot és que hi ha una extensa i àmplia minoria, a tot el territori 
catalanoparlant, que estima i potencia en cada minut de les 
seves vides la seva vitalitat. Però tenim enemics que no dor-
men i amb una ideologia radicalment anticatalanista en tots 
sentits. La ignorància és atrevida i, dissortadament, majorità-
ria. Contra l’estupidesa hi fa de molt mal lluitar, però no ens 
hem de retre mai, costi el costi. Al final s’imposarà el seny.

L’interès per la llengua, el país, la seva gent... tot això, fins 
a quin punt té incidència en les vostres novel·les i contes?

És primordial. Els meus aforismes són tots reivindicatius, i 
el meu teatre no deixa de fer la crítica permanent de l’estat 
deficitari en què ens trobem des de fa tres segles.

i en poesia?

Tinc tres poemaris publicats. Potser hi cerco la part més 
estètica i emotiva de la situació. Penso més en la bellesa del 
gènere i en l’estil, més que no pas en el contingut. 

Sou un dels autors teatrals més prolífics. Què us va decan-
tar cap al teatre?

Des del primer moment em vaig sentir molt còmode escrivint 
teatre. Aquest element em va fer decantar per l’escriptura dra-
màtica. A més, des de sempre, he tingut més habilitat per als 
diàlegs que per a les descripcions d’ambients i de personatges. 
Aquesta és la raó per la qual insereixo tan poques acotacions 
en les meves obres teatrals.

En els darrers anys hi ha hagut un cert auge d’autors tea-
trals. Podem afirmar que el teatre català actual gaudeix 
de bona salut?
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No sóc el més indicat per a respondre 
aquesta pregunta. Jo no estic content 
amb el teatre que es fa avui als Països 
Catalans. Quant a l’escriptura dramàtica, 
diria que s’han menyspreat els autors 
que més han arriscat i experimentat en 
les seves aportacions literàries dins el 
gènere. El teatre de text, que existeix, no 
puja als escenaris, i si ho fa, ho fa envol-
tat de molta parafernàlia escenogràfica 
i acompanyat de molta tecnologia, i 
això no ajuda gens a la comprensió de 
l’obra, tot al contrari. Però això és cosa 
dels directors i dels grups, que sovint 
prefereixen fer muntatges de crea ció 
col·lectiva i no pas fer teatre d’autor, que 
per a mi és l’autèntic.

Em va impressionar molt la represen-
tació de la vostra obra Irène Nemi-
rovsky, l’escriptora jueva assassinada 
pels nazis. Quin és el procés que us 
portà a concebre l’obra?

Quan començo a escriure una obra no sé com l’escriuré, ni si 
l’escriuré, és a dir, no sé si l’acabaré. Això va com va. Ho faig 
a partir d’una idea, d’un personatge que m’ha colpit, d’una 
reflexió... El meu teatre és així, teatre d’idees: potser massa 
filosòfic, massa reflexiu, fins i tot massa metafísic. Però sem-
pre hi ha unes pinzellades d’humor i d’absurd que és el que el 
fa atractiu. Encara que, pel que es veu, això no basta.

temàticament, el vostre ventall creatiu de dramaturg és 
molt ampli. Si n’haguéssiu de triar un, amb quin tipus de 
teatre us quedaríeu?

En el meu teatre sempre procuro analitzar-me a través dels 
personatges que creo. Tots els personatges de les meves obres 
tenen molt de mi, en un sentit i en un altre, són com viatges 
interiors de mi mateix. Però intento que englobi la totalitat de 
l’home, de l’ésser humà, de la condició humana..., i riure’m 
una mica –dignament– de tot plegat.

En Viatge a qualsevol lloc encapçaleu l’obra amb el següent 
diàleg de Karl Valentin:

Aquest inici em sona a aforisme. Per què aquest interès per 
l’aforística fins al punt de crear-ne un museu?

Karl Valentin feia teatre de cabaret alemany, o centreeuro-
peu. Magnífic. Segurament és veritat que sona a aforisme, 
però aforisme dialogat, que també existeix, i no s’ha valorat 
com cal. Jo sóc un enamorat dels aforismes i dels aforistes, 
o aforismaires. Entre nosaltres n’hem tingut d’extraordinaris, 
encara que no són coneguts per aquest gènere precisament, 

llevat del gran Joan Fuster, aquest català de Sueca, que va ser 
el més sagaç de tots. Però penso també en Santiago Rusiñol, 
Francesc Pujols i altres. Un aforisme sintetitza en unes breus 
paraules tot un compendi de pensament, i a més ho fa amb un 
punt d’enginy, d’ironia, fins i tot de provocació. El millor que 
tenen els aforismes és que no es poden rebatre: són el que són 
i ho són d’una manera irreversible. El fet de crear el Museu 
de l’Aforisme va ser una mica casual, i ara m’alegro molt que 
al meu poble del centre de Mallorca, a Consell, hi hagi l’únic 
museu del món d’aquestes característiques. Això em suposa 
una gran satisfacció personal i, per al municipi, una fita que 
ningú mai no havia assolit.

L’aforisme és la sal del teatre de la vida?

L’aforisme i el teatre són germans bessons, només que un té 
més ganes de dialogar que l’altre. L’aforisme no admet el dià-
leg si no és amb si mateix. Potser sí que l’aforisme és aquest 
condiment necessari perquè el teatre de la vida sigui més 
escaient i enlluernador.

Quin és el vostre proper projecte literari? Feu-nos-en cinc 
cèntims.

Estic treballant en dos projectes alhora: una obra teatral sobre 
la corrupció política que ens envolta i un recull d’aforismes 
molt variats. Tot plegat és molt engrescador, perquè m’ho estic 
passant molt bé. u

B: Té temps avui? Vingui amb mi.

V: A on?

B: A qualsevol lloc.

V: Ja hi he estat.
M’acomiado d’aquest activíssim home de lletres, «tot ell 
–com va dir el Dr. Molas referint-se a l’enyorat Miquel Ari-
many– tota una literatura». I no em sé estar d’acabar amb 
un dels aforismes del llibre Humor meu i Déu meu (Lleo-
nard Muntaner, ed. 2006):

Quan me’n vaig a dormir no només crec que em desper-
taré. «Ho sé». Si no fos així, no m’adormiria (p. 96).
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T erra baixa, una autèn-
tica joia literària, 
l’obra més universal 

del dramaturg Àngel Gui-

merà, és ara al mercat amb 
una adaptació per a facili-
tar-ne la lectura. Val la pena 
de recordar que va ser estre-
nada en versió catalana per 
la companyia de Teodor Bo-
naplata el 7 de febrer de 
1897 a Tortosa i que el seu 
èxit, amb posteriors repre-
sentacions per companyies 
com les de María Guerrero o 
Enric Borràs, va fer que 
l’obra traspassés fronteres i 
alhora que se’n fessin versi-
ons al cinema i a l’òpera, la 
més coneguda amb el nom 
de Tie� and. De la lectura 
d’aquesta adaptació es des-
prenen dues idees: apropar el 
públic juvenil a un clàssic i 
entroncar amb la tradició de 
teatre en català.

Si bé és freqüent de tro-
bar exemples d’adaptacions 
dels grans clàssics de la lite-
ratura universal al català, no 
ho és tant trobar versions 
adaptades d’autors de litera-
tura catalana. La literatura 
anglesa, per exemple, ha tin-
gut un llarga tradició sobre 
adaptacions i, en el cas con-
cret del teatre, existeix la re-

ferència dels germans Char-
les i Mary Lamb que, per tal 
de fer accessibles i familiars 
algunes de les obres de Sha-
kespeare, en van fer contes.

L’adaptació surt en la col-
lecció «Literària» i amb la 
classi� cació ST, és a dir, fa 
una versió amb un llenguatge 
estàndard en comptes d’un 
altre de més literari, però 
manté l’essència del text. 
Així, doncs, el lector pot te-
nir un accés més fàcil a 
l’obra, en la majoria dels ca-
sos, amb aportacions molt 
ben trobades; en d’altres, 
s’opta per mantenir la paraula 
original i donar-ne una breu 
explicació, com és el cas de 
«letxuguino»; en pocs casos, 
potser la tria no és tan encer-
tada, com és el cas de «galin-
daina» per «� oreta» o «amis-
tançat» per «festejador». Pel 
que fa als pronoms, se’n can-
vien les formes col·loquials: 
«espeureu’s-e» per «espereu-
vos». Quant al contingut, els 
petits fragments que se n’han 
suprimit no alteren l’argu-
ment de l’obra; per exemple, 
la Pepa, en l’escena I, no diu 

la part en cursiva: «d’això ja 
fa un any i us l’espinyeu, el 
casament, com nosaltres», 
sinó que s’ha buscat la solu-
ció més simpli� cada: «d’això 
ja fa un any i res». 

D’altra banda, és un gran 
encert ampliar el nombre de 
lectors, una tasca imprescin-
dible en la societat a �  de do-
nar a conèixer el patrimoni 
literari català, tant si es tracta 
de fer-ho en l’ensenyament 
com en altres col·lectius com 
poden ser els Clubs de Lec-
tura Fàcil de les biblioteques. 
La pretensió és que, un cop 
llegides les versions adapta-
des, el lector pugui abordar 
millor les versions originals. 
El text, a part d’una introduc-
ció, va acompanyat d’il·lus-
tracions i de petits comenta-
ris de lèxic. Nous lectors, 
doncs, entendran la vigència 
de l’obra a través de la passió 
i la possessió amorosa, i pot-
ser veuran que personatges 
com el Manelic continuen 
enfrontant-se a una societat 
hostil, a les noves misèries 
del segle xxi. ◆

NEUS OLIVERAS

Àngel Guimerà, 
Terra baixa, 

adaptació: Pere Martí i Bertran, 
Edicions del Roure 
de Can Roca, 

Barcelona 2010.

Terra baixa

Àngel Guimerà, Àngel Guimerà, 

Aquest llibre, El mo-
ment Zen, de 171 pà-
gines, és un recull 

cronològic dels blogs que 
l’autor, Josep Sort i Jané 
(http:// josepsort. blogspot. 

com), doctor i llicenciat en 
Ciències Polítiques, va es-
criure al llarg de l’any 2009.

La portada reprodueix 
una fotogra� a de la mani-
festació de l’11 de setembre 
del 2009. Unes notes al � nal 
del text ajuden a la com-
prensió i ampliació d’alguns 
passatges més complexos. 
Un índex de noms i una 
breu biogra� a acadèmica de 
l’autor clouen el text. El lli-
bre fou imprès amb la tèc-
nica lulu (www.lulu.com), 
que abarateix molt el cost de 
l’edició.

Es tracta d’una obra in-
teressant, perquè és una 
crònica política del 2009 
escrita amb un llenguatge 
fresc, desacomplexat i des 
de l’òptica independen-
tista.

Cal destacar l’agudesa 
analítica de l’autor, que, 
quan dissecciona la realitat, 
en molts casos, recorda el 
treball del cirurgià quan tre-
balla amb les vísceres; pot-
ser l’explicació d’aquest fet 
és que l’autor és Màster en 
Anàlisi Política.

Trobo encertat i 
suggerent el títol, perquè El 
moment Zen (MZ) és l’ins-
tant en el qual es veu la rea-
litat tal com és, no com ens 
la volen fer veure. Si llegiu 
el MZ, podreu aconseguir 
de resoldre un problema 
aparentment insoluble amb 
els mètodes de la lògica car-
tesiana, que us posa el mes-
tre zen, un «koan»; si acon-
seguiu de resoldre’l, haureu 
accedit a un nivell mental 
superior de comprensió de 
la realitat. 

El «koan» que ens plan-
teja l’autor del text és la lec-
tura, la re� exió dels seus 
blogs; d’aquest exercici n’ob-
tindrem la clau per a enten-
dre la nostra realitat polí-
tica, no en clau o� cial de 
trepes i esquenadrets, sinó 
en una visió de dignitat na-
cional.

He quedat força sorprès 
quan algunes de les predic-
cions fetes en els seus blogs 
s’han acomplert; a tall 
d’exemple vull suggerir-vos 
la lectura de la pàgina 54 
del blog L’ensulsiada del 

PSC (11/04) i les considera-
cions de les pàgines 69, 97 i 
101; no us les podeu perdre.

A en Josep Sort se li ha 
criticat de fer servir una 
prosa agressiva; jo, en canvi, 
crec que estem massa acos-
tumats als eufemismes, a 
l’emmascarament de la rea-
litat, a la hipocresia disfres-
sada de bona educació, a un 
civisme de pensament únic i 
políticament correcte. Crec 
que necessitem gent que 
parli clar i català; massa 
temps hem hagut de supor-
tar, i suportem, discursos 
ensucrats de rector de poble. 
Ara és l’hora de la veritat, 
de les veritats; ara toca la 
realitat. 

Et felicito, Josep, per 
l’esforç i el sacri� ci que t’ha 
suposat predicar la veritat 
amb coratge i decisió. ◆

AGUSTÍ BARRERA

Josep Sort i Jané,
El moment Zen,
La independència 
des de la xarxa (2009)

El moment Zen

Josep Sort i Jané,
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