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Rient rient, LLengua nacionaL ha arribat a la 
xifra de setanta-cinc números. Si es tractés 
d’anys, podríem parlar de les noces de platí. 

Sigui com sigui, Déu n’hi dó.
Per aquest motiu, és escaient, en primer lloc, 

que donem les gràcies a tots els qui ens han aju-
dat fins ara, sigui amb col·laboracions, sigui amb 
subscripcions, sigui amb qualsevol altra forma de 
suport. Com és natural en una singladura ja rela-
tivament llarga, algunes d’aquestes persones que 
ens han ajudat ja no es troben entre nosaltres. Els 
dediquem un afectuós record.

En segon lloc, també trobem escaient, en aquesta 
efemèride, de recordar les nostres finalitats essenci-
als, bo i lligant-les amb alguns fets d’actualitat.

La primera finalitat de LLengua nacionaL és la 
completa normalització del català, és a dir, el seu 
ús «normal» (o sigui general i en qualsevol dels 
àmbits en què es desenvolupa la vida) en tots els 
territoris del domini històric de la nostra llengua. 
En aquest sentit, voldríem referir-nos breument 
a tres fets d’actualitat. 

Un, que el passat novembre la Unesco va pro-
clamar el fet casteller català com a patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat. Doncs bé, 
aquestes manifestacions populars, tan arrela-
des a la nostra terra i amb puixança creixent, es 
basen fonamentalment en la unió i coordinació 
de moltes persones i molts esforços: justament 
unes actituds que ens convenen, com el pa que 
mengem, per a assolir la normalització lingüís-
tica esmentada. Com més units i coordinats esti-
guem tots els qui estimem la nostra llengua, en 
qualsevol lloc i en qualsevol ambient, més bons 
resultats obtindrem.

Un altre fet d’actualitat és que, a partir del 3 de 
maig d’enguany, surt una edició de La Vanguar-
dia en català. Recordem que el malaguanyat com-
pany nostre Jaume Vallcorba i Rocosa deia que la 
normalització del català no aniria de debò fins que 
aquest important diari, editat a Barcelona, no sortís 
en català. Doncs bé, encara que, de moment, no s’hi 
editi completament (perquè es manté, al costat de 
la catalana, la tradicional edició castellana), és una 
dada molt positiva que un diari tan arrelat i tan lle-

git en la societat catalana es pugui finalment llegir 
en la llengua natural del país.

I el tercer fet d’actualitat que volíem recollir és la 
concessió, enguany, del Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes a l’escriptor i activista cultural Albert 
Manent, a qui felicitem cordialment i de qui recor-
dem els seus missatges encoratjadors sobre la nor-
malització lingüística. Certament que no podem 
pas abaixar la guàrdia ni cantar victòria, però tam-
bé és cert que ens convé a tots plegats una major 
esperança, que és la virtut que mobilitza més per a 
la lluita, encara que aquesta lluita sigui contra ele-
ments adversos molt poderosos.

La segona finalitat essencial de LLengua nacio
naL és el bon ús del nostre idioma, bon ús que es 
basa en la genuïnitat, cosa que equival a dir en la 
tradició. Doncs bé, també la Unesco va procla-
mar, en l’avinentesa esmentada, el cant medieval 
de la Sibil·la, conservat a Mallorca en la litúrgia 
nadalenca, com a patrimoni internacional, un fet 
que remarca la importància de la tradició en la 
cultura. Per tant, també s’ha de valorar molt, com 
intentem fer des de la nostra revista (i ens agra-
daria, és clar, ser més escoltats del que ho som), 
la nostra tradició lingüística.

En aquest sentit, també ens podem referir a la 
mort del nostre company de redacció Lluís Mar-
quet i Ferigle, esdevinguda el dia 12 de març prop-
passat. Està programat que, en el pròxim número 
de la nostra revista, dediquem dos amplis articles a 
glossar la seva figura. De moment, bo i lamentant 
la seva pèrdua i donant el condol a la seva família, 
volem remarcar que ell era un exponent destacat 
d’aquesta actitud de manteniment de la tradició 
lingüística i fins i tot de l’intent de recuperar-la en 
aquells aspectes que s’han més o menys perdut. 

No ens podem allargar més, però podem inten-
tar de resumir tot això amb unes paraules publica-
des en el diari Avui del proppassat 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi (en què aquest rotatiu commemorava 
precisament el trenta-cinquè aniversari de la seva 
publicació), i signades per Jordi Garcia-Petit: «Tot el 
que es faci per la normalització lingüística tant en 
l’extensió de l’ús social com en la qualitat de la llengua 
és garantia segura de supervivència de la nació.»u
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Els balls parlats
Albert Palacín i Artiga

Justificació literària
Jo diria que en la recerca, estudi i 

edi ció dels nostres balls parlats hi ha 
hagut un abans i un després des de pri-
mers d’abril de l’any 1990 . Es va cele-
brar en aquestes dates el I Congrés de 
Balls Parlats a la Catalunya Nova (Tea-
tre Popular Català), que tingué lloc 
a la Facultat de Filosofia i Lletres de 
Tarragona . S’hi presentaren ponències i 
comunicacions sobre diversos àmbits de 
la temàtica . Molts professors universi-
taris, estudiants, investigadors i entitats 
de casa nostra i de fora intervingueren 
en el congrés . Les aportacions s’edita-
ren al cap de dos anys .

Així, doncs, els balls parlats, dintre 
el gènere del teatre popular, ja no seran 
més un gènere menystingut i poc apre-
ciat . Ja no parlarem més d’una època 
de decadència literària, perquè la pro-
ducció popular, si bé sovint restada inè-

dita i oblidada, recobrarà la seva carta 
de naturalesa . En tindran cura tots els 
investigadors, els d’abans i els de des-
prés del congrés d’ara fa vint anys . I avui 
tenim el goig que un il·lustre vallenc, 
Lluís Maria Moncunill, hagi col·locat 
en el lloc d’honor una d’aquestes peces 
precioses del teatre popular, el ball antic 
de la Mare de Déu de la Candela .

Val a dir que, en aquest gènere, l’Alt 
Camp és una de les comarques més pro-
lífiques, com ho són el Tarragonès, el 
Penedès i el Baix Camp . I, a partir del 
congrés de l’any ’90, els de la Conca de 
Barberà hi vam posar també el nostre 
granet d’arena . Una mostra és el ball de 
Sant Pere Ermengol, del mateix autor, 
el vallenc Marc Fusté, també conegut 
com a Marquet de la Dona . I que consti 
que un dels primers balls editats, encara 
que normalment restaven inèdits, l’any 
1914, va ser el Ball de la Mare de Déu 

de Rocallaura, això sí, escrit per un 
vallenc, aleshores rector de Rocallaura, 
Mn . Ramon Piñas .

Balls populars: 
nom i descripció

Quan parlem amb un profà en aquest 
tema –i val a dir que tots ho som una 
mica–, una de les coses que més li xo -
quen és l’expressió aquesta de «balls par-
lats» . Com es menja, això? En Lluís M . 
Moncunill estudia en el seu llibre tota 
la dificultat de la qüestió . El moviment 
coreogràfic de moltes escenes, el cant o 
recitació que acompanyen aquests balls 
poden justificar aquesta denominació .

Recentment vaig assistir a la represen-
tació, a Albinyana, del ball de Sant Bar-
tomeu . En un escenari simple però ben 
organitzat, a l’aire lliure, els actors fan una 
sèrie de passos, acompanyats de música 
de grallers . Hi ha també un ball, que fa 

Amb motiu de les magnes Festes 
Decennals de la Mare de Déu de 
la Candela, el dia 3 de febrer d’en-
guany es va estrenar a Valls (a l’es-
glésia arxiprestal de Sant Joan) la 
representació del Ball de la Mare 
de Déu de la Candela, en la seva 
versió antiga. Aquesta representació 
es va repetir els dos dies següents, 
sempre amb gran èxit. Per això 
hem demanat a un estudiós del 
tema (resident a Montblanc) que 
ens facilités un resum de la presen-
tació que va fer de l’edició de l’es-
mentat ball a cura de Lluís Maria 
Moncunill i Cirac –edició englobada 
dins el llibre titulat El ball antic 
de la Candela dins la tradició 
dels balls populars parlats–, 
acte celebrat a la capital de l’Alt 
Camp per l’octubre de l’any passat. 
Heus ací l’esmentat resum.

Un moment del ball de la Mare de Déu de la Candela Foto: Albert PAlAcín
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molts anys que es representa a Salomó, 
el ball del Sant Crist, en què la dansa i la 
música tenen un paper excepcional .

En la recuperació dels balls, és clar, 
el text de vegades es retroba en un qua-
dern, però la música i la dansa són més 
difícils de trobar . Val a dir que Joan 
Amades transcriu molts d’aquests pas-
sos o balls, com també algunes parti-
tures de música .

Característiques
La principal característica dels balls 

parlats és la unió de l’espectacle amb la 
música i la dansa . El ball parlat es dife-
rencia del teatre convencional en mol-
tes coses . Una és que els actors actuen 
gratuïtament . Si de cas, en ocasió de 
les festes, van per les cases al llevant 
de taula, tal com trobem en la novel·la 
Vilaniu de Narcís Oller, per recaptar els 
donatius que els ajudaran a pagar les des-
peses dels balls, com ara el lloguer dels 
vestits o el muntatge del cadafal . I quan 
s’acabi la festa aniran a la vora del riu 
Francolí a fer tots plegats un bon dinar .

També el personatge que representa 
el dimoni té, en alguns balls, la feina de 
recaptador, entre els espectadors, al mig 
d’una plaça o d’un carrer . I pobret d’aquell 
que es mostri guino o avar, perquè el petit 
diablet ja el pentinarà, com passa en el 
ball de la Mare de Déu del Tallat .

Origen
L’autor del treball que presentem 

recopila tres opinions sobre l’origen 
dels balls parlats . Poden venir del tea-
tre clàssic, o bé dels misteris medievals, 
o bé del teatre del carrer . 

A continuació cita, dintre la Catalunya 
Nova, les comarques més riques en balls 
parlats, cosa a què ja ens hem referit 
abans . Val a dir que en cada una d’aques-
tes comarques hi ha algun centre d’estu-
dis i recerca que se n’ocupa .

Segons l’historiador reusenc Pere 
Anguera, el ball més antic és el de la 
Mare de Déu de Misericòrdia, docu-
mentat en l’any 1683, i diu que els balls 
parlats arriben a representar-se fins a 
començaments del segle xx .

Una altra cosa és que actualment, 
amb la revalorització d’aquest teatre 
popular, es van representant de nou . 
Així esperem que es pugui tornar a 
representar, després de tants anys, ara 

que tindrem el text a cura d’en Lluís 
Maria, el ball de la Mare de Déu de la 
Candela .

Música, cant i dansa
L’autor ens recorda que la música 

dels balls parlats servia per a separar les 
diverses escenes de l’obra . Quan parla de 
l’estructura de la representació, descriu 
cinc escenes . En els interludis és quan hi 
devia sonar la música, la qual de vegades 
era molt simple, com ara la que s’execu-
tava tan sols amb un violí . Recordo que, 
en la descripció dels balls de l’Espluga 
de Francolí, encara vam aconseguir de 
gravar la música de violí d’un ceguet que 
tocava . A Valls, l’última vegada, fins ara, 
que s’hi va representar el ball antic de 
la Mare de Déu de la Candela (que fou 
en l’any 1891), la música anà a càrrec de 
l’orgue de l’església de Sant Joan .

De vegades hi ha petits cors d’àngels . 
Així, en el ball de Sant Pere Ermengol, 
acompanyen el protagonista quan el pen-
gen a la forca . També, en el martiri de 
Sant Bartomeu, hi intervé un petit cor 
d’infants-àngels que amb llurs versos reci-
tats o cantats ens acosten a la música .

L’autor del llibre recorda la dificul-
tat, ja esmentada anteriorment, de la 
recuperació de la música i de la dansa 
si no es troba cap testimoni oral, perquè 
el text es pot trobar escrit en un qua-
dern, però trobar una partitura musical 
ja és més difícil .

L’escenificació
Lluís M . Moncunill ens diu que hi 

acostumava a haver un director de la 

representació, persona culta que sabia 
llegir i escriure . Generalment era el 
rector o el vicari de la parròquia o de 
vegades un mestre de minyons . Recor-
dem que es tractava sovint de balls 
hagiogràfics, és a dir, sobre la vida i 
miracles d’algun sant o d’alguna advo-
cació mariana .

En les representacions no hi tenien 
cabuda les dones . En cas de figurar-
n’hi alguna, com passa amb la Mare de 
Déu, calia que la representés un jove, 
no pas una noia . Era una característica 
de l’època . 

Marc Fusté o Marquet de la Dona 
(nascut a Valls l’any 1801), a part de ser 
autor de la lletra de molts balls parlats, 
es prestava també a preparar l’attrezzo, 
el vestuari i fins i tot a dirigir l’obra . La 
majoria dels actors, gent del poble, molts 
dels quals no sabien llegir, s’aprenien el 
paper de memòria, malgrat que de vega-
des era en llengua forastera, i la pronún-
cia d’algun mot es distorsionava o feia 
que es transformés en un altre, a causa 
de no entendre’n el significat .

Cloenda
Congratulem-nos, doncs, de tenir 

editat el text antic del Ball de la Mare 
de Déu de la Candela, escrit proba-
blement l’any 1854 . Naturalment això 
facilitarà la seva escenificació pròxi-
mament i així augmentarà l’enllaç de 
les generacions actuals amb les gene-
racions passades que ens han transmès 
la llengua, l’art i la cultura . u
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Detall del ball de la Mare de Déu de la Candela
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Saber on som
Jordi Sedó

No fa gaire que s’ha publicat l’in-
forme Coneixements i usos del 
català a Catalunya el 2010, ela-

borat pel Baròmetre de la Comunicació 
i la Cultura, i, de les dades que conté, 
obtingudes a partir de 33 .000 enques-
tes, els promotors han volgut desta-
car-ne que «el català està en una dinà-
mica positiva» perquè, dels resultats, 
sembla que es desprèn que el 39,4% dels 
ciutadans de Catalunya l’identifica com 
«la seva llengua», mentre que només 
un 35% reconeix tenir-lo com a llengua 
inicial (aquella que s’ha après a casa 
de petit) . Això voldria dir que hi ha un 
4,4% dels enquestats que, sense tenir-la 
com a llengua inicial, han decidit adop-
tar-la com «la seva llengua» i, sobre 
aquesta base, es podria suposar que, 
efectivament, el català resulta atractiu 
per a un percentatge de persones que se 
suposen susceptibles de considerar que 
la seva llengua és una altra .

Permeteu-me, però, que em miri els 
mateixos resultats des de la riba contrà-
ria . Resulta que, consultant les dades de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, puc 
deduir que, de la població que vivia al 
nostre país el mateix any de l’informe, 
havia nascut a Catalunya el 62,7%, cosa 
que, en un país normal, implicaria que 
la pràctica totalitat d’aquesta franja de 
població o, considerant l’existència d’im-
migrants integrats, fins i tot una pro-
porció més gran hauria d’identificar la 
llengua del país com «la seva llengua» . 
Tanmateix, resulta que només hi donen 
aquesta consideració el 39,4% esmentat, 
cosa que vol dir que hi ha almenys un 
23,3% de catalans de naixença que con-
sideren que el català no és «la seva llen-
gua» . No veig per enlloc, doncs, aquesta 
suposada atracció que exerceix el català 
sobre els ciutadans que no el tenen com 
a llengua inicial .

Sóc del parer que la llengua catalana 
no sortirà de la seva delicada situació 
mentre continuem edulcorant una rea-
litat que és crua i demolidora . La llen-
gua se’ns pot morir . I si ens passa això, 

serà per culpa nostra . Se’ns haurà mort 
perquè no ens haurem atrevit a reconèi-
xer que la situació d’avui és extrema-
ment perillosa, que la llengua catalana 
ofereix indicadors encara incipients, 
però reals, de llengua en perill d’extin-
ció, que cada dia que passa el prestigi 
entre els joves i entre els no tan joves és 
menor, que els moviments de defensa 
de la catalanitat van abandonant les 
reivindicacions que posen l’accent en 
la identitat i es bleguen cada cop més 
a reivindicacions de caràcter econòmic 
–no menys importants, per cert– perquè 
veuen en aquest discurs més possibili-
tats de fer-hi adeptes i, sobretot, perquè 
els catalanoparlants continuem tossuda-
ment renunciant a fer servir la nostra 
llengua a la menor sospita, amb fona-
ment o sense, que fer-ho pot molestar 
el nostre interlocutor .

Naturalment, els enemics del català 
també hi contribueixen, perquè no per-
den ocasió de posar tantes dificultats 
com poden a l’ús de l’idioma d’aquest 
país; però, amb això, ja hi hem de comp-
tar, perquè, lamentablement, és un mal 
secular . Ara bé, precisament per aquesta 
raó, nosaltres hem de deixar d’analitzar 
informes com aquest sempre des del 
costat positiu com si no hi hagués cos-
tat negatiu, perquè, fent-ho, informem 
malament la població i li donem 
un missatge de «tot va bé» que 
és equívoc, imprudent i fals . 
Perquè, si ho fem, si el missatge 
sempre és positiu, si emmasca-
rem la situació real, adormim 
i retardem la reacció que han 
de tenir els ciutadans d’aquesta 
terra nostra quan siguin cons-
cients de la veritable situació . I 
perquè aquesta reacció és l’única 
que pot treure’ns la llengua del 
difícil tràngol en què es troba . 
Tan sols si sabem exactament 
on som, només si som capaços 
de reconèixer el nostre punt de 
partença, serem capaços de tro-
bar-hi una sortida .

Però, sobretot, perquè la situació és 
–encara avui– indubtablement reversi-
ble . La llengua té força encara, té una 
gens menyspreable quantitat de parlants, 
té al darrere una literatura d’una quali-
tat extraordinària i té encara prou vita-
litat perquè hi hagi encara moviments 
de defensa actius i disposats a plantar 
cara a qui convingui . Cal, sobretot, fer la 
llengua útil, imprescindible a casa nos-
tra, cal optar per un model de llengua 
viu i genuí, cal adaptar-la als temps que 
vivim, però sense caure en el parany de 
la desnaturalització, cal mantenir-la nos-
trada perquè continuï essent un referent 
i una senya de catalanitat i cal, sobre-
tot, no renunciar-hi mai . No oblidem 
que sempre que algú opta per parlar en 
castellà perd una magnífica ocasió de 
fer-ho en català i de demostrar, així, que 
no estem disposats a convertir la nos-
tra llengua en una peça de museu a cap 
preu i que qui pretengui que ho fem no 
ho tindrà gens fàcil .

Però només des del coneixement 
real, des de la clara consciència que ens 
trobem en un moment delicat, serem 
capaços d’idear i engegar mecanismes 
que ens permetin de posar fi a una situ-
ació que encara es pot revertir, però que 
cada dia que passa s’encalla més i més i 
esdevé més difícil de capgirar . u
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Caldria retallar conferenciants fantasma

Marcel Fité

El verb retallar és transitiu (sempre 
que retallem, retallem alguna cosa), 
de semàntica precisa i concreta . 

Retallar no és tallar, ni tallar dues vega-
des . Retallar, segons el Fabra, és ‘tallar 
allò que sobra’ . La definició no pot pas ser 
més senzilla i exacta . El que pot ser dis-
cutible, arbitrari o erroni és la direcció, 
l’objecte, de la retallada . L’acció de deci-
dir què és el que sobra . I això sí que pot 
ser un problema . En molts oficis, un retall 
mal dirigit es pot convertir en un tall, 
paraula que té un sentit molt més ampli i 
ambigu; fins i tot contradictori . En la sas-
treria i la sabateria, el tall tant pot indicar 
l’acció de tallar peces de roba o de cuir 
per a afaiçonar un vestit o unes sabates, 
com la incisió feta per error sobre qual-
sevol d’aquestes peces . Un tall, doncs, 
tant pot fer referència a una petita obra 
d’art com a un petit desastre . Retallar, en 
canvi, sempre vol dir el mateix: tallar allò 
que sobra . En sastreria, de vegades, quan 
allò que calia retallar eren bocinets molt 
minúsculs de roba amb una precisió mil-
limètrica, la feina habilíssima de retallar 
s’anomenava afinar: afinar unes solapes, 
afinar unes mànigues, afinar un coll . 

He pensat en aquests matisos de la 
nostra llengua en recordar dues confe-
rències a què vaig assistir a la darreria 
de l’any passat, pronunciades per un con-
ferenciant d’una certa anomenada . Totes 
dues van resultar penoses, desenfocades, 
gairebé insultants per a una bona part del 
públic assistent . D’una de les dues no en 
parlaré, perquè no en tinc documentació 
escrita ni oral que avali el que en recordo . 
(Ho aprofito per a vindicar que les insti-
tucions haurien d’oferir algun testimoni 
escrit de les conferències que contracten .) 
Em centraré, doncs, en l’altra perquè es 
va celebrar a l’Ateneu Barcelonès i n’hi 
ha una cinta gravada a la disposició dels 
lectors que vulguin comprovar la veraci-
tat del que afirmo . La conferència havia 
d’anar sobre Joan Maragall i la ciutat de 
Barcelona . El tema i el títol no podien 
ser pas més adients i ben triats . En plena 
celebració del cent cinquantè aniversari 

del naixement del poeta i del centenari 
de la seva mort, en uns moments que el 
nom de Barcelona torna a ser al mapa 
de les preferències de tantíssima gent, la 
relació de Margall amb Barcelona era un 
autèntic caramel per a totes aquelles per-
sones que estimem l’obra de Maragall i, 
molt especialment, per a l’estudi de la 
interacció d’aquest autor amb la seva 
ciutat . Segurament va ser per això que 
la sala de l’Ateneu es va omplir de gom 
a gom . O potser per una certa aurèola 
mediàtica del conferenciant que l’havia 
de pronunciar, el nom del qual seria ara 
banal esmentar . Val a dir que aquest, tan 
bon punt va començar, ja s’excusà –i amb 
raó– de no conèixer gaire la literatura 
catalana, fet que s’interpretà com una lli-
cència de modèstia, provenint com pro-
venia d’una persona que en els seus anys 
de professor va estar estretament i llar-
gament vinculat al departament de lite-
ratura d’una universitat de Barcelona . Al 
llarg de la conferència, però, es va poder 
comprovar que allò que alguns havien 
interpretat com una llicència de modès-
tia era, en realitat, un advertiment justi-
ficadíssim; potser, fins i tot, un pèl opti-
mista . El problema és que l’autor no va 
fer cap prevenció sobre el seus escassos 
coneixements de la Barcelona de l’època 
de Maragall, no pas gaire més elevats 
que els que va demostrar tenir sobre el 
poeta i la seva obra (en un moment deter-
minat va arribar a parlar de la muralla 
del segle xviii de Barcelona!) . 

Per tot plegat, l’autor va substituir 
el tema central de la conferència per 
algunes referències, més aviat descon-
textualitzades i arbitràries, a autors de 
renom de la literatura europea . Es va 
tractar d’unes citacions absolutament 
gratuïtes i superficials, amanides, això 
sí, amb gestos, sons guturals i rialles 
d’autosuficiència (que llest que sóc!) 
i, molt especialment, amb la pronún-
cia afectada dels seus noms originals 
en una veu engolada i postissa i amb 
una més que dubtosa fonètica . És el que 
tant agrada de fer a alguns esnobs que, 

quan parlen de Nova York, ho aprofi-
ten per a mostrar els seus «profunds» 
coneixements d’anglès dient New York . 
Al prestigiós conferenciant aquesta pro-
núncia extravagant, estrafolària, sembla 
com si ja li donés prou pàtina per a no 
haver d’explicar els autors que cita, ni 
dir per què ho fa, ni argumentar per què 
no hi aprofundeix . Amb aquests noms 
pronunciats a l’estrangera manera ja 
se sent legitimat per a fer surfing fent 
veure que fa espeleologia . 

En acabar-se la conferència, alguns 
dels assistents haurien volgut fer alguna 
pregunta al conferenciant . Saber de la 
possible relació dels llocs on el poeta 
havia viscut i la seva poesia . Què havia 
representat haver nascut en la Barcelona 
de 1860, encara fosca i poc airejada, per 
a la sensibilitat del poeta . Quina influ-
ència havien tingut els canvis culturals 
esdevinguts a la ciutat en la seva visió 
del país i de la poesia, etc . Però el con-
ferenciant mediàtic –trencant una de 
les regles i costums de l’Ateneu Barce-
lonès– saltà de la taula i no va donar 
cap mena d’opció a fer-li preguntes . 
Segurament va ser millor així: de la 
manera que havia anat la conferència, 
dubto que n’hagués contestada cap .

La conferència havia estat pomo-
guda per la Institució de les Lletres 
Catalanes i, segons es digué, s’havia de 
fer a diverses poblacions del país . Que 
tinguin més sort!

Aquell dia jo acabava de parlar amb 
uns honestos professors de llengua cata-
lana . Em van comentar que al setembre 
passat els havien suprimit els seus cursos 
de l’ICE de la UB, per manca de pressu-
post . Uns cursos que no sobraven gens, 
ans al contrari: feien i fan molta falta . 

Ara que segons la nova moda sembla 
que torna la solapa estreta, que deixarà 
de portar-se la màniga ampla i que es 
tendirà més aviat a colls reduïts, convé 
que el Govern retalli allò que realment 
sobra, afini el que hagi d’afinar i, supo-
sant que hagi de tallar alguna cosa, que 
sigui algun coll . u
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Els llimoners florits
Quim Gibert 

Convidat per la Cariad, una amistat 
anglesa, vaig conèixer el seu avi en 
un dinar familiar de diumenge fa 

una colla d’anys . Era un home molt gran 
que vivia sol en una casa urbana amb 
jardí i hortet, de les tantes que hi ha a la 
Gran Bretanya . El venerable senyor ens 
va explicar, tot cofoi, una vegada entau-
lats, que aquell matí havia plantat tres 
llimoners . És possible que l’ancià (que 
ja fa un quant temps que va morir) mai 
no hagi pogut tastar les llimones, però 
segurament ho podrà fer la seva néta .

Aquesta il·lusió i voluntat per rege-
nerar espais decaiguts, que en certes 
persones no desapareix per més anys 
que passin, també resta reflectida en 
un conte de Jean Giono sobre un ove-
ller convençut que la terra on vivia, uns 
turons erms de Provença, s’anava morint 
a causa de la manca d’arbres . El prota-
gonista de L’home que plantava arbres, 
títol de la rondalla, desinteressadament 
converteix aquell paisatge inhòspit en 
una arbreda . Ho aconsegueix a força 
d’anys i tenint en compte, per exemple, 
que de cada cent mil aglans, només en 
germinaran vint mil . I que d’aquests, cal 
calcular que se’n perdran la meitat per 
motius diversos durant la fase de creixe-
ment . La seva  implicació és tan abso-

luta que no li sabrà greu desprendre’s 
del ramat d’ovelles, «perquè constituïen 
una amenaça per als arbres joves» . La 
del pastor serà una tasca inadvertida: 
«Si l’haguessin descobert hauria susci-
tat oposició .» Però, tanmateix, és «una 
forma meravellosa de ser feliç!» .

Lluitar contra el desert, contra allò 
moribund, tal com fa aquest ramader 
provençal, suposa sembrar una vegada 
i una altra . Fruit d’aquesta perseve-
rança, un dels caps de brot del plan-
ter, llaurat en bé de la nostra identitat, 
del filòleg Joan Coromines ha estat el 
del també filòleg Joseph Gulsoy (Ordú, 
actualment Turquia, 1925), un armeni 
que, a vint-i-quatre anys, es va desplaçar 
a Nord-amèrica amb la idea d’estudiar 
lingüística romànica . Va conèixer Joan 
Coromines a la Universitat de Chicago, 
on aquest exercia de professor . Coromi-
nes el va engrescar a interessar-se per la 
cultura catalana quan va iniciar el doc-
torat, raó per la qual Gulsoy va fer una 
estada a València per aprendre la nostra 
llengua . Des de llavors, el vincle de Gul-
soy amb el català ha estat permanent . 
Tant és així que l’any 1957 acompa-
nyarà Coromines pel Pirineu, aleshores 
una serralada amb accessos deficients, 
arran de diferents recerques lingüís-

tiques . I en 1958 esdevindrà professor 
de la Universitat de Toronto, on acon-
seguirà d’impartir classes de català des 
de l’any 1962 . La seva jubilació en 1997 
no ha impedit que el català es continuï 
ensenyant a Toronto . La petja que va 
deixar l’autor de l’Onomasticon Cata-
loniae en Gulsoy és inesborrable . Gul-
soy qualifica Joan Coromines de filòleg 
de capacitat extraordinària, amb estudis 
modèlics de gran valor pedagògic, «amb 
una aportació incommensurable a la lin-
güística» (Revista de Catalunya, núm . 
209) . Ara fa uns quants mesos la Fun-
dació Coromines ha editat l’Epistolari 
Joan Coromines i Joseph Gulsoy .

Hi ha persones amb les quals t’em-
barcaries cegament cap als confins més 
recòndits . La seva és una saviesa trans-
mesa des de la humilitat . A l’erudit que 
estima la seva feina no li sap greu dedi-
car el temps que sigui als deixebles . Si 
el futur passa per disposar de bons plan-
ters, vol dir que a l’executiu, al científic, 
al polític, a l’intel·lectual . . . tampoc no li 
ha de fer res arremangar-se i, si s’escau, 
tornar a casa llardós . La pràctica fa més 
creïble la teoria . En aquest sentit, el poeta 
Joan Brossa afirmava que, segons l’estat 
d’ànim, tan important era escriure com 
esdevenir guerriller o prestidigitador . u
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Sobre correccions
Marcel Fité

Fa uns quants dies em va trucar un 
amic que és lector de Llengua Naci-
onal . Em va preguntar on podia tro-

bar la revista, ja que ell no n’era subs-
criptor, la comprava a Ona i s’havia 
assabentat del tancament d’aquesta lli-
breria . El vaig informar que ara la podria 
trobar a la llibreria Claret, molt a prop 
d’on hi havia hagut Ona, concretament 
al carrer Roger de Llúria, número 5, a 
tocar de la plaça d’Urquinaona .

Un cop facilitada aquesta informa-
ció, vaig comentar al meu interlocutor 
que feia poc havia llegit una carta seva 
en un mitjà de comunicació en català . Hi 
parlava precisament de la seva perplexi-
tat davant la desaparició de la llibreria en 
qüestió . Ell em va replicar que la carta la 
hi van publicar en dos mitjans, fet que jo 

desconeixia . I ho va aprofitar per a dir-me 
que tant en un mitjà com en l’altre van 
introduir diversos canvis (no goso dir-ne 
correccions) al seu escrit (un escrit que 
al cap d’uns dies va tenir l’amabilitat de 
fer-me arribar juntament amb una còpia 
de cadascuna de les cartes publicades) . 
En algun cas eren badades normatives, 
que ell trobava totalment justificat que les 
hi corregissin . En altres casos eren can-
vis perfectament optatius, amb escasses 
coincidències entre un mitjà i un altre: 
en un lloc li treien un article, en l’altre 
l’hi deixaven; en un lloc li canviaven una 
paraula, en l’altre la hi mantenien . . . 

S’entén que el corrector modifiqui 
tot allò que és incorrecte, tot allò que no 
s’adequa a l’escrit i al marc de la publica-
ció . Tot això el meu interlocutor ho ente-

nia i ho admetia perfectament . Però, s’ha 
de corregir el que és correcte i habitual? 
Un cop resolts els problemes que afecten 
la convenció fabriana, sancionada per 
l’Institut d’Estudis Catalans i una infini-
tat de lingüistes de primera fila, no seria 
raonable tenir uns criteris raonablement 
homogenis a l’hora de donar la darrera 
repassada als textos que es publiquen? 
¿Tan gran i tan extensa és la nostra cul-
tura, tan múltiples i diversos els mitjans, 
perquè en una simple carta hi puguin 
aparèixer criteris tan divergents? Quines 
han de ser les funcions i els límits d’un 
corrector d’estil? I si el corrector no com-
brega amb els criteris sancionats per les 
institucions, de quina manera pot vehi-
cular els seus punts de vista sense afectar 
els textos amb què treballa? u

De tant en tant et trobes amb un 
element jove que, en parlar de 
com el català es corromp a mar-

xes dobles, ell ho dóna per banal i ho 
suavitza dient que les llengües «evo-
lucionen» . Així de senzill i de fàcil . I 
és estrany, perquè els qui manifesten 
aquesta opinió tant poden ser professio-
nals, professionals de la docència, mes-
tres, com graduats en llengua, llicenciats 
en llengua catalana, o doctors –que són 
els qui més et deixen sense alè–, com 
poden ser espontanis d’altres rams o 
individus no cultivats per l’estudi . 

Bé, una cosa és que una llengua evo-
lucioni i una altra que es corrompi i des-
figuri per tenir damunt seu un Estat que 
l’ha atacada i s’ha vist forçada a assimilar 
un cúmul de mots estranys que acabaran 
per sufocar-la i suprimir-la . Per cert que 
l’evolució de les llengües es produeix no 
en qüestió d’un petit grapat d’anys, i per-
què un colós les persegueix, sinó que ho 

fa a base de segles, evolució que es pro-
dueix d’una manera insensible i sense que 
els portadors en facin consciència, en un 
ambient de pau i normalitat . El llatí, per 
exemple, evolucionà durant tres o quatre 
segles, abans no restà fixat en les llengües 
romàniques actuals, de les quals és mare 
i arrel i, per això, totes en porten la feso-
mia . La naturalesa presideix aquesta evo-
lució observant les seves lleis, les quals 
són meravelloses i fora de la manipulació 
de l’home . Per sort seva i de l’home .

Voler desentendre’s de la puresa d’una 
llengua excusant-ho amb l’«evolució», és 
abandonar-la, és manifestar que hom no 
l’estima, és condemnar-la a mort . La llen-
gua catalana ha passat quatre segles sense 
la protecció d’una autoritat decidida i visi-
onària, i allò que ara sofreix no és evo-
lució, sinó penetració a l’ample de virus 
destructius . El màxim organisme de la 
llengua castellana, forta i plena de vita-
litat com és, és la Real Academia de la 

Lengua, que té per lema: Limpia, fija y da 
esplendor. Limpia, neteja, feina primera 
i fonamental; una llengua cal vetllar-la, 
cal protegir-la, cal netejar-la, no diguem 
quan no té Estat que la suporti i enemics 
formidables que la volen perdre .

En l’actitud d’aquests que en l’actual 
conjuntura defensen «l’evolució» hi veig 
irresponsabilitat, desconeixement de la 
seriositat del problema, un tant-se-me’n-
fum respecte a la llengua, d’una banda; i, 
de l’altra, o ignorància o aquella impotèn-
cia de desconèixer-la, de no veure’s capaç 
de parlar-la com la parlen els capacitats 
i voler cobrir-ho amb actituds d’esperit 
fort que no es rebaixa a passar les angú-
nies innecessàries que passen els pobres 
turmentadets . Fan, del despropòsit, un 
pedestal per a la seva fanfàrria, encaixant 
ínfules de singulars, per tal de mostrar-se 
cultes en un nivell superior al dels altres i 
amagar el llautó, el qual, de tota manera, 
se’ls veu d’una hora lluny . u

Evolució o corrupció?
Pere Ortís
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lèxic

Notes sobre l’ús del possessiu llur
Albert Jané

Creiem que l’afir-
mació o principi 
següent és indis-

cutible i plenament 
acceptable: no s’han 
d’usar mai arcaismes 
i cultismes inneces-
saris a contracor . Si 
diem que es tracta d’un 
principi indiscutible i 
totalment acceptable 
és perquè ja conté, en 
ell mateix, dues restric-
cions importants: inne-
cessaris i a contracor . I 
és que en l’estat actual 
de la nostra llengua 
no es poden deixar de banda algunes 
formes que han d’ésser considerades 
arcaït zants o molt pròpies de la llengua 
culta, de les quals és difícil de prescin-
dir sense incórrer en infraccions de la 
normativa establerta . Per això parlem 
d’arcaismes i cultismes innecessaris, és 
a dir, no imprescindibles . Hi afegim «a 
contracor», perquè no podem pas dei-
xar de reconèixer a ningú la llibertat de 
recórrer, sempre que li plagui de fer-ho, 
a totes les múltiples i variades formes 
d’expressió, antigues i modernes, popu-
lars i cultes, que la llengua posa a la seva 
disposició . I hi ha alguns escriptors i, 
molt especialment, simples lletraferits 
que ocasionalment també s’adeliten en 
el conreu d’alguna forma literària (cosa 
que ha de merèixer tot el nostre res-
pecte), que senten una predilecció molt 
marcada per l’ús de formes de llenguatge 
que no són de la seva llengua habitual . 
No hi recorren, per tant, a contracor i hi 
tenen tot el dret .

Però s’esdevé molt sovint o, si més 
no, força sovint que alguns escriptors, o 
simples usuaris de la llengua en nivells 
formals, recorren a contracor a certes 
formes de llenguatge perquè en el seu 
coneixement insuficient dels recursos 
legítims de la llengua creuen de bona fe 
que són imprescindibles . Potser el cas 
més notable, gairebé arquetípic, d’aquest 

ús d’un cultisme innecessari a contracor 
és el del possessiu llur, amb el seu plu-
ral, llurs, perquè és un fet comprovat 
que no tothom sap que amb el mateix 
valor es pot usar el seu (i flexió) en tots 
els casos . Només cal veure la definició 
del DIEC, el nostre diccionari normatiu 
actual: «D’ell, d’ella, d’ells o d’elles, per-
tanyent a ell, a ella, a ells o a elles» . De 
fet, la definició és incompleta, perquè és 
evident que caldria afegir-hi «de vostè, 
de vostès, pertanyent a vostè, a vostès» . 
No hi ha dubte, en tot cas, que el seu 
admet també, preceptivament, un ante-
cedent o referent del plural, i que una 
frase com els alumnes i el seu mestre és 
tan correcta i admissible com els alum-
nes i llur mestre, o bé com el mestre i els 
seus alumnes . La construcció certament 
inadmissible, però, dissortadament, no 
inusual del tot, és precisament *el mes-
tre i llurs alumnes, perquè el posses-
siu llur exigeix, imprescindiblement, 
un antecedent del plural . Que hom lle-
geixi, en un text de bondat lingüística 
inqüestionable, una frase nominal amb 
el possessiu llur en un cas en què diria 
el seu (o flexió), pot emmenar a recórrer 
a aquell terme en tots els altres casos . 
D’altra banda, la noció de pluralitat 
associada a llur és pràcticament cone-
guda de tothom, sense, però, que en tots 
els casos es distingeixi entre la del pos-

seïdor, que és la que determina l’ús de 
llur, i la de la cosa posseïda . Així, qui 
potser no escriuria mai *el mestre i llur 
alumne, en canvi podria escriure (més 
que no pas podria dir) *el mestre i llurs 
alumnes, igualment incorrecte .

Analitzant el llenguatge d’un escrip-
tor d’un prestigi tan gran i tan meres-
cut com Carles Riba, que va arribar a 
ésser president de la Secció Filològica, 
ens ha cridat sempre l’atenció que, al 
costat d’un ús escassíssim del pronom 
impersonal hom, reduït gairebé a uns 
quants casos amb verbs pronominals, 
en què la formació d’oracions de valor 
impersonal amb el pronom es no és via-
ble, recorregués sistemàticament, amb 
un rigor total, al possessiu llur sempre 
que l’antecedent era del plural . Fins i tot 
en textos destinats a un públic infantil, 
en què tots convenim que cal un llen-
guatge desproveït d’artifici, que sigui 
apte per a la comprensió, sense esforç, 
dels joves lectors, Riba recorria sempre 
a llur quan l’antecedent era del plural . 
Així, en la seva cèlebre versió de les 
rondalles dels germans Grimm (Contes 
dels infants i de la llar), en què no hem 
sabut trobar ni una sola ocurrència del 
pronom impersonal hom, apareix llur en 
tots els casos en què escau, sense des-
cartar, naturalment, la possibilitat que hi 
hagi també alguna ocurrència escadus-
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sera del possessiu el seu (i flexió) amb 
un antecedent del plural que ens hagi 
passat inadvertit1 . Aquesta fidelitat tan 
absoluta de Carles Riba a l’ús de llur 
ens indueix a pensar que potser creia en 
la seva obligatorietat . Dit altrament, que 
no considerava prou correcte, o admissi-
ble, l’ús de el seu amb un antecedent del 
plural . Es tracta, certament, d’una hipò-
tesi agosarada però que no ens sembla 
pas desenraonada .

Qui sí que sembla que va recórrer 
al possessiu llur a contracor va ser Sal-
vador Espriu, convençut, segurament, 
que l’ús de el seu amb el seu mateix 
valor significava, com diu ell mateix, 
no cenyir-se a les normes establertes pel 
mestre Pompeu Fabra i l’Institut d’Es-
tudis Catalans . És, si més no, el que 
declara en les notes que, a manera d’epí-
leg, clouen un dels últims llibres que va 
publicar, el recull de proses literàries 
Les roques i el mar, el blau . Després 
de referir-se a una molesta sensació de 
patiment ortopèdic causada pel rigor de 
les normes establertes, a les quals pro-
cura, com hem dit, cenyir-se, ens adver-
teix que «no es trobarà ni un sol ‘llur’ 
en tot aquest recull» . Naturalment, no 
ens sabem estar de pensar que es tracta 
d’un advertiment superflu i innecessari, 
car ningú no hauria notat la seva absèn-
cia ni, menys encara, hauria pensat a 
exigir-li’n cap . I, d’altra banda, relle-
gint, per exemple, Primera història 
d’Esther, no ens sembla pas que l’ús de 
llur, que hi és absolut, desdigui gens 
del caràcter general del llenguatge de 
l’obra, tan celebrat per la seva prodi-
giosa riquesa verbal i per l’extraordi-
nària multiplicitat de registres . Cal 
creure que diàlegs com I de registres? 
/ Nacre / Crèdit? / A bastament, àdhuc, 
que podem llegir en aquesta admira-
ble obra de teatre, són el fruit de la lli-
bertat creadora de l’escriptor i no de la 
resignada subjecció a unes normes tan 
severes que arriben a causar sensació 

de patiment ortopèdic . D’altra banda, 
escau de posar en relleu la innegable 
utilitat d’aquest possessiu monosil·làbic 
en els versos subjectes a una mètrica 
rigorosa: Les senyores manaran? / Llur 
costum, vell Memucan!

Del poeta J .V . Foix, en canvi, gai-
rebé podríem assegurar que si recor-
ria sistemàticament a llur no era pas a 
contracor sinó amb una complaença evi-
dent, considerant el concepte que s’havia 
format de la llengua literària i el seu par-
ticular triatge de formes . Fins i tot amb 
algun cas d’ús indegut . Efectivament, 
una vegada, conversant amb el poeta, 
ens vam permetre de retreure-li –perquè 
la conversa tractava justament de l’ús 
dels possessius; si no, no hauríem gosat– 
que en el seu esplèndid recull de pro-
ses poètiques Del «Diari 1918», publi-
cat dins la col·lecció «Signe», hi havia 
un cas de llur clarament incorrecte . És 
una frase que diu Una veu ens ha allibe-
rat de la forest solar i llurs encisos . No 
cal dir que aquesta errada va ser esme-
nada en les edicions posteriors d’aquesta 
obra . Però ens importa especialment de 
posar en relleu el que ens deia Foix a 
propòsit de l’ús dels possessius . Ens 
feia observar, amb tota la raó, que, prou 
sovint, els dubtes o les vacil·lacions entre 
els dos possessius no fan adonar que el 
que escau en aquell cas és precisament 
l’absència de terme possessiu . És el cas, 
per exemple, de Es va posar bé el nus 
de la seva corbata, que ha d’anar sense 
possessiu . D’exemples com aquest, en 
les novel·les, traduïdes de l’anglès, de 
la desapareguda col·lecció «La cua de 
palla», n’hi ha una bella col·lecció .

En alguna altra ocasió hem referit un 
altre cas de llur incorrecte aparegut en 
una obra impresa . És la frase següent, 
que podem llegir en l’obra Aclariments 
lingüístics, de l’il·lustre pedagog i poli-
glot Delfí Dalmau, publicada dins la col-
lecció «Panorama actual de les idees», de 
l`editor Rafael Dalmau: Hauran de fer 

amb l’esperanto, quan deixaran d´ésser 
víctimes d’especials prejudicis, com han 
fet amb altres llengües: estudiar el pro-
cés de llur formació, fer filologia i espe-
rantologia (p . 38) . En aquella època 
(l’any 1962), qui signa aquestes ratlles 
feia treballs de correcció d’originals per 
a l’editor Dalmau, però aquest va consi-
derar, segons ens va dir, que l’obra d’un 
lingüista com el seu homònim2, el senyor 
Delfí Dalmau, no calia que passés prèvi-
ament per mans de cap corrector . I així 
es va fer . Al cap d’un cert temps, conver-
sant amb el senyor Delfí Dalmau, amb 
l’amistat del qual ens honoràvem, li vam 
explicar, perquè venia a tomb, la decisió 
del senyor Dalmau editor respecte al seu 
llibre . El senyor Delfí Dalmau, un home 
habitualment plàcid i serè, va reaccionar 
amb una gran vivacitat . Ens va dir que 
l’altre senyor Dalmau, l’editor, en aquella 
ocasió no havia actuat amb encert, que 
tota obra destinada a la impremta, per 
molt expert en llenguatge que fos l’autor, 
havia de ser prèviament corregida per un 
altre, en virtut del vell principi que qua-
tre ulls sempre hi veuen més que dos . 
I bonament ens va explicar, dolent-se’n, 
que en aquella obra se li havia escapat un 
llur incorrecte, el qual no havia advertit 
sinó en rellegir l’obra un cop impresa . I 
que la nostra revisió, que l’editor havia 
considerat innecessària, probablement 
hauria evitat aquell error . (Qui sap .) El 
senyor Delfí Dalmau ens va explicar 
que la presència d’un sintagma del plu-
ral entre l’antecedent molt allunyat i el 
possessiu havia originat el seu ús inde-
gut . Efectivament, l’antecedent del pos-
sessiu és l’esperanto, en singular, cosa 
que fa impropi l’ús de llur, però entre 
els dos membres de la proposició hi ha 
altres llengües, en plural, que va origi-
nar el lapsus del digne i recordat senyor 
Delfí Dalmau3 . 

L’ús del possessiu llur (sempre que 
escaigui) ha de dependre, en principi, i 
com ja s’ha dit tantes vegades, del regis-

1 . Les formes de llenguatges més habituals, del parlar col·loquial, precisament 
per la seva naturalitat i la seva habitualitat, sovint s’esmunyen inadverti-
dament en la ploma de qui ha decidit prescindir-ne i les ha substituïdes per 
formes equivalents més pròpies de la llengua escrita o literària . Anàloga-
ment, a qui llegeix un text amb el propòsit d’establir quines són les formes 
de llenguatge usades per l’autor, no li passaran inadvertides aquestes formes 
literàries, però es pot esdevenir fàcilment que li passin desapercebudes les 
pròpies del llenguatge col·loquial . Així, no costa gaire afirmar que en un 
text determinat no hi ha cap ocurrència del possessiu llur, però un s’hi ha 

de mirar molt abans de dir que no n’hi ha cap del possessiu el seu amb un 
antecedent del plural .

2 . Entre el senyor Rafael Dalmau i Ferreres, editor i activista, i el senyor Delfí 
Dalmau i Gener, lingüista, pedagog i entusiasta propagador de l’esperanto, 
no hi havia cap relació familiar, malgrat l’homonímia . Eren, tots dos, perso-
nalitats destacades del nostre món cultural, que van deixar un gran record 
(a més de la feina feta) .

3 . Un encadenament de circumstàncies ens va fer autors d’un llibre amb el 
mateix títol que el del senyor Delfí Dalmau, Aclariments lingüístics, del 
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tre o nivell de llenguatge; però, 
més particularment, és cada 
autor qui ho ha de decidir lliu-
rement –mentre els escriptors 
sàpiguen llur ofici, com deia 
Carles Riba– . En obres col-
lectives, hi sol haver un criteri 
fixat per la direcció editorial . 
Si es tracta d’obres de caràcter 
acadèmic, no sembla desenrao-
nat que aquest criteri estableixi 
l’ús de llur . És l’ús que obser-
vem en el DIEC, és a dir, el Dic-
cionari de la llengua catalana, 
de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que és el nostre diccionari nor-
matiu actual . Tanmateix, hi podem lle-
gir les definicions següents: «Règim jurí-
dic que regula les relacions dels pares 
envers els seus fills menors d’edat o 
majors incapacitats» (potestat del pare 
i de la mare, s .v . potestat); «Correcció 
disciplinària que el jutge pot imposar a 
advocats i procuradors pel seu compor-
tament en un procediment judicial» (s .v . 
prevenció); «Nombre quàntic caracterís-
tic dels hadrons que ajuda a agrupar-los 
segons els seus diversos estats de càrrega 
elèctrica» (spin isotòpic, s .v . spin) . No hi 
ha dubte que, en aquestes tres definicions 
que acabem de transcriure, en lloc de el 
seu (i flexió) també s’hauria pogut usar 
llur, però, tal com estableix clarament el 
mateix diccionari, tots dos possessius hi 
són igualment admissibles . Cal veure, 
únicament, quin és el criteri fixat per a 
la redacció dels articles d’aquesta obra . 
I aquest criteri disposa que en aquesta 
redacció es tendirà a l’ús de llur amb un 
antecedent del plural . És el que s’ha fet: 
en la major part dels casos s’ha recor-
regut (repetim-ho: amb un antecedent 
del plural) al possessiu llur i solament 
en comptades excepcions s’ha escollit el 
seu concurrent el seu . 

Alguns partidaris de l’ús exclusiu de 
llur addueixen, potser una mica impro-
visadament, la seva capacitat per a evi-

tar frases ambigües o equívoques . En 
realitat, aquesta capacitat, si bé és real, 
és també més aviat escassa . Els qui pos-
tulen l’especial aptitud desambiguadora 
del possessiu llur ho solen fer basant-se 
en un esquema molt elemental, i sovint 
allunyat de la realitat . Segons ells, seria 
normal, o habitual, que hi hagués dos 
possibles antecedents, l’un del singu-
lar i l’altre del plural, i amb l’ús ade-
quat de el seu i llur no hi hauria mai cap 
dubte sobre quin havia de ser l’antece-
dent autèntic . No tenen en compte, els 
qui diuen això, que els dos antecedents 
poden ser tots ells del singular o tots dos 
del plural i no seria pas el recurs dels 
dos possessius que desfaria una possi-
ble ambigüitat . Però, encara que dels dos 
antecedents possibles n’hi hagués un del 
singular i un altre del plural, el posses-
siu llur podria referir-se únicament al 
possible antecedent del plural o bé a 
tots dos . Així, si diem El mestre, els 
alumnes i llurs reclamacions, tant pot 
ésser qüestió de les reclamacions dels 
alumnes com de les d’aquests i les del 
mestre . El cas en què llur té realment 
més precisió que no el seu és quan hi ha 
dos antecedents possibles del singular, i 
amb l’ús de llur s’indica clarament que 
es fa referència a tots dos: Van venir en 
Daniel, la Núria i llur fill, és a dir, el fill 

de tots dos . També cal posar en relleu un 
altre cas, potser poc comentat, en què el 
recurs de llur pot ésser molt útil: quan 
es pot establir un contrast o oposició 
entre els dos termes possessius: Quan 
el representant dels col·laboradors diu 
els nostres interessos, vol dir no llurs 
interessos sinó els seus interessos.

Al capdavall, però, la realitat que cal 
reflectir o descriure per mitjà del llen-
guatge és tan complexa i vària que és 
il·lusori voler-ho fer en tots els casos a 
partir d’un petit repertori de fórmules i 
de recursos lingüístics preestablerts . De 
formes de llenguatge ambigües i equí-
voques n’hi ha una bella munió, i entre 
elles excel·leixen els mots dits possessius, 
a causa de la multiplicitat d’antecedents 
a què es poden referir . De fet, podem 
estar contents que no hi hagi, ni de bon 
tros, una forma de possessiu específica 
per a cada possible antecedent, amb les 
consegüents variants, encara, relatives al 
terme que designa la cosa posseïda, per-
què l’aprenentatge de la gramàtica, del 
llenguatge correcte, seria una cosa reser-
vada a uns quants superdotats . Si l’usua ri 
de la llengua té la voluntat de ser clar 
i precís, d’emetre un discurs inequívoc 
(cosa que no sempre és el cas), sap trobar 
en cada moment els recursos idonis per 
a aconseguir el seu objectiu . u

qual és tributari sense tenir-hi res a veure . Devia ser l’any 1964 que un 
grup de promotors van tenir la idea d’editar un setmanari d’informació 
general, escrit en català . Van cursar la demanda per a l’obtenció del per-
mís necessari, i esperant la seva arribada van començar a formar l’equip 
de col·laboradors, entre ells el senyor Dalmau, a qui van encarregar una 
secció de llenguatge, que s’havia de dir com el seu llibre, «Aclariments 
lingüístics», i per a la qual va lliurar tot seguit el primer article . Però l’an-
helat permís no va arribar i l’article del senyor Dalmau va restar de moment 
inèdit . Un segon intent, dos anys més tard, va ser més afortunat, i es va 
resoldre en l’aparició del setmanari Tele/estel, quan el senyor Dalmau ja 
feia un any que era mort . El seu article va aparèixer en el primer número 

de la revista, i la direcció del diari va encarregar la seva continuació al 
seu gendre, el professor de català i gramàtic Josep Ibàñez i Senserrich 
(casat amb la seva filla Maria Eugènia) . Aquest la va mantenir durant un 
any, al cap del qual, absorbit per les seves obligacions professionals (era 
un informàtic de punta), la va abandonar i ens va proposar, ell mateix, i 
amb l’aprovació de la direcció de la revista, que agaféssim el relleu . Així 
ho vam fer i vam mantenir la secció fins a la desaparició de la revista l’any 
1970 . I el conjunt d’aquells articles formen el llibre, en tres volums, amb 
el mateix títol, doncs, que el del senyor Delfí Dalmau, que va aparèixer 
més endavant, per interès del senyor Josep Maria de Casacuberta, dins la 
benemèrita «Col·lecció Popular Barcino» .
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Els llatinismes en -us
Lluís Marquet

Tenim en català uns quants mots 
en -us que són llatinismes adop-
tats amb aquesta terminació tal 

qual: tipus, globus, òmnibus, sinus, 
focus, lotus, etc . Malgrat que amb 
aquesta terminació presenten una 
forma anòmala en la nostra llengua, 
han estat incorporats així pel fet de 
tractar-se de mots cultes . No els hem 
posat mai en dubte, però fóra bo que els 
analitzéssim amb deteniment, compa-
rant-los amb les solucions de les altres 
llengües, a fi de veure si són realment 
justificables .

Cal dir d’entrada que el tema dels 
llatinismes demana un estudi gene-
ral que no s’ha fet mai i que algun 
dia caldrà fer . Sobre aquest punt hi 
ha molta confusió i unes idees ben 
esteses però errònies, cosa que fa 
que sovint s’acceptin falsos llatinis-
mes que són, de fet, castellanismes 
camuflats . Deixem ara aquest tema 
general per a una altra ocasió i limi-
tem-nos als llatinismes en -us .

Com podem constatar, Fabra en 
va acceptar bastants, d’aquests llati-
nismes, en el Diccionari general (ja 
n’havia esmentat alguns en les prime-
res gramàtiques) i a partir d’aleshores 
els hem acceptat com a bons i no han 
estat qüestionats mai . Però creiem que 
n’hi ha uns pocs que demanen algun 
comentari . Això és el que farem tot 
seguit .

Recordem aquí què diuen alguns 
textos gramaticals nostres sobre els 
llatinismes en -us . Fabra, en la Gramá-
tica de la lengua catalana (1912), p . 
34: «En algunos nombres masculinos 
se han adoptado las terminaciones lati-
nas -us y -um . Ej .: poro porus, radio 
radius, cúbito cubitus, feto fetus, seno 
sinus, hiato iatus, Baco Bacus, Febo 
Febus, Pio Pius, Tito Titus; foro forum, 
láudano laudanum, suero serum, 
armonio armonium .» També Coro-
mines en Lleures i converses d’un 
filòleg, p . 44, fa referència al tema . 
Concretament diu: « . . . sobretot en els 

segles xix i xx el sentit col·lectiu de 
la llengua s’anà desvetllant cada cop 
més a la consciència que en català són 
rars els noms en -o final inaccentuada, 
i que per tant era natural i desitjable 
de limitar-ne molt o eliminar-ne l’ac-
ceptació en els mots savis o presos del 
llatí [ . . .]; i que en els casos més difícils 
hàgim recorregut a solucions diverses, 
no sempre sistemàticament, com mite, 
culte, íncube, tipus, vulgus (o vulgar), 
fal·lus, Brutus, Titus, súmmum, etc .»

Fàcilment podem veure que en 
català hi ha unes poques desenes de 
mots en -us, que es refereixen a casos 
ben diversos i s’apliquen en camps 
mot variats . La majoria són termes 
usuals en diferents camps especialit-
zats . Esmentem-ne uns quants prou 
corrents:

a) Mots d’ús científic i tècnic: sinus, 
cosinus, virus, porus, òmnibus .

b) Mots propis de la litúrgia: agnus, 
sanctus, àngelus, oremus, etc .

c) Mots propis de la  botànica: cactus, 
lotus, eucaliptus, tal·lus. 

d) Mots propis de la meteorologia: 
cúmulus, cirrus, nimbus, estra-
tus .

e) Mots propis de la medicina: tifus, 
tètanus, fetus, anus, mucus, timus, 
rictus, lupus .

f ) Alguns altres termes especialit-
zats: detritus, gaudeamus, hia-
tus, ictus .

Sobre tots aquests llatinismes no 
hi ha gran cosa a objectar; són mots 
d’ús específic i així s’han anat difo-
nent en la nostra llengua, anàloga-
ment al que han fet en general totes 
les altres llengües .

Aquí ve a tomb constatar que mo -
dernament hi ha hagut una tendència 
a catalanitzar-ne uns quants, anterior-
ment admesos en el diccionari Fabra en 
la forma llatina, llevant-los la termina-
ció -us . I així tenim: cúmul (de cúmu-
lus), estrat (de estratus), hiat (de hiatus), 

nimbe (de nimbus), node (de nodus), 
lapse (de lapsus), papir (de papirus), 
tim (de timus), etc . Tots aquests canvis 
ja van ser fets en la Gran enciclopèdia 
catalana i s’han mantingut després .

Però n’hi ha alguns pocs d’ús més 
general i comú que emprem en accep-
cions ben allunyades del món especia-
litzat i que resultem una mica estranys 
aplicats a objectes o estris corrents i 
habituals . Sobretot n’hi ha tres que 
demanen una anàlisi detallada i una 
comparació amb les altres llengües, per-
què per a algunes aplicacions ens sem-
blen ben poc apropiats . Concretament 
són: tipus, globus i focus .

Del mor tipus ja vam ocupar-nos-en 
en un article anterior . Pel que fa als 
altres dos mots, ho farem en articles 
posteriors . u
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Despedida, comiat
Gabriel Bibiloni

Despedir és un castellanisme 
molt antic, tan antic que alguns 
pensen que s’hauria de ser tole-

rant amb ell . Nosaltres sempre defen-
sarem, però, la preferència envers les 
paraules i formes genuïnes . Per a valo-
rar la bondat d’una paraula és essen-
cial saber-ne amb certesa l’etimologia, 
i quan això falla correm el perill de 
cometre errors lamentables . El diccio-
nari Alcover-Moll afirma que despe-
dir procedeix del llatí expedire amb 
canvi de prefix . La influència caste-
llana es referiria només a aquest canvi 
de sufix . Però Coromines, segurament 
amb raó, discrepa i manifesta que des-
pedir ve directament de l’espanyol des-
pedir i aquest és un compost de pedir . 
O, més exactament, la forma espanyola 
originària és espedir, procedent del 
llatí expetere (compost de ex i petere 
‘demanar’), que després va prendre la 
forma despedir . I afegeix que no s’ha 
de confondre aquesta paraula amb el 
llatinisme expedir, que algun cop apa-

reix escrit en català despedir . Són dues 
paraules que no tenen res a veure ni 
per l’origen ni pel significat .

 Pel que fa al despedir castellà, com 
es veu per l’etimologia, la idea inicial 
és ‘demanar permís per a anar-se’n’ . I 
de la idea de ‘demanar permís’ es passa 
al significat de ‘dir adéu’, ja sigui per 
part del qui se’n va, ja sigui per part 
del qui es queda . Curiosament, la nos-
tra paraula comiat, la pròpia del català 
clàssic, i germana de l’occità comiat, 
del francès congé i de l’italià commi-
ato, també significa inicialment ‘per-
mís o llicència per a anar-se’n’ . De 
comiat va sortir el verb derivat aco-
miadar, que és el que ara s’utilitza per 
a substituir el castellanisme . Nosal-
tres pensam, però, que l’ús exclusiu 
d’aquest verb podria respondre a una 
certa pressió de l’espanyol (que usa un 
terme univerbal) i que la mateixa influ-
ència podria haver relegat les expres-
sions clàssiques (i predominants a 
l’Edat Mitjana) donar comiat i pren-

dre comiat, que creiem que haurien de 
passar a un primer pla .

 Comiat, acomiadar, donar comiat 
i prendre comiat en els segles baixos 
van ser desplaçats pels hispanismes 
despedir, despedir-se i despedida (i 
més recentment despido, amb valor 
laboral) . A partir de la Renaixença hi 
ha un esforç per rehabilitar les nostres 
paraules, rehabilitació que s’ha fet 
amb gran esforç i amb succés evident . 
Podríem recordar el diàleg de l’obra de 
Russinyol Gente bien, quan una dama 
s’ofereix per a servir alguna beguda: 
«i vostès què prendran?»; «nosaltres 
prendrem comiat», respon un que fri-
sava de partir; «ai, no sé pas si n’hi 
haurà de fet», replica la senyora . u

Article publicat a «L’Espira», 
suplement cultural del Diari de 
Balears, dissabte 26 de febrer del 2011
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Mascota
Eugeni S. Reig

Darrerament –fa només uns quants 
anys– s’ha posat de moda emprar 
la paraula mascota per a deno-

minar un animal de companyia, com 
ara un gat, un gos, un ocell, etc . No sé 
per quin motiu s’ha assignat a aquesta 
paraula eixa accepció que considere 
totalment inadequada i molt desafor-
tunada . Però, què significa la paraula 
mascota? En primer lloc, mirarem què 
diuen els diccionaris . El Diccionari 
valencià diu: «Persona, animal o cosa 
que es té com a símbol, ja que es con-
sidera que porta sort .» El DIEC diu: 
«Persona, animal o cosa que hom con-
sidera que porta sort .» El GDLC diu: 
«Persona, animal o cosa que hom té 
com a símbol, per tal com considera 
que porta sort .» Aquest diccionari ens 
diu que el seu origen etimològic és: 
«1233; del fr . mascotte, íd ., i aquest, del 
prov . mascoto ‘el qui dóna sort, sorti-
legi’, der . despectiu de masco ‘bruixa’, 
del b . ll . masca ‘bruixa’ .» El DCVB 
diu: «Persona o cosa a la qual s’atribu-
eix la propietat d’atreure la bona sort 
envers els qui la posseeixen o porten en 
llur companyia; cast . mascota .» Vejam 
què diuen sobre aquesta paraula els dic-
cionaris de la llengua castellana . En el 
Diccionario del español actual trobem: 
«Pers ., animal o cosa considerados 
como portadores de suerte para quien 
los tiene .» En la 21a edició del Diccio-
nario de la lengua española de la Real 
Academia Española trobem: «Persona, 
animal o cosa que sirve de talismán, 
que trae buena suerte .» En la 22a edició 
del DRAE diu, com en l’anterior edi-
ció, «persona, animal o cosa que sirve 
de talismán, que trae buena suerte», 
però afig una nova accepció «animal 
de compañía» . Observem que en la 21a 
edició del DRAE, que és de l’any 1992, 
i en el Diccionario del español actual, 
que és del 1999, no apareix l’accepció 
«animal de compañía»; però en la 22a 
edició del DRAE, que és de l’any 2001, 
ja hi apareix . És, doncs, una accepció 
nova, que s’usa des de no fa gaire temps 

i que, molt probablement, ha nascut en 
el castellà peninsular .

Jo, que conec la paraula mascota, 
tant en valencià com en castellà, de 
tota la meua vida, he de dir que con-
sidere que totes les definicions que he 
copiat en el paràgraf anterior són ina-
dequades i incompletes . La definició 
que considere adequada és la següent: 
«Ésser –habitualment un animal– o 
cosa –normalment la figura d’un ani-
mal, humanitzat o no– que s’associa 
amb una col·lectivitat o amb un esdeve-
niment, que el representa i que es con-
sidera que li porta bona sort .» Una mas-
cota sempre s’associa amb un col·lectiu 
de persones com ara un regiment, una 
empresa, una associació, una institu-
ció, un club, una universitat, etc ., o, més 
modernament, amb un esdeveniment 
com ara uns jocs olímpics, una expo-
sició universal, un campionat mundial 
de futbol, etc . Una persona pot tenir un 
amulet, un talismà, un esperit protector 
o un àngel de la guarda, però no una 
mascota . La idea de mascota sempre 
s’associa a un conjunt de persones o a 
un esdeveniment, però no a una per-
sona individual . Una mascota és, per 
exemple, el boc que porten els legio-
naris quan desfilen, que l’associem a la 
Legión Española, o el lleó de la Metro 
que associem amb la Metro-Goldwyn-
Mayer . També són mascotes alguns 
ninotets com ara: Cobi, que associem 
als Jocs Olímpics que es varen celebrar 
a Barcelona l’any 1992; Naranjito, que 
associem a la Copa Mundial de Futbol 
organitzada per l’Estat espanyol l’any 
1982; Curro, que associem a l’Exposició 
Universal que es va celebrar a Sevilla 
l’any 1992; Fluvi, que associem a l’ex-
posició sobre l’aigua que es va celebrar 
a Saragossa l’any 2008; etc . I també són 
mascotes el brau d’Osborne, que asso-
ciem amb Espanya, i el ruc català, que 
associem amb Catalunya . 

Cal aclarir que el mot mascota està 
emparentat conceptualment amb un 
vampir d’aspecte femení citat per diver-

sos autors llatins amb un nom que es 
refereix a un mite grec . El vocable mas-
cota resulta documentat per primera 
vegada en els arxius electrònics de la 
Real Academia Española l’any 1911 
(Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti 
Andía) . Baroja havia manllevat el mot 
francès mascotte, documentat per pri-
mera vegada en el Trésor de la langue 
française l’any 1867 (Émile Zola, Les 
Mystères de Marseille) . La paraula es 
va popularitzar a França pocs anys més 
tard quan l’opereta La Mascotte d’Ed-
mond Audran es va estrenar a París el 
30 de desembre de 1880 i va estar més 
d’un any en cartell a causa del gran èxit 
que va tenir . Zola havia manllevat el mot 
occità mascota, que significa ‘sortilegi, 
encanteri, mal d’ull, mala sort’, derivat 
de la paraula occitana masca ‘bruixa’ . 
Masca també significa ‘bruixa’ en pie-
montès . En llatí tardà (segle vii), masca 
era sinònim de lamia. En la mitologia 
grega, Lamia era filla de Posidó i Líbia . 
Zeus se’n va enamorar; Hera, la muller 
del déu, la va obligar, per venjança, a 
devorar els propis fills . Embogida de 
dolor i feta salvatge, es va retirar a una 
cova i va viure, des d’aleshores, men-
jant-se els nens que aconseguia de robar 
a les mares . Els romans, que coneixien 
el mite de la filla de Posidó, donaven 
el nom de lamiæ (nominatiu plural de 
lamia) a dimonis femenins imaginaris 
que, de nit, xuclaven la sang i la llet de 
les parteres i esquarteraven els xiquets 
acabats de nàixer . L’occità i el piemon-
tès varen adoptar per a la bruixa un mot 
(masca) que remetia als dimonis feme-
nins xucladors de sang i de llet maternes 
i esquarteradors de nadons . L’italià diu 
strega de la bruixa, amb la qual cosa 
remet al mateix diable femení designat 
pels mots llatins lamia i masca . De fet, 
strega deriva del llati vulgar striga(m), 
derivat de strix, strigis, sinònim llatí de 
lamia. La paraula mascota es remunta, 
doncs, a un mite en què la dida, que 
dóna vida, és associada a un ésser dia-
bòlic que la lleva .



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 75 - II trimestre deL 2011    17

lèxic

Això d’utilitzar la paraula mas-
cota per a denominar els animals de 
companyia és una moda molt recent, 
que va escampant-se ràpidament . Jo, 
personalment, ho considere una falta de 
respecte envers els animals . Això cor-
respon a una visió antropocentrista del 
món i de la vida . Com que les grans reli-
gions monoteistes diuen que Déu va fer 
l’home a imatge i semblança seua, els 
éssers humans ens ho hem cregut, ens 
considerem déus i, per tant, estem con-
vençuts que la resta d’éssers vius són en 
el món únicament i exclusivament per a 
servir-nos a nosaltres . Considerem que 
nosaltres ho som tot, som com Déu, i 
que ells no són res, són només matèria 
primera per al nostre benefici .

Els diccionaris de la nostra llengua 
encara no han inclòs ‘animal de com-
panyia’ com una accepció de la paraula 
mascota . Espere que no ho facen mai . 
Mostrarien un signe de sensibilitat 
i respecte envers eixos animals que 
comparteixen la vida amb nosaltres . 
Per exemple, anomenar mascota un 
gos policia o un gos guia d’eixos que 
ajuden tant les persones que tenen la 
desgràcia de no veure-hi ho considere, 
a més d’un insult al gos, un insult a la 
intel·ligència . u

Mots escapçats
Pere Ortís

Aquí presentem uns quants mots 
escapçats a la castellana, molt 
usuals en la conversa i en l’es-

criptura i que cal dir i escriure en llur 
forma catalana aguantada i elegant .

 «Assortit» (substantiu), per assor-
timent. La nova botiga té un bon 
assortiment de productes naturals.

 «Cansanci», per cansament. No 
em servo dret de cansament.

 «Carga», per càrrega, carre-
gament. Cal posar més càrrega 
al camió. Carregar, descarregar. 
Carga, en català, és una mesura . 

 «Comando», per comandament. 
El comandament a distància. Esca-
mot. Els escamots de la mort. L’esca-
mot terrorista. 

 «Content» (substantiu), «con-
tento», per acontentament. El discurs 
produí un acontentament general.

 «Desenfrè», per desenfrenament. 
A què ve aquest desenfrenament en 
aquest xicot?

 «Desvio», per desviament. Dre-
cera. Trencant. Treballen a la carre-
tera i hi han marcat un desviament.

 «Embarc», per embarcament. Ja 
han cridat els passatgers per a l’em-
barcament.

 «Embrague», per embragatge. 
Tinc l’embragatge espatllat.

 «Enclau», «enclave», per encla-
vament. El sector és un enclavament 
preciós. 

 «Enfoc», per enfocament. En fas 
un mal enfocament, d’aquesta qües-
tió.

 «Envio», per enviament. Tra-
mesa. El correu cobra molt per 
aquesta mena d’enviament.

 «Mentís», per desmentiment. 
Aquesta actitud del noi és un desmen-
timent de la seva fama de vulgar.

 «Morbo», per morbositat. La 
morbositat de la seva aproximació 
era palesa.

 «Pago», per pagament. Comprar a 
pagaments. També paga. A pagues.

 «Enterro» (adverbi) per enterra-
ment Un organisme recentment for-
mat.

 «Robo», per robatori. El roba-
tori freqüent altera la pau dels ciu-
tadans. 

 «Sótan», «sótano», per soterrani. 
El soterrani fa un bon celler.

 «Subministre», per subministra-
ment. Subministraments industrials 
de tota mena. u

NOTA . Done les gràcies a Jordi Min-
guell i Roselló per la informació tan 
valuosa que m’ha aportat .
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Col·locar i colgar
Antoni Llull Martí

En català tenim dos verbs proce-
dents del llatí collocare . Un és 
colgar, forma sortida de l’evolució 

normal de la llengua popular, i l’altre, 
col·locar, introduït per via culta . Són 
mots germans, però la significació de 
l’un i l’altre difereix considerablement . 
Collocare té en llatí el sentit bàsic de 
posar una cosa a un lloc determinat, 
adient, i ja s’usava en aquell temps que 
el llatí era la llengua de l’Imperi Romà 
amb algunes de les accepcions que té 
el modern col·locar, com són les de 
‘col·locar uns diners per treure’n uns 
interessos’, ‘invertir’ (en béns), ‘casar 
bé una filla’ o ‘posar qualcú en un càr-
rec o en un bon lloc de treball’ .

Colgar es troba documentat en 
català en el segle xiii amb la mateixa 
significació que té ara, la de ‘ficar dins 
el llit’, i també la de ‘cobrir de cendra 
unes brases perquè es conservi durant 

moltes d’hores el caliu’ . En una ampli-
ació del sentit, s’anomena també col-
gar el fet de posar cuiros en remull 
dins una pica per adobar-los, o altres 
coses en processos artesans o agríco-
les . En castellà, però, colgar ha pres 
una significació molt distinta, la de 
‘penjar’ . Com s’ha esdevingut això, 
que un mateix verb indiqui accions tan 
divergents en llengües tan pròximes 
com són la catalana i la castellana? En 
realitat, podem veure que la diferèn-
cia no és tan grossa, si ens fixam en el 
significat bàsic del mot, el de ‘col·locar, 
posar, situar’ . Per a nosaltres, aquest 
col·locar és, generalment, ‘col·locar 
dins el llit’, i en castellà és ‘col·locar 
suspès’, ‘penjar’ .

En la majoria de llengües romàni-
ques els corresponents derivats del verb 
llatí esmentat signifiquen el mateix que 
en la nostra (com ocorre amb el francès 

coucher, amb l’italià coricare i amb el 
romanès culcà) . Sembla que només en 
castellà i en portuguès, colgar té el sig-
nificat de ‘penjar’ .

A diferents llocs on es parla la nos-
tra llengua també es diu colgar-se (per 
pondre’s) el sol . Això concorda amb el 
francès se coucher le soleil (un coucher 
du soleil és ‘una posta de sol’) . En ita-
lià anomenen el fet d’amargar-se el sol 
sota l’horitzó o darrera les muntanyes 
tramontare, però també, amb tot i que 
no és molt usual, coricarsi il sole, és a 
dir, ‘colgar-se el sol’ . u

Sant, ara mateix!
Albert Jané

Amb motiu de la beatificació del 
papa Joan Pau II, que va tenir 
lloc a Roma el proppassat dia 1 

de maig, hem pogut llegir en un dels nos-
tres diaris, i no sense un sentiment de 
pena i de vergonya pels altres, una frase 
tan monstruosa com Sant, ja!, com a tra-
ducció desafortunada de la frase italiana 
Santo, subito!, amb què els catòlics itali-
ans, o un bon nombre d’ells, demanaven, 
vehements, l’elevació de l’anterior Sant 
Pare als altars, pel que en podríem dir 
un procediment d’urgència: «Milers de 
pelegrins desafien la pluja que cau aquest 
cap de setmana a Roma, com a resposta 
al crit “Sant, ja!” que va començar a res-
sonar als funerals de Joan Pau II .»

Aquest ús de l’adverbi ja forma part, 
des de fa un cert temps, del llenguatge 

reivindicatiu més barroer i insolvent . 
Expressions com Vaga general, ja!, Lli-
bertat detinguts, ja! o Conveni col·lectiu, 
ja!, hem tingut l’ocasió de llegir-les una 
colla de vegades en les pancartes de les 
manifestacions . I frases com ara Això 
s’ha de fer ja o Que comenci ja!, són 
més o menys usuals en el llenguatge 
dels qui segurament volen presumir de 
moderns amb poc esforç .

Però l’ús de ja amb aquest valor és 
inadmissible i caldria barrar-li el pas 
decididament . El mot italià subito s’ha 
de traduir per de seguida o bé per ara 
mateix . Nosaltres no vacil·laríem a tra-
duir el crit dels impacients catòlics itali-
ans per Sant, ara mateix! Qui sap si algú 
el trobaria massa llarg, com passa tantes 
vegades en casos com ara aquest, però 

no sembla que hi hagi res que justifiqui 
aquesta rara avarícia de la pròpia saliva .

També ens diuen que en un altre 
mitjà de comunicació la frase italiana 
Santo, subito! va ésser traduïda alegre-
ment per Sant, sobte!, en una impròpia 
demostració de desig de proximitat a 
l’original i d’ignorància olímpica dels 
diccionaris d’equivalències . No desa-
profitarem pas l’ocasió de dir que en 
la benemèrita col·lecció de diccionaris 
de l’Enciclopèdia n’hi ha un d’excel·lent 
d’italià-català .

L’adverbi ja és en canvi ben correcte 
en una declaració de l’antic portaveu del 
Papa difunt, que recull el mateix repor-
tatge de l’ignominiós Sant, ja!; «Ell ja 
n’és, de sant . L’Església simplement ho 
reconeix .» u

Publicat en el llibre Prenint el 
demble a les paraules, d’Antoni Llull 
Martí (Edicions Documenta Balear, 
Palma 2009, p . 150)
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Italianismes
Josep Ruaix i Vinyet

A) ITALIANISMES ORTOGRÀFICS

Començant pels italianismes ortogràfics, posarem a con-
tinuació els exemples que hem trobat, repartint-los segons el 
tipus de falta .

Afecten les vocals (a /e, o /u)

1)  «un modest rafredat» (calc de l’italià raffreddore) > un 
modest refredat

2)  «es permet alegrament» (calc de l’it . allegramente) > es 
permet alegrement

3)  «Desventurats de nosaltres! Perquè avui s’han emportat 
la força dels dèbils, s’han emportat la llum dels cecs, 
s’han emportat l’hoste dels foresters, s’han emportat el 
vestit dels despullats, el protector de les viudes» (calc 
de l’it . forestieri) >  . . . forasters  . . .

4)  «la borgesia i els estrats populars» (calc de l’it . borghesia) 
>  . . . burgesia ...

5)  «una meticolositat quasi fotogràfica» (calc de l’it . meti-
colosità) > una meticulositat quasi fotogràfica

6)  «Les paraules de Pius X, pronunciades davant vint-i-sis car-
denals  . . . Després de recordar la tasca dels nous porporats, 
afegeix  . . .» (calc de l’it . porporati) >  . . . purpurats  . . .

Afecten les consonants 
(b /v, s /c) i la hac

1)  «Algunes exageracions es troven en alguns seus tre-
balls  . . .» (calc de l’it . trovare) > ... troben ...

2)  « . . . una sèrie de personalitats que ell retrova sovint» (calc 
de l’it . ritrovare) > ... retroba ...

3)  «prefecte de la Congregació Concistorial» (calc de l’it . 
Concistoriale) > ... Consistorial

4)  «Malgrat l’eterogeneïtat del material, sembla que  . . .» 
(calc de l’it . eterogeneità) > ... heterogeneïtat ...

5)  « . . . via della Sapienza 32 (davant l’omònima Universi-
tat)  . . .» (calc de l’it . omonimo -ma) > ... homònima ...

6)  «Les exortacions a no divorciar-se de la pròpia muller 
palesen que el divorci causava preocupació» (calc de l’it . 
esortazioni) > ... exhortacions ...

Encara que, en comparació amb la interferència del castellà, sigui petitís-
sima, també es troba, en textos catalans (publicats o destinats a la publi-
cació) una certa interferència de l’italià, sigui en escrits traduïts d’aque-
lla llengua (i a vegades servint-se de programes informàtics de traducció 
automàtica), sigui en escrits redactats per persones que passen llargues 
temporades a Itàlia o que tenen forta vinculació amb la cultura italiana.

En aquest article fem un petit estudi d’italianismes que hem detectat ca -
sual   ment, bé corregint originals, bé llegint llibres o revistes. Mirem de clas-
sificar-los una mica: primerament, els italianismes ortogràfics; després, els 
morfosintàctics (subdividits oportunament segons les categories gramati-
cals afectades); finalment, els lèxics. Acabem amb una breu conclusió.

Els exemples, si no diem res, són de textos d’originals abans de ser corre-
gits. Primer copiem, entre cometes, l’exemple on hi ha l’italianisme, que 
apareix subratllat; després solem donar, entre parèntesis, alguna expli-
cació; finalment, fornim, en cursiva i generalment de forma abreujada, la 
versió correcta, marcant en negreta el mot o mots esmenats. Com que tots 
els exemples són reals, a vegades contenen altres faltes o defectes, que 
també marquem i esmenem. La majoria dels exemples pertanyen al camp 
de les ciències eclesiàstiques (teologia, història de l’Església, Bíblia, músi-
ca sacra, etc.), cosa que s’explica pel fet que la capital d’Itàlia és Roma, 
i Roma, el centre de la cristiandat.
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Afecten l’accentuació i l’ús del guionet

1)  « . . . fou nomenat arquebisbe de Capua» (calc de l’it . 
Capua) > ... Càpua.

2)  «I Job visqué després de la seva tragèdia cent setanta anys 
i tots els dies que visqué foren doscents quaranta, i Job 
veié els seus fills i els fills dels seus fills fins a la quarta 
generació» (calc de l’it . duecento) > ... dos-cents ...

B) ITALIANISMES MORFOSINTÀCTICS

Passant als italianismes morfosintàctics, també anirem 
posant a continuació els exemples que tenim, repartint-los 
segons les categories gramaticals afectades (quan l’italianisme 
afecta més d’una categoria, l’hem posat allà on ens ha sem-
blat més oportú) .

Afecten el substantiu (gènere gramatical)

«Hi ha qui diu que, més que una crisi, s’ha de dir una 
eclipsi» (calc de l’it . eclisse o eclissi, nom femení; ara 
bé, en italià antic havia estat masculí; en grec, llen-
gua de la qual prové, és femení; en francès és femení: 
éclipse) > ... un eclipsi ...

Afecten els adjectius pronominals 
o els pronoms

1)  «Estem al final de l’aventura cristiana damunt la terra? 
Miro els meus fills secularitzats tot i ésser cristians, 
i dic: no, som més aviat al començament! Almenys 
ho sento així, encara que no ho sàpiga argumentar . I 
trobo tants cristians comuns que pensen com jo, quan 
en parlo voltant per Itàlia» (Documents d’Església, 
1-11-2001, p . 606; calc de l’it . tanto -ta) > ... molts 
... / «Farem altres passos . Queden encara tants segles 
davant nostre» (ib ., p . 607) > ... molts ...

2)  «L’Escriptura avala la primera objecció quan afirma: «Si 
algun diu: “estimo Déu”, i no estima el seu germà, és 

un mentider; perquè el qui no estima al seu germà, que 
veu, no pot estimar Déu, que no veu» (Jn 4,20)» (Docs. 
d’Esgl., 1-3-2006, p . 137; calc de l’it . qualcuno; de pas-
sada hi corregirem una altra falta) > ... algú ... el qui no 
estima el seu germà ...

Afecten l’article

[Hi cal article en lloc de demostratiu:]

1)  «La defensa de la llibertat i dels drets de l’Església i de la 
Santa Seu tingué sempre el seu inderogable objectiu en la 
reivindicació de les condicions externes que més s’apro-
pessin a aquelles anteriors a 1870» (calc de l’it . quelle, 
demostratiu) > ... les ... (article amb valor pronominal: 
les = les condicions externes) .

2)  «És prou conegut el suport que Pius X donà a la premsa 
catòlica integrista contra aquella més moderada, que des-
confessà obertament» (calc de l’it . quella, demostratiu) > 
... la ... (article amb valor pronominal: la = la premsa) .

3)  «Amb aquest manament es prohibeix a Israel de cer-
car altres camins d’encontre amb el diví llevat d’aquell 
indicat per Jahvè» (calc de l’it . quello, demostratiu) > ... 
llevat de l’indicat per Jahvè (article amb valor prono-
minal: l’ = el camí) .

4)  «La primera lectura uneix dos fragments del segon relat 
de la creació, tradicionalment atribuït a la tradició jah-
vista, més antiga que aquella sacerdotal» (Missa Domi-
nical, any 2011, 4, p . 17; calc de l’it . quella, demostratiu) 
> ... més antiga que la sacerdotal.

[Hi sobra l’article:]

5)  «El P . Savi no tingué el temps per a madurar la seva ori-
entació metodològica  . . .» (calc de l’it . non ebbe il tem  po; 
en català la loc . verbal equivalent a non avere il tempo és 
no tenir temps) > El P. Savi no tingué temps per a madu-
rar la seva orientació metodològica .

6)  «Ja a finals del segle IV Sílvia Egèria explica com es 
realitzaven a la Palestina els ritus de Setmana Santa» 
(en italià molts noms de països van precedits d’article; 
en català n’hi ha menys) > ... es realitzaven a Palestina 
els ritus de Setmana Santa .

[Hi falta l’article:]

7)  «Reproduiré alguns paràgrafs del professor G . B ., meu 
immediat predecessor en el càrrec» (calc de l’it . mio 
immediato predecessore) > ... el meu immediat prede-
cessor ...

Afecten els pronoms febles

1)  «Al bressol de la seva acció, s’ha de col·locar Giulio 
Salvadori, el qual  . . .» (cal saber que l’italià veu «ordre 
estilístic» en una sèrie de casos en què en català veiem 
«ordre empragmàtic»; cf . els nostres manuals Obser-
vacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui, 
vol . I, Moià 1994, pp . 62-64, o bé Català complet, vol . 
II, Barcelona 22007, pp . 28-30) > Al bressol de la seva 
acció s’hi ha de col·locar Giulio Salvadori, el qual ... 

Vista aèria de Càpua Foto: internet
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(noteu que hem suprimit la coma després del sintagma 
tematitzat a l’esquerra) .

2)  «L’activitat d’Antonietta Giacomelli topava amb algu-
nes dificultats . A les iniciatives_mancava un substrat 
filosòfic, com també un programa social definit» (com 
l’exemple anterior) > ... A les iniciatives hi mancava un 
substrat filosòfic ...

3)  «Amb molts d’entre ells Duchesne_manté una relació 
continuada» (com els exemples anteriors) > Amb molts 
d’entre ells, Duchesne hi manté una relació continuada 
(noteu que hem afegit una coma després del sintagma 
tematitzat a l’esquerra) .

4)  «La nova visió del món rural com a custodi del terri-
tori comporta una específica atenció al món juvenil . 
Cal una nova cultura que valori la dignitat del qui tria 
de romandre a treballar al camp, tant en les zones pla-
nes com en les de muntanya . A aquesta dignitat_ha de 
contribuir l’acció educativa de la família, de l’escola, de 
la comunitat eclesial» (Docs d’Esgl., 1-7-2005, p . 405; 
com els exemples anteriors) > ... A aquesta dignitat hi 
ha de contribuir l’acció educativa ...

Afecten el verb

[Canvi de mode verbal:]

1)  «En arribar a aquest punt hom es pot preguntar si el 
quadre traçat per Bedeschi sigui complet» (en ora cions 
subordinades interrogatives indirectes l’italià usa el 
mode subjuntiu, mentre que el català usa el mode indi-
catiu) > ... és ...

2)  «Així s’entén per què fossin vistes com a formes que calia 
bandejar el moviment democràtic italià, la democràcia 
cristiana murriana  . . .» (com l’ex . anterior) > ... eren ...

3)  «No es veu perquè s’hagi d’intentar d’evitar o negar 
aquesta conclusió» (com els exemples anteriors; de pas-
sada hi corregirem la falta ortogràfica d’escriure perquè 
en lloc de per què, calc també de l’italià perché, i hi farem 
un retoc estilístic: supressió del segon d’) > No es veu per 
què s’ha d’intentar evitar o negar aquesta conclusió .

4)  «Ara bé, és evident que el matrimoni israelita no era el 
tipus ideal de relació marital que pugui ser presentat com 
a referent a seguir en els nostres dies . De fet, la majo-
ria de matrimonis eren negociats pels pares, i no queda 
gens clar el què poguessin dir els candidats mateixos» 
(en oracions subordinades dubitatives l’italià usa el mode 
subjuntiu, mentre que el català usa el mode indicatiu; de 
passada hi esmenarem un adjectiu usat impròpiament i 
una forma de relatiu) > ... relació conjugal ... i no queda 
gens clar què podien dir els candidats mateixos .

5)  «Tal com ha estat apuntat abans, el càstig del despulla-
ment sembla que fos també infligit en altres països de 
l’antic Pròxim Orient» (com l’exemple anterior, pel que 
fa al verb) > ... era ...

6)  «Quan satan se n’assabentà, es disfressà de forner . S’es-
devingué per casualitat que la meva dona anà a casa seva 

a demanar-li pa, creient que fos un home . Satan aleshores 
li digué  . . .» (com l’exemple anterior) > ... era ...

7)  «La manca de fills era vista com a quelcom inaccepta-
ble per al marit, i si aquest, per raons econòmiques o 
simplement perquè no ho volgués, no es decidia a pren-
dre una segona esposa, s’havia de divorciar de la pri-
mera» (també en algunes altres oracions subordinades 
l’italià usa el mode subjuntiu, mentre que el català usa 
el mode indicatiu; de passada hi farem un altre retoc 
[cf . Català complet, vol . II, p . 279]) > La manca de fills 
era vista com quelcom inacceptable per al marit, i si 
aquest, per raons econòmiques o simplement perquè 
no ho volia ...

[Canvi de règim verbal:]

8)  «Essent la música sacra part integrant de la litúrgia i 
participant-ne la finalitat principal de la glòria de Déu 
i la santificació i edificació dels fidels, ha de posseir 
les qualitats que són pròpies de la litúrgia» (el v . ita-
lià partecipare antigament era verb transitiu, ús que es 
reflecteix en l’exemple, si bé actualment és de règim 
preposicional, com en català) > Essent la música sacra 
part integrant de la litúrgia i participant de la seva 
finalitat principal, que és la glòria de Déu i la santi-
ficació i edificació dels fidels ...

9)  «Déu havia plantat vinyes escollides i no obstant això 
van donar agrassos . Què són els agrassos? El raïm bo 
que s’espera Déu, diu el profeta, hauria consistit en la 
justícia i en la rectitud» (Docs. d’Esgl., 15-12-2005, p . 
674; calc del règim pronominal italià [v . aspettarsi], que 
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cal passar, en català, a no pronominal) > ... El raïm bo 
que espera Déu ...

10)  «Potser no val la pena apel·lar-se a von Humboldt per 
explicar una afirmació com aquesta  . . .» (Francesco 
Ardolino, Una literatura entre el dogma i l’heretgia, 
Barcelona 2006, p . 45; calc del règim pronominal italià 
[v . appellarsi], que cal passar, en català, a no pronomi-
nal; de passada, passem una minúscula a majúscula [cf . 
Observacions crítiques ..., vol . II, Moià 1995, pp . 144-
145] i esmenem una preposició) > Potser no val la pena 
apel·lar a Von Humbold per a explicar una afirmació 
com aquesta ...

11)  «Per tal que pugui sorgir el “nou esperit europeu”, no 
n’hi ha prou de redactar una Carta constitucional; seria 
necessari que renaixés un “nou home europeu”, que de 
moment no hi ha» (Docs. d’Esgl., 15-4-2006, p . 237; calc 
de l’it . non c’è, que en aquest cas no equival a no hi ha 
sinó a no hi és) > ... que de moment no hi és .

[Canvi de perífrasi verbal:]

12)  «Aquests i altres autors consideren que el to usat per l’en-
cíclica és dur, ofensiu . Els qui se sentien colpits no podien 
no reaccionar davant les acuses d’ambigüitat, hipocresia 
i orgull de què eren objecte» (la perífrasi italiana ‘non 
poter(e) non + infinitiu’ equival a la catalana ‘no poder 
deixar de + infinitiu’; de passada hi farem una esmena de 
lèxic [vegeu més avall, apartat C, entrada acusa]) > ... Els 
qui se sentien colpits no podien deixar de reaccionar 
davant les acusacions d’ambigüitat ...

13)  «Per a una correcta comprensió de les estructures del 
turisme actual no es pot no esmentar la seva relació 
amb el procés de globalització de l’economia» (Docs. 
d’Esgl., 15-10-2001, p . 551; com l’exemple anterior, pel 
que fa a la perífrasi verbal) > ... no es pot deixar d’es-
mentar la seva relació ...

14)  «Tanmateix no es pot no constatar que afloren qüestions, 
dubtes, desenganys, com també resistències i nous obsta-
cles en el camí ecumènic  . . .» (Docs. d’Esgl., 1-11-2001, p . 

585; com els exemples anteriors) > Tanmateix no es pot 
deixar de constatar que ...

15)  «Les respostes a suggerir no són fàcils, encara que no es 
pot no demanar una atenció específica de l’Estat envers 
aquestes situacions» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p . 412; 
com els exemples anteriors) > ... encara que no es pot 
deixar de demanar una atenció específica ...

16)  «La tradició agustiniana continuà a actuar poderosament 
en el catolicisme francès» (la perífrasi italiana ‘conti-
nuare a + infinitiu’ equival a la catalana ‘continuar + 
gerundi’) > La tradició agustiniana continuà actuant 
poderosament en el catolicisme francès.

17)  «S’adonava amb sofriment que no es podia continuar 
a repetir fórmules desencarnades, a invocar preses de 
posició fora d’objecte, a refusar homes i dones per mitjà 
d’arguments escandalosos» (com l’exemple anterior) > 
S’adonava amb sofriment que no es podia continuar 
repetint fórmules desencarnades, invocant preses de 
posició fora d’objecte, refusant homes i dones per mitjà 
d’arguments escandalosos.

18)  «El modernisme ha continuat a intrigar els historiadors» 
(com els exemples anteriors) > El modernisme ha conti-
nuat intrigant els historiadors.

19)  «Si un home tenia descendència masculina, el seu nom 
duraria i així ell continuaria a viure a Israel» (com els 
exemples anteriors) > ... i així ell continuaria vivint a 
Israel.

20)  «Per què plores encara? Per què esperes inútilment 
pensant que Moisès encara viu? No tens cap raó per a 
continuar a esperar, perquè Moisès és mort . Agafa els 
vestits de la seva saviesa i revesteix-te’n; cenyeix-te els 
lloms amb el cinturó de la seva ciència i seràs canviat: 
seràs un altre home . . .» (com els exemples anteriors) > 
... No tens cap raó per a continuar esperant, perquè 
Moisès és mort ...

21)  «¿Més que mai són sobretot els francesos a fer aquest 
raonament de l’Evangeli als primers passos?» (Docs. 
d’Esgl., 1-11-2001, p . 607; la perífrasi o construcció ita-
liana ‘verb essere + substantiu o pronom + a + verb’ 
equival a la construcció catalana ‘verb ser + substan-
tiu o pronom + que + verb’; de passada hi suprimirem 
l’interrogant inicial) > Més que mai són sobretot els 
francesos que fan aquest raonament de l’Evangeli als 
primers passos? 

[Elisió del verb / no elisió del verb:]

22)  «Genocchi treballa en el camp bíblic, mentre que 
Duchesne_en el dels estudis històrics» (en casos com 
aquest, l’italià tendeix a elidir el verb, mentre que el 
català no l’elideix) > Genocchi treballa en el camp bíblic, 
mentre que Duchesne ho fa en els estudis històrics.

23)  «Quin futur_per al cristianisme?» (títol d’un article, 
dins Docs. d’Esgl ., 15-7-2008, p . 420; com l’exemple 
anterior) > Quin futur hi ha per al cristianisme? (o bé 
Quin futur té el cristianisme?) .

Moisès de 
Miquel Àngel 
(església de 
San Pietro in 
Vincoli, Roma)

Foto: r. Puig coromines
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24)  «Alguns conflictes han tingut també una dimensió reli-
giosa, com els entre catòlics i protestants o entre cris-
tians i musulmans» (Docs. d’Esgl., 15-3-2010, p . 185; 
com els exemples anteriors) > ... com els que hi ha 
hagut entre catòlics i protestants o entre cristians i 
musulmans.

Afecten l’adverbi

[Adverbis de manera:]

1)  «La legislació jueva no ha caigut a l’imprevista del cel 
i en una forma perfecta, sinó que, com totes les legisla-
cions dels pobles, presenta una evolució  . . .» (calc de la 
loc . adv . italiana all’improvviso) > La legislació jueva 
no ha caigut d’improvís del cel ...

2)  «També el cos de l’home i de la dona té, per tant, per 
així dir, un caràcter teològic, no és simplement cos, i 
el que és biològic en l’home no és només biològic, sinó 
expressió i compliment de la nostra humanitat» (Docs. 
d’Esgl., 1-9-2005, p . 514; calc de la loc . adv . italiana per 
così dire; de passada hi arreglarem una cacofonia) > ... 
té, per tant, per dir-ho així, un caràcter teològic  ... i el 
que és biològic en l’home no és tan sols biològic ...

[Adverbis de temps:]

3)  «Però aquest text de cap manera no exclou l’amor a Déu, 
com si fos un impossible; al contrari, en tot el context 
de la Primera Carta de Joan a penes citada, l’amor a 
Déu és exigit explícitament» (Docs. d’Esgl., 1-3-2006, 
p . 137; calc de l’it . appena) > ... en tot el context de la 
Primera Carta de Joan suara (o tot just) citada  . . .

4)  «A l’inici dels anys cinquanta la situació va canviar . 
L’esquinç entre el “Jesús històric” i el “Crist de la fe” 
es va fer sempre més ampli; a simple vista l’un es va 
allunyar de l’altre . [ . . .] Els progressos de la recerca 
historicocrítica van conduir a distincions sempre més 
subtils entre els diferents estrats de la tradició . Darrere 
d’ells, la figura de Jesús, sobre la qual es recolza la fe, 
es va tornar sempre més incerta, va prendre contorns 
sempre menys definits» (Docs. d’Esgl., 1-3-2007, pp . 
129-130; calc de l’it . sempre; de passada hi esmenarem 
la grafia d’un adjectiu compost i hi canviarem el règim 
d’un verb) > A l’inici dels anys cinquanta la situa-
ció va canviar. L’esquinç entre el “Jesús històric” i 
el “Crist de la fe” es va fer cada vegada més ampli; 
a simple vista l’un es va allunyar de l’altre. [...] Els 
progressos de la recerca històrico-crítica van conduir 
a distincions cada vegada més subtils entre els dife-
rents estrats de la tradició. Darrere d’ells, la figura de 
Jesús, sobre la qual recolza la fe, es va tornar cada 
vegada més incerta, va prendre contorns cada vegada 
menys definits.

5)  « . . . amb la ment sempre fèrvida en la composició de noves 
obres  . . .» (calc de l’it . sempre; de passada hi canviarem un 
adjectiu, també calcat de l’italià [vegeu més avall, apartat 
C, entrada fèrvid -a) > ... amb la ment encara fervent en 
la composició de noves obres ... 

[Adverbis de negació:]

6)  «Si el passat no pot certament tornar, tanmateix, també 
avui les parròquies rurals són cridades a esdevenir cen-
tres actius d’animació sociocultural  . . .» (Docs. d’Esgl., 
1-7-2005, p . 410; calc de l’it . certamente, equivalent, en 
aquest context, a l’adv . pas del català central) > Si el pas-
sat no pot pas tornar ...

Afecten les preposicions

[Errors en preposicions:]

1)  «A tothom són conegudes les posicions d’eminents estu-
diosos d’història eclesiàstica, com Giacomo Martina i 
Miquel Batllori» (calc de l’it . A tutti sono note...) > De 
tothom són conegudes ...

2)  «Aquest autor participa als treballs de l’esmentada socie-
tat» (calc de l’it . partecipare a; cf . el nostre manual Punts 
conflictius de català, Barcelona 21989, p . 90, 2) > Aquest 
autor participa en els treballs de l’esmentada societat .

3)  «Duchesne participà també a reunions que  . . . se cele-
braren entre el 1903 i el 1907» (com l’exemple anterior; 
de passada hi farem dos retocs més [cf . el nostre article 
«La fórmula de datació», dins Llengua Nacional, núm . 
30, pp . 28-29] > Duchesne participà també en reunions 
que ... se celebraren entre 1903 i 1907 .

4)  «Duchesne també pren part a aquestes reunions» (sem-
blant als exemples anteriors, pel que fa a la preposició) 
> Duchesne també pren part en aquestes reunions.

5)  «I, mentre jo deia aquestes coses per fer-los callar, 
Elifaz, enutjat, s’adreçà als altres amics: “A què ser-
veix que hàgim vingut aquí amb els soldats per con-
solar-lo? Fixeu-vos que ens ho recrimina . Entornem-

El pare Miquel Batllori, eminent estudiós d’història eclesiàstica
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nos-en als nostres països .”» (calc de l’it . a che serve; 
de passada hi farem una altra correcció) > ... “De què 
serveix ... Tornem-nos-en als nostres països.

6)  «El càstig previst per l’adulteri era la lapidació per a 
ambdós sexes . No és clar si aquesta pena fos aplicada 
sovint» (calc de l’it . per; cal saber que les preposi cions 
italianes da / per equivalen, aproximadament, a les nos-
tres per / per a; de passada, recordem, com hem vist 
abans [apartat B, «Afecten el verb», exs . 4-6], que l’ita-
lià usa subjuntiu en oracions subordinades dubitatives, 
mentre que el català hi usa l’indicatiu) > El càstig pre-
vist per a l’adulteri ... No és clar si aquesta pena era 
aplicada sovint.

7)  «El debat suscitat d’aquests documents ha mostrat un 
gran desig de participació constructiva» (Docs. d’Esgl., 
15-7-2005, p . 426; calc de l’it . da) > El debat suscitat 
per aquests documents ...

8)  «Ell, de bon pagès, ja es devia veure la pedregada a 
sobre» (V . Miserachs, Amb Catalunya al cor, Roma 
2004, p . 208; la preposició italiana da equival de vega-
des a la nostra partícula delimitativa com a) > Ell, com 
a bon pagès ... 

9)  « . . . s’ha volgut fer passar com imatge única de  . . .» (calc 
de l’it . come) > ... s’ha volgut fer passar com a imatge 
única de ...

[Errors en locucions prepositives:]

10)  «Ja veiem que una finalitat bona en si mateixa, si s’erra 
la via se’ns pot tornar aiguapoll, ens pot esclatar a les 
mans, al punt d’obtenir exactament el contrari d’allò 
que es pretenia» (calc de l’it . al punto di) > ... ens pot 
esclatar a les mans, fins al punt d’obtenir exactament 
el contrari  ...

11)  «Una vegada estudiada l’expressió “imatge” a l’intern de 
la font sacerdotal de Gn 1,26-27, hem reflexionat, en la 
segona part de l’estudi, sobre  . . .» (calc de l’it . all’interno 
di) > ... Una vegada estudiada l’expressió “imatge” a 
l’interior de la font sacerdotal ...

12)  «Encara que existeixen sobre el tema visions diverses, no 
es pot excloure que entorn a l’aigua es poden determi-
nar els pròxims anys nous conflictes i contraposicions en 
algunes parts del món, però també en algunes regions del 
nostre país» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p . 405; calc de l’it . 
intorno a) > ... no es pot excloure que entorn de l’aigua 
es poden determinar ...

13)  « . . . l’estupor de front a la bellesa del cosmos  . . .» (Docs. 
d’Esgl., 1-7-2005, p . 410; calc de l’it . di fronte a) > ... l’es-
tupor enfront de la bellesa del cosmos ...

14)  «L’obra romana del P . Martorell ja precedia el Concili, 
amb composicions litúrgiques en llatí de major volum i 
d’estructura més complexa, talment de fer d’ell un can-
didat temible de cara a ocupar els més alts càrrecs musi-
cals en l’àmbit de les basíliques romanes» (calc de l’it . 
tanto da) > ... L’obra romana del P. Martorell ja prece-
dia el Concili, amb composicions litúrgiques en llatí de 
major volum i d’estructura més complexa, fins al punt 
de fer d’ell un candidat temible ... 

[Manca d’alguna preposició:]

15)  «Les propietats agrícoles [ . . .] . Llur gestió implica cada 
vegada menys la família i és confiada generalment a un 
sol dels seus membres, amb ampli ús de mitjans mecà-
nics i amb esporàdiques col·laboracions de familiars o 
d’altres» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p . 402; calc de l’it . a 
uno solo dei suoi membri) > ... i és confiada generalment 
a un de sol dels seus membres, amb ampli ús de  ...

Afecten les conjuncions

[Conjuncions causals:]

1)  «Certament que ell havia seguit de lluny aquestes exigèn-
cies; però, precisament perquè atret per l’estudi dels fets, 
havia trobat en l’arqueologia i la història una millor res-
posta a les seves preocupacions» (l’italià usa a vegades la 
conjunció causal perché elidint, en l’oració que introdu-
eix, el verb, mentre que el català no hi elideix el verb) > 
... precisament perquè era atret per l’estudi dels fets ...

2)  «Contra el relativisme moral que hi ha a la base del plu-
ralisme ètic, la Nota recorda que hi ha una moral abso-
luta i objectiva, perquè fonamentada en la dignitat, en 
la intangibilitat i en la llibertat de la persona humana i 
en la salvaguarda de les exigències ètiques fonamentals 
per al bé comú de la societat» (Docs. d’Esgl., 1-1-2004, 
p . 26; com l’exemple anterior) > ... la Nota recorda que 
hi ha una moral absoluta i objectiva, perquè està fona-
mentada en la dignitat ... 

3)  «Henri Brémond considera Goyau com el paradigma 
més convincent del cristià compromès perquè místic, 
en l’obra Bossuet maître d’oraison» (com els exemples 
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anteriors, però en aquest cas la solució és posar-hi un 
altre tipus de construcció causal) > ... compromès pel fet 
de ser místic, en l’obra  ...

4)  «L’ordre de la nació ve de fora de la nació, en defini-
tiva, prové de Déu; i, doncs, per als qui estimen la nació 
pròpia d’una manera tan penetrant, perquè sacerdotal, 
no hi ha el perill del nacionalisme» (A .M . Oriol i Tata-
ret, Nació i magisteri pontifici, Barcelona 2007, p . 628; 
com els exemples anteriors, però en aquest cas la solu-
ció és posar-hi un altre tipus de construcció causal) > 
... i, doncs, per als qui estimen la nació pròpia d’una 
manera tan penetrant, essent com és sacerdotal, no hi 
ha el perill del nacionalisme.

5)  «Per què hauríem de deixar la música, l’art més impor-
tant perquè indissolublement lligada al text sagrat, a la 
improvisació de gent impreparada  . . .?» (com els exem-
ples anteriors, però en aquest cas la solució és canviar 
la conjunció causal per una preposició delimitativa) > ... 
l’art més important en quant indissolublement lligada 
al text sagrat ...

[Conjuncions condicionals:]

6)  «La lectura autèntica de la passió de Crist es fa con-
templant els pobres, els últims, els necessitats de la 
terra (“Tot el que fèieu a un d’aquests últims, a mi m’ho 
fèieu”) i, possiblement, vivint-la com a vida esmerçada 
a favor dels germans» (Docs. d’Esgl., 15-6-2004, p . 384; 
calc de l’adv . italià possibilmente, que en aquest context 
no vol dir ‘probablement, segurament’, sinó ‘si pot ser, 
si és possible’, és a dir, equival a una oració condicional) 
> ... i, si pot ser, vivint-la com a vida esmerçada a favor 
dels germans.

7)  «Podrà assumir gran rellevància, a més de l’esmentada 
Jornada, una trobada anual del bisbe/eparca, possible-
ment a la catedral, amb els distints grups ètnics pre-
sents a la diòcesi/eparquia» (Docs. d’Esgl., 15-7-2004, 
p . 439; com l’exemple anterior) > ... una trobada anual 
del bisbe/eparca, si és possible a la catedral ...

8)  «L’ideal fóra de poder delinear una història possible-
ment completa de cada paraula o de la seva família, en 
lloc de simples etimologies» (J . Bruguera, Introducció 
a l’etimologia, Barcelona 2008, p . 25; com els exemples 
anteriors) > L’ideal fóra de poder delinear una història 
si pot ser completa ...

C) ITALIANISMES LÈXICS

En aquest capítol d’italianismes lèxics oferim una sèrie 
d’exemples, precedits dels termes italians o italianitzants (per 
ordre alfabètic i incloent-hi, entre el lèxic comú, noms propis), 
seguits d’una explicació .

acusa. Substantiu (de l’it . accusa) que alguns usen en lloc de 
acusació. (Sí que existeix en català acusa com a forma del 
v . acusar .) Exs .: «El text reflecteix una de les acuses més 
persistents adreçades contra Vives i Tutó» > ... acusacions 

... / «L’objecte d’acusa del profeta Amós és el pecat comès 
contra els pobres» > ... acusació ...

anagràfic -a. Adjectiu (derivat del subst . it . anagrafe, que 
vol dir ‘registre civil’) que alguns usen en lloc de l’ex-
pressió, equivalent a un adjectiu, de registre civil. Ex .: 
«Com que ell era més gran, ens avançà un curs . I no era 
pas simplement una qüestió anagràfica, sinó també de 
maduresa intel·lectual i de tota la seva persona» > ... I no 
era pas simplement una qüestió de registre civil ...

angle. Substantiu (calcat de l’it . angolo) que alguns usen en 
lloc de racó o punt de vista. (Sí que existeix en català 
angle amb altres significats .) Exs .: «Déu s’ha fet home 
per nosaltres: aquest és el missatge que cada any des 
de la silenciosa cova de Betlem es difon fins als més 
perduts angles de la terra» (Docs. d’Esgl., 15-2-2006, 
p . 105) > ... fins als més perduts racons de la terra. / 
«És típica  la foto de Joan Amades, vestit de barceloní, 
enmig de pagesos, en l’angle rònec d’un carrer de poble 
 . . .» (de passada hi canviarem l’ordre de col·locació de 
l’adjectiu [cf . Observacions crítiques..., I, pp . 105-109]) 
> ... en el rònec racó d’un carrer de poble ... / «Des 
d’aquest angle podem també interpretar aquest altre 
passatge, on  . . .» > Des d’aquest punt de vista podem 
també interpretar aquest passatge, on ...

anuent. Gerundi (calcat de l’it . annuente, del v . annuire) que 
algú usa en lloc de assentint (del v . assentir) . Ex .: «I jo, 
plorant, em vaig tirar terra sobre el cap i anuent amb la 
testa vaig dir: “Sí, sóc jo .”» > ... em vaig tirar terra sobre 
el cap i assentint amb la testa vaig dir ...

argument. Substantiu (calcat de l’it . argomento) que algú 
usa en lloc de tema. (Sí que existeix en català argument 
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amb altres significats .) Ex .: «D’ençà de la constitució 
Sacrosanctum Concilium del Vaticà II, amb el seu espe-
cífic capítol VI sobre la música sagrada, poca cosa s’ha 
dit més sobre l’argument» > ... poca cosa s’ha dit més 
sobre el tema.

assisi. Topònim italià que en català adopta la forma Assís. 
Ex .: «Gianmaria Santarelli (Assisi, 1863 - Urbino, 1909)» 
> Gianmaria Santarelli (Assís, 1863 - Urbino, 1909).

aventino. Topònim italià (concretament, de Roma) que en 
català adopta la forma Aventí. Ex .: «En els seus orí-
gens, la primera statio de la Quaresma consistia en una 
processó penitencial que sortia de la basílica de Santa 
Anastàsia, al Fòrum, per enfilar-se cap a l’Aventino» > 
... per enfilar-se cap a l’Aventí. 

avori . Substantiu (calcat de l’it . avorio) que algú usa en lloc 
de vori, ivori, marfil. Ex .: «Antonietta Giacomelli no es 
podia tancar en una torre d’avori  . . .» > Antonietta Giaco-
melli no es podia tancar en una torre de vori. 

Bergamo. Topònim italià que en català adopta la forma 
Bèrgam. Ex .: «el bisbe de Bergamo» > el bisbe de 
Bèrgam .

Bruxelles. Topònim europeu que en italià usen en la forma 
francesa però que en català adopta la forma Brussel·les. 
Ex .: «Vers l’any 1985 viatjàrem tots dos en tren de Bru-
xelles a París» > Vers l’any 1985 viatjàrem tots dos en 
tren de Brussel·les a París.

colina. Substantiu femení (calcat de l’it . collina) que algú usa 
en lloc del subst . masc . turó. (Sí que existeix en català 
colina amb un altre significat .) (Per a l’exemple, vegeu 
l’entrada incens.)

concurrència. Substantiu (calcat de l’it . concorrenza) que 
algú usa en lloc de competència. (Ara bé, també exis-
teix en català concurrència i precisament amb algunes 
accepcions semblants a les que té competència .) Ex .: «Per 
diversos decennis les polítiques agrícoles europees han 
permès també a Itàlia de suportar els rèdits dels treba-
lladors amb formes de suport –directe o indirecte– dels 
mercats dels productes agrícoles . Ha estat important la 

protecció, realitzada a través de formes de tribut o altres 
mitjans, respecte a la concurrència a baix cost provinent 
d’altres àrees geogràfiques» (Docs. d’Esgl., 1-7-2005, p . 
399) > ... respecte a la competència a baix cost ...

condividir. Verb (calcat de l’it . condividere) que alguns usen 
en lloc de compartir. Exs .: «Però Pie fou cruel contra 
els laics i els sacerdots i religiosos que no condividien 
la seva intransigència» > ... que no compartien la seva 
intransigència. / «De fet, si era fàcil imaginar que Jahvè 
estigués rodejat d’una cort d’éssers celestials i se servís 
d’ells en tant que ministres i missatgers, era difícil adme-
tre l’existència d’altres éssers dotats de poders ocults que 
condividissin amb Déu el domini sobre l’home i sobre el 
món» (exemple en què farem tres retocs més) > De fet, 
si era fàcil imaginar que Jahvè estigués envoltat d’una 
cort d’éssers celestials i se’n servís com a ministres i 
missatgers, era difícil admetre l’existència d’altres éssers 
dotats de poders ocults que compartissin amb Déu el 
domini sobre l’home i sobre el món .

consultació. Substantiu (calcat de l’it . consultazione) que 
algú usa en lloc de consulta. (Sí que existeix en català 
consultació com a arcaisme .) Ex .: «El document demana 
la recíproca consultació entre les congregacions de l’Ín-
dex i del Sant Ofici  . . .» > El document demana la recí-
proca consulta entre les congregacions de l’Índex i del 
Sant Ofici ...

costanza. Topònim europeu que en italià té aquesta forma 
però que en català adopta la forma Constança. Ex .: 
«Martí V (1368-1431), elegit papa pel concili de Cos-
tanza» > Martí V (1368-1431), elegit papa pel concili 
de Constança.

dactilografar. Verb (calcat de l’it . dattilografare) que algú 
usa en lloc de mecanografiar. (Sí que existeixen en català 
els substantius dactilògraf -a i dactilografia i l’adj . dacti-
logràfic -a.) Ex .: «una còpia del seu manuscrit dactilogra-
fat» > una còpia del seu manuscrit mecanografiat.

demora. Substantiu (calcat de l’it . dimora) que algú usa en 
lloc de estança. (Sí que existeix en català demora amb 

Vista parcial de Bèrgam  Foto: r. Puig coromines

Vista parcial d’Assís  Foto: r. Puig coromines
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altres significats .) (Per a l’exemple, vegeu l’entrada tor-
nar-se en .)

depositar. Verb (calcat de l’it . depositare) que algú usa en 
lloc de dipositar. Ex .: «I portaren el cos a la tomba, men-
tre a l’entorn hi havia totes les viudes i els orfes que 
impedien que fos depositat en el sepulcre» > ... que fos 
dipositat en el sepulcre.

desavenença. Substantiu (calcat de l’it . disavvenenza) que 
algú usa en lloc de desavinença. Ex .: «A causa de desa-
venences entre B . Croce i G . Boine  . . .» > A causa de 
desavinences entre B. Croce i G. Boine ...

disturBi. Substantiu (calcat de l’it . disturbo) que alguns usen 
en lloc de trastorn, problema. (Sí que existeix en català 
disturbi amb altres significats .) Exs .: «Les malalties men-
tals més significatives ateses en aquests Centres, són: 
disturbis de la personalitat, disturbis motivats per l’abús 
d’estupefaents, psicòtics, disturbis de l’humor, disturbis 
per l’ànsia, disturbis cognitius i dissociatius, disturbis 
causats per l’alimentació, disturbis per insomni, disturbis 
d’adaptació, malalties orgàniques degeneratives greus, 
insuficiència mental congènita» (Docs. d’Esgl., 15-4-
2006, p . 230) > Les malalties mentals més significati-
ves ateses en aquests Centres, són: trastorns de la per-
sonalitat, trastorns motivats per l’abús d’estupe faents, 
psicòtics, trastorns de l’humor, trastorns per l’ànsia, 
trastorns cognitius i dissociatius, trastorns causats per 
l’alimentació, trastorns per insomni, trastorns d’adap-
tació ... / «Els psicòlegs poden proporcionar als for-
madors dels seminaristes un parer sobre el diagnòstic 
i l’eventual teràpia dels disturbis psicològics  . . .» (Docs. 
d’Esgl., 15-1-2009, p . 39) > ... i l’eventual teràpia dels 
trastorns (o problemes) psicològics...

ecc.. Abreviatura del terme it . eccetera que algú usa en lloc 
de etc. Ex .: «Vegeu l’obra  . . ., pp . 22-27 .35-41, ecc .» > 
Vegeu l’obra ..., pp. 22-27.35-41, etc.

efemèrides. Substantiu (calcat de l’it . effemeride o efemeride) 
que algú usa en lloc de publicació, revista . (Sí que exis-
teix en català el subst . efemèride, amb altres significats .) 
Ex .: «Però en la revista Science Catholique, J .B . Jaugey, 
director d’aquesta efemèrides, hi havia publicat un estudi 
sobre  . . .» > ... director d’aquesta publicació ... 

espiral. Substantiu (calcat de l’it . spiraglio) que algú usa en 
lloc de escletxa, clariana. (Sí que existeix en català espi-
ral amb altres significats .) Ex .: «Considero que s’obren 
nous espirals, nous aspectes, noves aproximacions, un 
esperit i un clima nous» (Docs. d’Esgl., 1-11-2001, p . 
586) > Considero que s’obren noves escletxes, nous 
aspectes ...

fascistoide. Adjectiu (pres de l’italià) que algú usa en lloc 
de feixistoide. Ex .: «Des d’un punt de vista polític, Faloci 
prengué immadures opcions fascistoides vers els anys 
1919-1929» > ... opcions feixistoides ...

feBle. Substantiu masculí (calcat de l’it . debole) que algú usa 
en lloc del subst . femení flaca. Ex .: «–Però vostè, senyor 
Ors, s’ocupa d’aquestes banalitats? –És clar . No hi tinc 

més remei . És el feble del país» (Pla, Obra completa 44, 
Barcelona 1984, p . 306) > ... És la flaca del país.

fèrvid -a. Adjectiu (calcat de l’it . fervido -da) que algú usa 
en lloc de fervent. (Per a l’exemple, vegeu abans, apartat 
B, «Afecten l’adverbi», núm . 5 .)

filippo. Nom de pila italià equivalent al cat . Felip. Ex .: « . . . 
un eclesiàstic pertanyent a l’Oratori de Filippo Neri  . . .» 
(de passada hi afegirem el qualificatiu sant, com és tra-
dicional) > ... un eclesiàstic pertanyent a l’Oratori de 
sant Felip Neri ...

firenze . Topònim italià que en català adopta la forma Flo-
rència. Ex .: «un diari de Firenze» > un diari de Flo-
rència. 

foraBandir. Verb (calcat de l’it . bandire ‘bandejar’ avantpo-
sant-li el prefix cat . fora) que algú usa en lloc de foragi-
tar. (Per a l’exemple, vegeu l’entrada orgànic.)

històric -a. Substantiu (calcat de l’it . storico -ca) que alguns 
usen en lloc de historiador -a . (Sí que existeix en català 
l’adj . històric -a .) Exs .: «Però aquest sociòleg i histò-
ric del catolicisme se’ns mostra com un estudiós fidel 
al sentit de la complexitat dels problemes  . . .» > Però 
aquest sociòleg i historiador del catolicisme ... / «A 
les seves espatlles hi ha l’empenta del gran Sud, la que 
el gran històric francès Jean Baptiste Duroselle anome-
nava la “invasió” comparant-la amb els canvis de lloc 
de les poblacions bàrbares del nord d’Europa dins les 
fronteres de l’imperi romà» (Docs. d’Esgl., 1-8-2001, p . 
475) > ... la que el gran historiador francès ...

incens, incenser. Substantius (calcats de l’it . incenso, incen-
siere) que algú usa en lloc de encens, encenser. Exs .: 
«Fan sacrificis sobre els cims de les muntanyes i cremen 
incens sobre les colines» (pel que fa a colina > turó, 
vegeu l’entrada colina) > Fan sacrificis sobre els cims de 
les muntanyes i cremen encens sobre els turons. / «La 
lira, el timbal i l’incenser sovint tenen una estreta relació 
amb el culte» > La lira, el timbal i l’encenser ...

individuar. Verb (calcat de l’it . individuare) que alguns usen 
en lloc de descobrir, precisar, determinar, concretar, 

Vista parcial de Florència  Foto: internet
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identificar, destriar. (Sí que existeix en català individuar 
amb altres significats .) Exs .: «Els ordes i congregacions 
coneixen també aquesta tendència parcial a voler indivi-
duar la noció de modernisme tenint com a criteri últim 
l’encíclica Pascendi» > ... a voler descobrir (o precisar) 
la noció de modernisme ... / «Les investigacions realit-
zades en fonts aquitanes dels voltants de l’any mil han 
permès d’individuar les probables melodies d’aquestes 
“proses”» > ... han permès de determinar (o concretar, 
descobrir) les probables melodies ... / «Aquest resum 
amaga algunes de les tensions més delicades que inevi-
tablement es troben en el moment de la decisió moral . En 
podem individuar tres» > ... en podem identificar (o des-
cobrir) tres. / «La qüestió de fons és individuar el lloc 
i el sentit exactes del Magisteri de l’Església en matèria 
moral» > La qüestió de fons és destriar el lloc i el sen-
tit exactes ... / «En tot cas, dos textos no són suficients 
per a poder individuar amb seguretat una determinada 
pneumatologia» > ... per a poder identificar amb segu-
retat ... / «És basant-se en aquestes dades que l’estudiós 
Kee pretén individuar l’àmbit d’origen del Testament de 
Job entre el grup dels místics lliurats a l’especulació de 
la merkaba» > ... pretén determinar l’àmbit ... / «Les 
darreries cristianes no són, diu, uns “fins darrers”, ente-
sos com a últimes coses finals, ni pretenen individuar 
espais o llocs (com són el cel, l’infern o el purgatori)» 
(AA . VV ., Les darreries, Barcelona 2006, pp . 7-8) > ... 
ni pretenen concretar espais o llocs ...

inscindiBle. Adjectiu (calcat de l’it . inscindibile) que algú 
usa en lloc de inseparable. Ex .: «La fidelitat de Mataró 
a la persona i a l’obra de Mn . Blanch, inscindibles de la 
més genuïna tradició local, que cristal·litza . . . .» > ... inse-
parables de la més genuïna tradició local ... 

interrogatiu. Substantiu (calcat de l’it . interrogativo) que 
algú usa en lloc de interrogant. (Sí que existeix en català 
l’adj . interrogatiu -iva.) Ex .: «els problemes que provo-
cava la presentació del missatge evangèlic davant els 
nous interrogatius de l’ànima popular» > ... davant els 
nous interrogants de l’ànima popular.

jornalisme. Substantiu (calcat de l’it . giornalismo) que algú 
usa en lloc de periodisme. Ex .: «Sobre el que represen-
tava el jornalisme catòlic integrista i intransigent, vegeu 
 . . .» > Sobre el que representava el periodisme catòlic 
integrista i intransigent, vegeu ...

lazio. Topònim italià que en català adopta la forma Laci. Ex .: 
«La diòcesi de Nepi i Sutri, en el Lazio, estava subjecta 
a  . . .» > ... en el Laci ...

livorno. Topònim italià que en català adopta tradicionalment 
la forma Liorna. Ex .: «primer a Cremona i després a 
Livorno» > primer a Cremona i després a Liorna.

màntova. Topònim italià (adaptació gràfica de l’it . Mantova) 
que en català adopta la forma Màntua. Ex .: «el seu pre-
decessor episcopal en la seu de Màntova» > el seu pre-
decessor episcopal en la seu de Màntua.

marche. Topònim italià que en català adopta la forma Mar-
ques o Marques d’Ancona. Ex .: «un perdut llogarret de 

les Marche, Morrovalle» > un perdut llogarret de les 
Marques, Morrovalle.

medi mèdia. Adjectiu (calcat de l’it . medio media) que algú 
usa en lloc de mitjà -ana. (Sí que existeix en català el 
subst . medi.) Ex .: «Ja hem vist com en l’antiga i mèdia 
tradició jueva els qui són assumptes al cel són els patri-
arques Abraham i Henoc» > Ja hem vist com en l’antiga 
i mitjana tradició jueva ...

mosquea. Substantiu (calcat de l’it . moschea) que algú usa 
en lloc de mesquita. Ex .: «Volia primer establir-se a 
Urfa, al sud-est de Turquia, als límits amb Síria, on 
estigué tres anys com a presència orant i silenciosa, en 
aquella ciutat –pàtria d’Abraham– on no es compta ni 
tan sols un cristià . Amb tot, també allí havia reeixit a 
fer-se estimar de tots, àdhuc de l’imam de la mosquea 
veïna» (Docs. d’Esgl., 15-4-2006, p . 250) > ... àdhuc 
de l’imam de la mesquita veïna .

napoli. Topònim italià que en català adopta la forma Nàpols. 
(Per a l’exemple, vegeu l’entrada Perugia.)

napoletà -ana. Adjectiu (calcat de l’it . napoletano -na) que 
algú usa en lloc de napolità -ana. Ex .: « . . . un dels més 
importants centres d’estudi i de cultura napoletans» > 
 . . . un dels més importants centres d’estudi i de cultura 
napolitans.

nutrit -ida. Adjectiu (calcat de l’it . nutrito -ta) que algú usa 
en lloc de nodrit -ida. Ex .: «Ja hem vist com la corres-
pondència amb Savi fou nutrida» > Ja hem vist com la 
correspondència amb Savi fou nodrida. 

orgànic. Substantiu (calcat de l’it . organico) que algú usa 
en lloc de conjunt. (Sí que existeix en català l’adj . orgà-
nic -a.) Ex .: «La “Missa de les Santes” deu ésser una 
de les escasses romanalles  . . . de la música litúrgica que 
s’executava a les nostres esglésies majors i que, pel seu 
directe parentiu amb la música lírico-teatral de clara 
marca italiana, ultra que per les seves proporcions i per 
l’orgànic orquestral que reclamava, fou forabandida del 
temple  . . .» (pel que fa a forabandida > foragitada, vegeu 
l’entrada forabandir) > ... ultra que per les seves pro-
porcions i pel conjunt orquestral que reclamava, fou 
foragitada del temple ...

Vista parcial de Nàpols  Foto: internet



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 75 - II trimestre deL 2011    29

ortografia-morfosintaxi-lèxic

particular. Substantiu (calcat de l’it . particolare) usat per 
algú en lloc de detall. (Sí que existeix en català l’adjectiu, 
a vegades substantivat, particular.) Ex .: «Segons Lluc 
5,10, els uns i els altres [els pescadors Simó i Andreu, i 
Jaume i Joan] eren socis, però aquest particular només 
ens arriba per aquesta font» (A . Puig i Tàrrech, Jesús. 
Un perfil biogràfic, Barcelona 2004, p . 266) > ... però 
aquest detall només ens arriba per aquesta font.

permanença. Substantiu (calcat de l’it . permanenza) que 
algú usa en lloc de permanència. Ex .: «La idea de la 
permanença de l’Església més enllà de les insuficiències 
del seu personal retorna sovint en el seu pensament» > 
La idea de la permanència de l’Església ...

perugia (Peruggia). Topònim italià (entre parèntesis, una seva 
deformació gràfica) que en català adopta tradicionalment 
la forma Perusa. Ex .: «Havia nascut a Perugia i morí 
a Napoli» (pel que fa a Napoli > Nàpols, vegeu l’en-
trada Napoli) > Havia nascut a Perusa i morí a Nàpols . 
/ «Francesco Satolli (Peruggia, 1839 - Roma, 1910)» > 
Francesco Satolli (Perusa, 1839 - Roma, 1910) .

posar a llum. Locució verbal (calcada de l’it . mettere in luce) 
usada per algú en lloc de treure a llum, posar en relleu. 
(Per a l’exemple, vegeu l’entrada ver i propi.)

posar de part. Locució verbal (calcada de l’it . mettere da 
parte) usada per algú en lloc de apartar. Ex .: «Jo tenia 
cent trenta mil ovelles i n’havia fet posar de part set 
mil per esquilar i així fer-ne vestits per als orfes, les 
viudes, els pobres i els invàlids» > ... i n’havia fet apar-
tar set mil ...

provenient. Adjectiu (calcat de l’it . proveniente) usat per algú 
en lloc de provinent. Ex .: «les obres provenients de l’al-
tre cantó» > les obres provinents de l’altre cantó . (Val a 
dir que el barbarisme provenient també podria ser degut 
al castellà proveniente, però en l’exemple citat és degut 
certament a l’italià, perquè pertany a un original escrit 
per un autor molt influït per aquesta llengua .)

quirinale. Topònim italià (concretament, de Roma) que 
en català adopta la forma Quirinal. Exs .: «Potser per 

això al Quirinale la seva elecció [del papa Sarto] fou 
rebuda satisfactòriament» > Potser per això al Quiri-
nal la seva elecció ... / « . . . el Palazzo Farnese, actual 
seu de l’ambaixada de França prop del Quirinale» > ... 
prop del Quirinal.

quotidià. Substantiu (calcat de l’it . quotidiano) que algú usa 
en lloc de diari. (Sí que existeix en català l’adj . quotidià 
-ana .) Ex .: «L’actual director de l’escola, en declara cions 
al quotidià “Avvenire” del 30-8-2002, quan li demanen 
 . . .» > ... en declaracions al diari “Avvenire” ...

relació. Substantiu (calcat de l’it . relazione) que algú usa 
en lloc de ponència. (Sí que existeix en català relació 
amb altres significats .) Ex .: «Deia també en la citada 
relació al congrés d’Assís  . . .» > Deia també en la citada 
ponència al congrés d’Assís ...

reparar-se. Verb (calcat de l’it . riparare) usat per algú en 
lloc de arrecerar-se. (Sí que existeix en català repa-
rar, amb altres significats .) Ex .: «A la seva ombra vaig 
desitjar reparar-me i hi vaig seure, i el seu fruit és dolç 
al meu paladar» > A la seva ombra vaig desitjar arre-
cerar-me i hi vaig seure ...

reperir. Verb (calcat de l’it . reperire) que algú usa en lloc de 
constatar. Ex .: «De Sanctis s’adona que el modernisme 
reflectia no sols una crisi religiosa sinó també cultural . 
Sovint reperia que el rigor científic era un vàlid impe-
diment per a doblegar-se sigui a la innovació sense base 
científica sigui al tancament fanàtic i autoritari» > ... 
Sovint constatava que ...

repristinar. Verb (calcat de l’it . ripristinare) que algú usa 
en lloc de restablir. Ex .: «Aquesta línia d’elaboració 
teològica ha estat fortament repristinada en la teologia 
catòlica postconciliar, si bé en no pocs casos s’ha pre-
sentat des d’una certa ingenuïtat, no exempta de càrrega 
ideològica, i, en d’altres, s’han tingut poc en compte les 
virtualitats pròpies de la teologia d’Israel» > Aquesta 
línia teològica ha estat fortament restablerta en la teo-
logia catòlica postconciliar ...

simplicístic -a. Adjectiu (calcat de l’it . semplicistico -ca) 
que algú usa en lloc de simplista. Ex .: «Nogensmenys, 
seria simplicístic parlar de  . . .» > Nogensmenys, seria 
simplista parlar de ...

sonar. Verb (calcat de l’it . suonare) que algú usa en lloc de 
tocar. (Sí que existeix en català sonar amb altres signi-
ficats .) Ex .: «A més, tenia sis arpes i una lira de deu cor-
des, i cada dia, després d’haver menjat les viudes, m’ai-
xecava, prenia la lira i sonava i ells cantaven himnes» > 
... prenia la lira i tocava i ells cantaven himnes.

súBdol -a. Adjectiu (calcat de l’it . subdolo -la) que algú 
usa en lloc de fals -a, enganyós -osa, hipòcrita. Ex .: 
«El cardenal A . Capecelatto lamenta les maneres poc 
clares i súbdoles amb què Steinhuber fa condemnar la 
revista Rinnovamento» > ... les maneres poc clares i 
falses amb què ...

tenir compte de (tal cosa). Loc . verbal (calcada de l’it . 
tenere conto di) que algú usa en lloc de tenir en compte 

Vista parcial de Perusa  Foto: r. Puig coromines
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(tal cosa). Ex .: «Crec que ara s’imposa una reforma 
que miri de reincorporar, tenint compte de les diferents 
situa cions i possibilitats, aquella trilogia exalçada pel 
Concili Vaticà II» > Crec que ara s’imposa una reforma 
que miri de reincorporar, tenint en compte les diferents 
situacions i possibilitats ...

tommaso. Nom de pila italià que equival al cat . Tomàs. Ex .: 
«Després de repetides condemnes de doctrines consi-
derades errònies i de diferents invitacions a un retorn a 
l’ensenyament de S . Tommaso d’Aquino, Pius IX publi-
cava l’encíclica Quanta cura» (de passada hi regularit-
zarem el tractament que acompanya el nom en qüestió) 
> ... l’ensenyament de sant (o St.) Tomàs d’Aquino ... 

torino. Topònim italià que en català adopta la forma Torí. 
Ex .: «era doctor en lletres per la Universitat de Roma 
i en filosofia per la de Torino» > ... i en filosofia per 
la de Torí. 

tornant. Substantiu (calcat de l’it . tornante) que algú usa 
en lloc de tombant. (Sí que existeix en català la forma 
verbal tornant, gerundi del v . tornar.) Ex .: «Com és 
prou sabut, el llibre d’Osees s’ha de col·locar en un dels 
grans tornants de la fe d’Israel» > ... en un dels grans 
tombants de la fe d’Israel.

tornar-se en. Construcció (calcada de l’it . tornarsi in) que 
algú usa en lloc de convertir-se en. Ex .: « . . . l’esclat de 
la seva torxa se li tornerà en condemnació; el seu regne 
ha passat, el seu tron s’ha corcat i l’esplendor de la seva 
demora és en l’Ades» (pel que fa a demora > estança, 
vegeu l’entrada demora) > ... l’esclat de la seva torxa se 
li convertirà en condemnació; el seu regne ha passat, 
el seu tron s’ha corcat i l’esplendor de la seva estança 
és en l’Ades.

ver i propi, vera i pròpia, veritaBle i propi, veritaBle 
i pròpia. Locucions adjectivals intensives (calcades de 
l’it . vero e proprio, vera e propria) que alguns usen en 
lloc del simple adj . veritable. Exs .: «Delcor, en canvi, 
nega la possibilitat d’un origen cristià del Testament de 
Job. Considera que els ressons d’expressions neotesta-
mentàries, encara que nombrosos, no són mai veres i 
pròpies citacions» > ... no són mai veritables citacions. 
/ « . . . les normes per a la disciplina de la comunitat es 
transformen en una veritable i pròpia legislació social  . . .» 
> ... es transformen en una veritable legislació social. 
/ «En alguns països on els mitjans de comunicació són 
oberts als missatges religiosos, les diòcesis organitzen 
veritables i pròpies campanyes i difonen programes i fins 
i tot espots publicitaris per posar a llum valors cristians 
essencials i una cultura veritablement humana» (Docs. 
d’Esgl., 1-10-1999, p . 539; pel que fa a posar a llum > 
treure a llum o posar en relleu, vegeu l’entrada posar 
a llum) > ... organitzen veritables campanyes i difonen 
programes i fins i tot espots publicitaris per treure a 
llum (o posar en relleu) valors cristians essencials ...

Conclusió

Encara que solen circumscriure’s a un àmbit limitat, 
existeixen en català una sèrie d’italianismes (ortogràfics, 
morfosintàctics i lèxics) que, almenys els qui treballen en 
aquest àmbit, valdria la pena que coneguessin . Amb aquest 
senzill estudi –basat en la nostra pràctica de correcció de 
textos i en les nostres lectures de llibres i revistes–, nosal-
tres hi aportem el nostre granet de sorra . u

Plaça Castello, de Torí  Foto: r. Puig coromines
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Les codines
Carles Domingo

Codina en el diccionari de geologia

codina f . Palet de riera (Ribagorça, 
Lleida, Pla d’Urgell) [DCVB] .

codina f . Sot fet al camp i cobert amb 
volta de pedra i argelagues per a 
recollir i aprofitar l’aigua de la pluja 
[DGLC], vegeu cisterna .

codina f . 1 Roca a flor de terra que fa un 
clap nu de vegetació [DGLC] .

2  Roca viva que surt a flor de terra o 
a flor d’aigua (Maella, Favara) (But-
lletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, núm . 4, 1892) .

3  Llosa o pedra plana molt llarga que 
s’estén arran de terra uns quants metres 
(St . Feliu de Codines) [DECat] .

4  Aflorament de roca dura aïllat . Sin .: 
fiter .

codina f . Clot en la roca, cocó (Tortosa) 
[DCVB] .

Quadre núm. 1 (mots de la llengua comuna)

Quadre núm. 2

alta Cerdanya

Devesa de Codinelles . Enveig (ONCat) .
alt Camp

Les Codines, indret . Alió (ATC) .
alt Empordà

Ribera Codina (Nomenclàtor) o Riera de 
Codina (ATC) .

Curs d’aigua del municipi de Cistella que 
passa pel costat mateix del nucli del 
poble . A l’Alt Empordà hi ha molta 
tirada a usar ribera per riera . Gairebé 
es podria dir que ribera és el sinònim 
genèric que hi és propi per a denomi-
nar els cursos d’aigua mitjans, un ús 
que comparteix amb les comarques 
catalanes d’enllà de l’Albera .

Val a dir que, en aquest topònim de Cis-
tella, som del parer que la forma més 
correcta seria Ribera de Codina, és 
a dir, la del Nomenclàtor, però sense 
l’omissió de la preposició de .

alt Urgell

Rasa de la Codina, Ogern (ATC) .

És un afluent de la ribera Salada .

Serra de Codinet, Pla de Sant Tirs 
(ATC) .

Codinet entès com a col·lectiu de 
Codina .

La Font de les Codines, Ars, partida 
(ONCat) .

Clot de les Codines, Odèn, i Codina Es -
patlladora, Lladurs (en el mapa Vall 
de Lord - Port del Comte) .

Bages

Collet Codina, Castellfollit del Boix 
(ATC) .

Al peu de la pòpia de Montgròs .

Bosc de la Codina, Navàs (ATC) .

Baix Ebre

Les Codines, indret, Alfara de Carles 
(ATC) .

Los Codinars, indret, Ametlla de Mar 
(ATC) .

Barranc de les Codines del Cleto, Roque-
tes (ATC) .

Berguedà

Baga de la Codina i Riera de la Codina, 
Viver i Serrateix (ATC) .

Aquests dos topònims fan relació amb el 
mas de Viver anomenat la Codina.

Conca de Barberà

Les Codines, indret, Forés (ATC) .

Garraf

Puig de Codines, Sant Pere de Ribes 
(ATC) .

Matarranya

Les Codines, indret, Calaceit (ATC) .

Lo pas de la Codina (entre Maella i 
Favara) (Butlletí del CEC) .

Montsià

Barranc de les Codines, Ulldecona 
(ATC) .

Osona

Les Codines, Montesquiu (ATC) .

A la riera de Sora .

pla de l’Estany

El Codines, riuet afluent del Terri, Pujals 
dels Cavallers (Cornellà del Terri) 
(ONCat) .

priorat

Pla de la Codina, Ulldemolins (ATC) 
(ROM) .

Els Codinals, indret; Punta dels Codi-
nals; Racó dels Codinals i Codinal 
dels Rojals (pretèrit) . La Morera de 
Montsant (ROM) .

Les Codines, indret, Siurana de Prades 
(ROM) .

ribera d’Ebre

Les Codines, indret, Rasquera (ROM) .
solsonès

Clot de la Codina, Odèn, i Codina Espat-
lladora, Odèn (mapa Vall de Lord - 
Port del Comte) .

Urgell

Fondo de les Codines, Preixana, (depres-
sió del terreny) (ATC) .

Les Codines, indret, Verdú (ATC) .

Les Codines, indret, Altet (ATC) .

Les Codines, indret, Claravalls (ATC) .
Vallès Occidental

Puig Codina, Matadepera (ATC) .

Serra de la Codina, Sant Llorenç Savall 
(ATC) .

Les Codines, indret, Rellinars (ATC) .
Vallès Oriental

Serrat de la Codina, Sant Quirze Safaja 
(ATC) .

Roques Codines, Sant Quirze Safaja 
(ROM) .

Torrent de la Codina, Castellterçol (ATC) 
(pel nom d’una casa homònima) .

Congost de Codines i Codina de les 
Moles, St . Feliu de Codines (ROM)1 .
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En sengles articles anteriors vam tractar dels mots còdol i 

codó, quant al significat de ‘rocassa’ que tenen sovint en topo-
nímia –o que deixen entreveure que tenen– . Ens manca fer refe-
rència al tercer membre del mateix grup semàntic, la paraula 
codina, sobretot en quant pot esmentar igualment rocasses i, 
en aquest cas, la seva repercussió en els noms de lloc; això és, 
el mot codina per tal com fa menció d’una altra manera signi-
ficativa de presentar-se el material petri en un entorn natural; 
altrament, una manera peculiar a tenir en compte i, per tant, 
que convé que li sigui donat un nom específic .

Cal dir que el mot codina no té el mateix significat pertot 
arreu . Segons el lloc s’hi pot entendre una cosa o una altra . 
Les diverses accepcions, però, semblen derivar d’una de pri-
mordial, que és al capdavall la més coneguda i estesa . És 
l’accepció segons la qual una codina és un «aflorament de 
roca dura aïllat», segons la definició concisa que aporta el 
Diccionari de geologia; i és aquest significat el que ara ens 
interessa i tractarem amb preferència, sense que això vulgui 
dir que no reservarem algun espai per a referir-nos a les altres 
significacions d’aquest mot .

L’esmentat Diccionari de geologia enregistra set accep-
cions de codina (vegeu el quadre núm . 1) . Cinc són transcrip-
cions fidels de les que figuren en els reculls lexicogràfics cab-
dals (els diccionaris Alcover-Moll, Fabra i DECat), i les dues 
restants, una que prové d’una aportació sobre el lèxic topogrà-

fic del Matarranya feta per un dels pioners de l’excursionisme 
a casa nostra, l’enginyer de camins Cels Gomis, i l’altra que 
deu ser d’autoria pròpia, perquè és la que s’ajusta més bé a la 
finalitat especialitzada del dit diccionari .

D’aquests set significats, quatre giren al voltant del que 
considerem bàsic; de fet, es pot dir que no són sinó formu-
lacions anàlogues de la mateixa entitat, cadascun afegint-hi 
o posant-hi en relleu algun matís . Tan sols, doncs, els tres 
restants se n’aparten i anomenen específicament unes altres 
coses, unes coses que s’allunyen més o menys del que s’entén 
clàssicament per codina. Són accepcions divergents, no cal 
dir ben respectables, però que tenen un àmbit d’ús clarament 
local, si bé de vegades força extens; tanmateix, en cap no sem-
bla que hagi transcendit més enllà .

La deriva de significats de codina

Com hem apuntat abans, potser es podria conjecturar una 
deriva o transició en el conjunt (gairebé) dels distints signifi-
cats de codina . Així, en primer lloc, a partir de concebre-la 
com a ‘roca plana a flor de terra’, sembla una extensió immedi-
ata considerar-hi també ‘la roca viva que surt a flor d’aigua’; és 
a dir, formant un jaç rocós per a una capa soma d’aigua2 . D’ací, 
fixant-se que aquesta pedra codina fa com de cul d’un recep-
tacle que conté aigua i que aqueixa aigua s’hi manté en apa-
rença com aturada, potser es pot haver passat a trobar que no 

país Valencià

L’alcoià

Alt de Codina, Penàguila (CTV) .

Baix Maestrat

La Codina, Càlig (CTV) .

Barranc de la Codina, Càlig (CTV) .

La Codina, Santa Magdalena de Polpís 
(CTV, ONCat) .

Barranc de les Codines, la Pobla de 
Benifassà (CTV) .

Codines de Santa Paula, el Bellestar (la 
Pobla de Benifassà) (ONCat) .

Marina alta

Morro de Codina (CTV) o Morro Codina 
(ONCat), Xàvia .

plana alta

Barranc de Codina; el Descarregador 
de Codina; Font de Codina, Partida 
de Codina; Tossal de Codina . Bor-
riol (CTV) .

Barranc de les Codines, les Coves de 
Vinromà (CTV) .

Barranc de les Codines, Vilanova d’Al-
colea (CTV) .

Les Codines, Vilanova d’Alcolea 
(CTV) .

Les Codines, Cabanes de l’Arc (CTV, 
ONCat) .

Els ports

La Codina, Vallibona (CTV) .

Toll de la Codina, Vallibona (CTV) .

ribera alta

Hort de Codina, Manuel (CTV) (d’un 
antropònim?) .

Veïnats, barris...

La Creu de Codines, Gurb (Osona) 
(ATC) .

Les Codines, Rellinars (Vallès Occiden-
tal) (ATC) . És un indret i també el 
veïnat de cases que hi ha en aquest 
indret, i encara, un antic mas, del 
nom del qual es deuen haver emparat 
per a anomenar-se les entitats ante-
riors .

La Codina, Osor (la Selva) (ONCat) 
(ATC) . De fet, es tracta de l’agregat 
de Sant Miquel de Maifrè (o de Ter) 
de l’ajuntament d’Osor, que ocupa 
una petita extensió que té el terme a la 

riba dreta del Ter al peu de la presa de 
l’embassament de Susqueda . És for-
mat per l’església d’aquesta advoca-
ció, els masos la Codina i Colobrons, 
i unes quantes torres i cases més 
modernes . L’Onomasticon l’esmenta 
com la Codina perquè és així com 
Casacuberta, diu Coromines, oí que 
l’anomenaven: veïnat de la Codina o 
de la Codina de Susqueda .

Raval de les Escodines, Manresa 
(GGCC) . El raval de les Escodines 
és un barri manresà que va néixer 
fora muralla en el vell camí ral de 
Barcelona . Aqueix camí en aquest 
indret travessava un seguit de llen-
ques de roca a flor de terra, i d’ací, 
de l’apel·latiu d’aquest pedram, en va 
prendre el nom, ses Codines al prin-
cipi, i en passar els anys, les Esco-
dines . L’article salat, en esdevenir 
antiquat i inútil, no desaparegué, 
però, del nom; i és que se n’havia 
fet tan inseparable que s’hi va que-
dar adherit, i ara encara hi roman, 
talment un fòssil que s’hi hagi que-
dat incrustat .

1 .  ROM = Recull onomàstic municipal .

2 .  Aquesta puntualització de Cels Gomis, considerant codina  també les 
roques sotaiguades de la llera d’un riu amb un dit d’aigua tan sols per sobre 

(si més no, amb un gruix escàs), l’autor la confirma amb l’aportació d’un 
topònim, lo pas de les Codines, que diu que es troba en el riu Matarranya 
entremig de Maella i Favara .
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desdiu el mateix nom codina per als clots naturals que s’obren 
a les roques i on l’aigua s’entolla, això és, el mot codina com a 
sinònim de cocó o cadolla3 . Finalment, el dipòsit natural d’ai-
gua amb què s’entén en algun lloc la codina, esdevenir-hi així 
mateix el receptacle obrat artificialment per a recollir i aprofi-
tar l’aigua de pluja, que trobem en alguna contrada4 .

Codina per còdol

Quedaria fora d’aquesta deriva el significat ponentí de 
codina com a sinònim de palet de riera o còdol; un signi-
ficat propi de les comarques solcades pels cursos fluvials de 
les Nogueres i el Segre un cop arribats a les grans planes de 
ponent; és a dir, propi de les comarques de tota la Plana d’Ur-
gell, amb el Segrià i la Llitera inclosos, i que sembla no haver 
tramuntat les carenes (serra del Tallat, serra de la Llena . . .) que 
aturen aquest gran pla devers migjorn . De fet, per les Gar-
rigues aquesta accepció de codina ja mostra decandiment . 
Segons Coromines, al baix Segrià encara és plenament vigent, 
per exemple a Aitona, Bovera o a la Granja d’Escarp, però al 
Cogul (Garrigues), si bé entenen així el mot, per a referir-se 
a això usen més aviat la locució pedres rieres .

Val a dir que aquesta dualitat geogràfica en l’aplicació del 
mot codina quan significa pedra –en uns llocs una pedra molt 
grossa (una roca) i en uns altres una pedra més aviat xica (un roc 
de llera)– no és sinó la repetició del que s’esdevé en el mot còdol, 
que tant pot referir-se a un penyal com a un palet de riera .

La codina com a roca

Com ja hem dit, dels diferents significats que els reculls 
lexicogràfics atribueixen a la paraula codina, ens interessa 
fonamentalment el que té com a nom de la roca plana dispo-
sada estesa a flor de terra en un entorn natural; un tret distin-

tiu de la codina que fa contrast amb el del còdol-rocassa de 
la toponímia . En efecte, aquest és una roca singular desenvo-
lupada en sentit vertical, és a dir, amb més alçada que gruix . 
En canvi, la codina no és una roca dreta, sinó, al contrari, 
ajaguda; això és, les codines són roques disposades horitzon-
talment pel terreny .

No sempre, però, les codines s’estenen estrictament a ras 
de terra . Ben sovint emergeixen més o menys per sobre del 
nivell del sòl i hi formen una discontinuïtat . Potser a vega-
des perquè el relleu s’ha mig buidat a l’entorn seu i això ha 
fet que s’hagin constituït en pujolet o cap de roca enmig d’un 
paisatge trencat .

Aquestes codines per sobre ofereixen una superfície bàsi-
cament plana, amb què són com unes plataformes que domi-
nen l’espai immediat . Per això, per exemple, la codina és un 
lloc avinent per a establir-hi un mas; un mas que sovint ha 
manllevat el nom del nom comú amb què és coneguda la 
massa de roca damunt la qual s’ha instal·lat i que, per altra 
part, constitueix un referent segur per a la seva identificació, 
mostrant a més com era tingut en compte i ponderat aquest 
accident rocós pel pagès . D’ací que hi hagi tantes masies el 
nom de les quals és simplement Codina o Codines .

En tot cas, la condició plana de la part de dalt de la codina 
sembla ser-ne un tret fonamental . Ni quan és un cap de roca 
gros que emergeix com un cim, l’acabament no és en punxa, 
ans més aviat aplanat . I així quan corona carenes pot ser que 
ho faci a la manera d’una esquena d’ase, com es pot veure, 
per exemple, a les roques Codines, del serrat de la Codina, a 
Sant Quirze Safaja (Moianès) .

També probablement respon a aquesta tipologia l’anome-
nat morro de Codina, a Xàbia (Marina Alta), que és, com diu 
Coromines, el contracap5 del cap de la Nau . I així mateix 
es deu haver de considerar un cap de roca d’aquest tipus el 
cim del terme de Penàguila (a l’Alcoià) que té per nom alt de 
Codina . Aclarim que aquests dos topònims del migjorn perta-
nyen a relleus del tram valencià de les muntanyes bètiques .

Per altra part, la codina és una roca que forma en 
terra, per definició, un clap nu de vegetació, i deu ser això 
precisament el que la fa també singular . Fins i tot no sé si 
podríem aventurar la inexistència de la codina en un espai 
típicament mancat de tota vegetació com és el desert, per-
què el contorn del rocam a flor de terra que hi pugui haver 

Codines en el parc Usard (Sant Feliu de Codines) Foto: r. Puig c.

Cap de la Nau (Xàbia)  Foto: internet

3 . Altrament, segons Coromines, ací hi podria haver una interferència entre 
codina i codolla (segons la pronúncia local de cadolla) . 

4 . Aquesta construcció seria anàloga, si més no en la funció emmagatzema-
dora, als aljups o jups (xups també al Moianès, si bé aquests són recepta-
cles per a guardar-hi les aglans) . 

5 . El prefix contra del mot contracap entès en el sentit de «reforç o dupli-
cació» .
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passaria desaparcebut –si més no, costaria de veure– per 
l’absència total de cap planta en l’espai estèril de l’entorn; 
per tant, sense que, pel canvi de color que comporta la rea-
parició d’un mínim de matollar o ni encara de cap herbei 
efímer, pugui marcar un contrast que destriï i faci singular 
l’espai rocós del sòl que hi queda enmig .

Coneixement de codina en el significat de ‘roca’

Tenim la impressió que el significat bàsic d’aquest mot no 
és pas un desconegut, si més no en els ambients mínimament 
il·lustrats, interessats per la natura en general, però que se 
senten obligats en especial a conèixer preferentment la del 
propi país . I no sabem si pot tenir res a veure amb aquesta 
coneixença no pas insòlita del mot el fet que aquest figuri en 
el nom del poble vallesà de Sant Feliu de Codines . I és que 
aquesta població a finals del segle xix i en una bona part del 
xx es convertí en una destinació d’estiueig de la burgesia 
barcelonina6 . En tot cas, no creiem que sigui cap disbarat 
pensar que l’espectacle quotidià de les banquetes rocoses, 
a les quals convé el nom que ara qüestionem, devia cridar 
l’atenció de molts d’aquests estiuejants i, en interessar-s’hi, 
n’acabarien memoritzant el nom o, si ja els era sabut, aquest 
se’ls faria més present .

Les codines de Sant Feliu de Codines

S’escau, però, que aquest poble, que deu l’especificitat del 
seu nom a la presència real en el seu terme de moltes codi-
nes, no té pràcticament cap topònim en què aparegui aquest 
nom . Tantes codines com hi ha, totes són anomenades trivial-
ment roques tan sols . Així, per exemple, unes de tan vistents 

com les que flanquegen a banda i banda el serrat i barri de la 
Venderia (per on s’expandí el poble d’ençà del segle xvi i hi 
transcorre la carretera de Caldes a Moià) no són conegudes 
sinó com la roca Gran (o roques Pelades) de Villar i la roca 
de Can Xifreda . En l’excel·lent recull onomàstic que Garcia-
Pey ha fet d’aquest poble, el mot codina solament figura en dos 
esments: el congost de Codines i la codina de les Moles .

Coromines recull en un document de 1390 un topònim 
pràcticament idèntic al santfeliuenc retret primer (tan sols 
diferint per l’ús de l’article en el del DECat: congost de les 
Codines) i conjectura que es deu referir al conegut congost 
obert entre el Montseny i els cingles de Bertí, recorregut pel 
riu homònim . En canvi, el topònim aportat per Garcia-Pey, 
que és documentat més d’un segle abans (l’any 1274), l’autor 

Vista general de Sant Feliu de Codines  Foto: r. Puig coromines

La roca Gran de Villar   Foto: r. Puig coromines

6 . Pot haver contribuït en aquesta elecció de Sant Feliu de Codines com a 
lloc idoni per a anar-hi a estiuejar, a més del seu pintoresquisme innega-
ble, la proximitat, per una part, a Caldes de Montbui amb l’estació bal-
neària secular, i per l’altra, a l’indret de Sant Miquel del Fai, «àmplia-
ment descrit i dibuixat per antics viatgers de Catalunya, com Francisco de 
Zamora i Alexandre de Laborde, i cantat per poetes de l’època romàntica 
com Camprodon i Víctor Balaguer» (Antoni Pladevall) . 

Esmentem així mateix, i com a mostra de la fama que ara diríem turística del 
poble, que hi van fer estades personatges de tant de prestigi com mossèn 
Cinto Verdaguer o Antoni Gaudí . I encara, i com un altre motiu per a ser 
triat com a indret on anar a passar l’estiu, el renom que tenia de ser un 
poble sanitós . El Dr . Robert, que n’era un dels estiuejants, el recomanava 
als malalts del pit pels seus bons aires .
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el situa d’una manera precisa en un punt concret del nucli 
urbà actual de Sant Feliu, dient-ne que era un pas dificultós 
del camí de Caldes a Vic, condició que actualment en certa 
manera encara conserva .

No podríem dir amb exactitud si Coromines i Garcia-Pey 
parlen del mateix topònim . Ens decantaríem a creure que sí, 
per bé que considerant que la localització bona és la del segon . 
Els camins medievals solen evitar el pas dels congosts, uns 
indrets que donaven massa oportunitats als saltamarges per a 
cometre llurs malifetes7 .

L’altra codina de Sant Feliu que encara en conserva el 
nom, la codina de les Moles, sembla més aviat portar-lo d’una 
manera impròpia, si més no actualment . Perquè es tracta d’un 
serrat que hi ha entre Can Deu i Can Bosc, que forma un 
«frontó de punt rodó» (és a dir, que acaba fent un morro) . De 
fet, aquest branc de serra és conegut sia com el serrat sia com 
la codina (de les moles). Potser la codina no és altre que una 
part d’aquest serrat, un punt rocós on podria ser que s’aprofi-
tés la pedra per a fer-hi moles de molí .

Codina com a genèric

Gairebé no hem trobat el mot codina funcionant com a 
genèric de cap topònim . Solament en podem retreure cinc 
casos: la codina de les Moles, suara esmentada, una codina 
del Cleto a Amposta i les codines de Santa Paula a Bellestar 
(on, però, l’apel·latiu genèric deu entendre’s més aviat segons 
alguna de les accepcions secundàries del terme en qüestió); 
la codina Espatlladora al municipi de Lladurs, a tocar de la 
carretera de Solsona a Sant Llorenç de Morunys pel coll de 
Jou, i una codina Mala que l’Alcover-Moll diu que hi ha a 

Centelles (Osona) i explica que és una roca rellis-
cosa en un saltant d’aigua8 .

Observeu com els adjectius determinatius 
del genèric codina en els dos darrers exemples 
posen en relleu una consideració pejorativa 
d’aquestes roques . Per al pagès, una codina pot 
ser de fet un espai eixorc que no serveix sinó 
per a fer nosa, un tros malaguanyat de les ter-
res que conrea .

Codina com a no propi

En canvi, sí que veiem sovint indrets que en 
tenen prou amb el mot codina per a llur deno-
minació específica . És a dir, aquest terme, usat 
sol, que ha esdevingut un nom propi: codina, 
simplement, el topònim . Com a nom, per exem-
ple, d’alguna partida, ben segur a causa de fer-
s’hi present, i d’una manera ostensible, alguna o 

unes quantes roques planes, cosa que li proporciona un bon 
tret diferenciador . Un recurs suficient també (com ja hem 
comentat adés) per a donar nom a masos, per bé que en aquest 
cas és ben possible que el nom no faci sinó referència a la per-
sona que mena el mas o que n’és l’amo .

En aquest ús de codina com a nom propi, podem trobar 
el mot tant en singular com en plural, tant amb article com 
sense, i encara alguns cops precedit de cal o can . En la dar-
rera circumstància, sembla just de pensar que el topònim 
sols pot correspondre a un mas . En els altres, i si el mot 
s’aplica a un lloc habitat, cal veure si la configuració del 
paratge on aqueix es troba justifica prou que porti tal nom, 
i, si així és, no cal pensar-hi més: el nom descriu el lloc, no 
diu de qui és o qui hi viu o hi fa estades habituals . Conei-
xem, per exemple, el cas del mas de Sant Boi de Lluçanès 
(Osona) que es diu Codines . Doncs, damunt i darrere la casa 
hi ha tota una estesa a flor de terra de llenques rocoses, que 
el camí de ferradura9 de Torelló travessa per espai ben bé 
d’un quart d’hora . Aclarim, altrament, que en aquest cas el 
cognom del propietari i estadants del mas no té cap relació 
amb el nom del mas .

Codina com a element denotatiu de topònims

En els noms de lloc el mot codina es troba també força 
sovint com a determinatiu de diversos apel·latius genèrics; 
no tant, però, com quan el topònim és ell solament, perquè, 
com ja hem comentat, no cal cap més mot per a identificar 
l’indret .

Heus ací els accidents de l’entorn natural que hem trobat 
especificats pel determinatiu codina:

La roca de can Xifreda   Foto: r. Puig coromines

7 . Per exemple, els camins antics d’unió entre el Pallars Jussà i el Sobirà no 
passaven pel congost de Collegats, sinó que defugien el camí natural i s’en-
filaven pel muntanyam (la serra de Peracalç) de la dreta del riu, un d’ells, 
per exemple, per on hi havia el monestir de Sant Pere de les Maleses .

8 . Aquesta codina Mala, l’esmenta també l’Onomasticon (que potser espigola 
en el DCVB), però no l’hem sabuda localitzar . Potser és un topònim pretè-

rit; en tot cas suposem que es deu haver de buscar en els costers que clouen 
la Plana de Vic a ponent, un sector dels quals duu el nom de Rocallisa; 
potser, en concret, es deu trobar per l’esglaó per on salta al pla del poble de 
Centelles, la riera anomenada de Marcó .

9 . En una d’aquestes codines, la roca d’en Sau, el camí hi ha quedat marcat 
pel sot que hi ha anat excavant el pas secular dels animals de bast . 
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–  elevacions del terreny: alt, morro, tossal, puig, serrat, 
roca;

– depressions: collet, fondo, clot;
– hidrònims: barranc, torrent, toll, riera;
– vegetació: bosc, baga .

Codina com a adjectiu?

Hi ha algun cas de codina en la toponímia on aquest 
mot sembla funcionar com un adjectiu per al genèric roca 
que el precedeix . S’hi adjunta directament i no semblaria 
pas que es tracti d’una aposició simple, com ho poden ser 
els noms de collet Codina o puig Codina, sinó que la pre-
cisió que fa sobre el genèric roques n’afecta el significat; hi 
incideix matisant-lo, cenyint-ne, per exemple, l’abast i, per 
tant, concretant-lo .

N’hem trobat, d’això, tres ocurrències: dues a Sant Quirze 
Safaja (Vallès Occidental) i una altra a Tavertet (Collsacabra, 
Osona) . Les roques Codines i les roques Codinoies a Sant 
Quirze i, simplement, unes roques Codines a Tavertet .

Aquestes darreres es troben a l’esquerra del torrent de 
Baumadestral i, segons explica Anna Borbonet en el seu aplec 
dels noms del terme, es tracta d’unes roques allargassades que 
es mostren talment codines per antonomàsia .

Distribució de codina

Com ja podem suposar, codina no és de bon tros cap 
paraula insòlita en la nostra toponímia . I cal aclarir que en 
el significat de roca plana la Catalunya Vella no en té tam-
poc l’exclusiva . L’hem vista, si més no com a topònim per 
a l’accident rocós de què ara fem qüestió, ben bé fins a la 
punta meridional de la serralada pre-litoral catalana; i encara 
cal considerar que reapareix amb aquest valor o similar en 
alguna ocurrència de codina a l’extrem valencià de les mun-
tanyes bètiques, com ja hem comentat adés . En tot cas, al 
Principat arriba (si bé probablement amb algunes intermitèn-
cies) fins a l’Ebre . Així, per exemple, a Rasquera, a la Ribera 

d’Ebre, trobem la partida anomenada les Codines, en la qual, 
segons ens diu Miquel A . Jassans, autor del recull dels noms 
del terme d’aquest poble, hi ha una gran «llisera de roca», i és 
per aquesta raó que s’anomenen així les terres circumdants, 
com també un mas veí, el mas o masia de les Codines .

Hem recollit encara alguns altres casos de l’ús del mot 
codina en la seva accepció bàsica (tal qual o en forma de deri-
vats col·lectius) en aquestes terres meridionals del Principat: a 
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) la partida dita els Codinars i a 
la Morera de Montsant (Priorat) l’anomenada els Codinals.

Sobre aquest darrer paratge, Ramon Amigó, en la pre-
sentació que fa del recull de topònims d’aquest poble prio-
ratí que ha fet Eugeni Perea, ens confirma que deu el nom 
als «grups de roques a flor de terra que formen claps sense 
vegetació» que s’hi troben . És un indret que es troba sobre 
la cartoixa d’Escaladei, vers l’extrem ponentí de la carena 
de la serra Major, i ha generat topònims que en són subsi-
diaris: actuals, la punta i el racó (dels Codinals); i de temps 
pretèrits, el codinal dels Rojals, on podem observar el deri-
vat codinal en funció de genèric .

Esmentem finalment d’aquestes terres tarragonines les 
Codines, una partida del poble de Siurana de Prades (Priorat) 
que és veïna d’una altra que s’anomena els Clapers, les quals, 
però, podrien ser la mateixa, com sospita Ramon Amigó, car 
aquests noms fan referència a un caràcter rocós comú .

En el quadre núm . 2 indiquem, agrupats per comar-
ques del Principat i del País Valencià, els topònims on hem 
observat el terme codina fent referència a algun element 
petri significatiu que hi hagi a l’indret i al qual convingui 
aquest nom . Se n’exclouen en principi, doncs, els masos; 
però, en canvi, hi encloem els veïnats, barris, ravals, etc . És 
a dir, les entitats municipals menors o les parts d’un muni-
cipi que es diuen així .

No cal dir que no hi trobareu pas totes les codines que 
inventariaria un corpus exhaustiu de la nostra toponímia . I 
no estem tampoc segurs que cap de les que ara exposem, al 
capdavall no degui el nom a una referència humana, com ja 
hem avisat .

La Codina (Sant Bartomeu del Grau)   Foto: r. Puig coromines
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De fet, segons afirma el mestre Coromines, es poden cons-
tatar «abundor d’aparicions toponímiques» del terme en molts 
indrets . Diu que personalment així ho ha experimentat en mol-
tes localitats del Ripollès i del Berguedà, a la vall de Lord i a la 
resta del Solsonès . Esmenta concretament Sant Julià de Cerda-
nyola, a l’extrem ponentí de la serra de Catllaràs, al Berguedà, 
i de la vall de Lord, Sant Llorenç de Morunys, Lladurs i Navès 
(ací referint-se als cims de Busa); finalment, el també municipi 
solsoní Castellar de la Ribera . Ens assabenta altrament que 
en pot donar fe, si bé d’una manera indirecta, també de l’Alt 
Empordà, per l’ús que en feia el seu pare, Pere Coromines .

Aquesta «abundor d’aparicions toponímiques» de què 
parla Coromines, no es veu, però, gaire reflectida en la car-
tografia usual . Si tot s’ha de dir, és que, per una altra part, 
codina en l’accepció fisiogràfica no deixa de ser un element 
geogràfic menor, un element que, si accedeix a tenir nom, 
aquest seria tan sols un microtopònim, no sempre prou sig-
nificatiu per a caracteritzar un lloc, és a dir, per a arribar a 
ser-ne un o el senyal distintiu (tret, és clar, que es presenti en 
forma d’aplec massiu) .

De tota manera, segons les dades recollides, sembla que la 
muntanya pallaresa és exempta d’aquest terme, si més no, no 
l’hi hem sabut trobar enlloc . Tampoc no deu ser present a les 
Illes Balears . El Diccionari Alcover-Moll desconeix el mot 
codina en l’accepció més comuna de formació rocosa superfi-
cial, potser perquè a les Illes no hi va arrelar; i, així mateix, el 
terme tampoc no consta (en cap accepció) en l’excel·lent recull 
actual dels noms del relleu del Dr . Ordinas .

En canvi, no manca al País Valencià, on al nord es presenta 
en una accepció especialitzada .

Els topònims aplegats en el quadre adjunt, núm . 2, prove-
nen en una bona part de l’Atles toponímic de Catalunya, les 
dades del qual hem acarat, sempre que ha convingut, amb 
les dels mapes per municipis del Nomenclàtor de toponímia 
major de Catalunya, per bé que la riquesa en noms de lloc 
d’aqueixos sol ser, segons com, inferior, i de vegades algunes 
de les versions que s’hi donen són objectables .

Ens han fornit també dades valuoses alguns mapes per a 
ús excursionista, que en representar el territori generalment a 
una escala més gran poden recollir millor els detalls menuts 
del relleu, com és el cas gairebé sempre per a les codines .

I no cal dir que hi ha esments procedents de diversos 
reculls toponímics locals, especialment estimables si no es 
limiten a donar una llista a seques de noms de lloc, ans 
cada nom s’acompanya d’una descripció de l’indret al qual 
fa referència .

Com és lògic, hi figuren també els noms de lloc que són 
esmentats en els articles que el DECat, l’Onomasticon i 
l’Alcover-Moll dediquen a la paraula codina; per bé que hi 
ha alguns d’aquests topònims que no hem sabut localitzar, 
potser perquè són noms que ja s’han perdut .

Les dades del País Valencià procedeixen del Corpus 
toponímic que ha publicat l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua .

Les altres codines

No voldríem acabar aquests comentaris sobre la paraula 
codina sense dir quatre mots sobre les accepcions secundà-
ries que té aquest terme . Són accepcions totes elles de la llen-
gua comuna, però sense que cap hagi anat més enllà d’una 
àrea de difusió concreta, on se circumscriu exclusivament . 
És clar que codina no és tampoc arreu conegut en aquella 
accepció que considerem primigènia . Tanmateix convindrem 
que l’àmbit de la significació com a «rocassa» és més dispers; 
no es troba focalitzat de forma estricta en unes quantes (no 
gaires) contrades contigües, és a dir, tancat en un precís i únic 
espai geogràfic . I per una altra banda, és en aquest valor que 
el mot codina ha estat emprat en la llengua literària .

Bastets i Busa des de la Creu del Codó   Foto: isidre blAnc
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Codina / cadolla
Dels divuit esments que el Corpus toponímic valencià 

fa de codina, quinze es troben al nord del país, en locali-
tats situades entre la ciutat de Castelló i el riu de la Sénia, 
pertanyents a les comarques del Baix Maestrat, els Ports i 
la Plana Alta; precisament la zona on per codina no s’entén 
una rocassa sinó una cadolla, això és, un clot en una roca 
on s’atura l’aigua; unes «piques abuidades [sic] en el cingle» 
(cal entendre naturalment), segons explicaren a Coromines 
que eren uns cocons anomenats codines de Santa Paula, 
que hi ha al poble del Bellestar, del municipi de la Pobla 
de Benifassà .

D’aquestes quinze codines del nord valencià cinc formen 
part del nom de barrancs . Aleshores, aquestes codines que 
no són altre que cadolles, ¿no podrien tenir així mateix el 
valor de gorg, toll o tolla excavat en roca, talment com al 
Prio rat al riu Montsant, per exemple, n’hi ha un seguit i de 
ben famoses, posem per cas, les cadolles Fondes, a l’entrada 
del congost de Fraguerau, o bé la cadolla del Comte? No 
perdem de vista que es tracta d’accidents del llit de cursos 
d’aigua intermitents o que sovint baixen secs, si no és que hi 
estan la major part de l’any; en tot cas que, quan ja no en por-
ten, part de l’aigua hi pot tanmateix haver quedat retinguda 
en clots de fons rocós (per tant, impermeable) de la llera .

Hi ha també, però, que el mot codina pot ser simplement 
el nom d’una partida, i llavors que hi hagi un seguit de 
noms d’accidents del terreny que són determinats per 
codina, perquè és així com es diu el paratge on aquells 
es troben . Per exemple, a Borriol (Plana Alta) tenim el 
paratge conegut específicament per la Partida de Codina 
[sic]; i una font, un tossal, un barranc i encara un descarre-
gador que hi ha (o hi deu haver) dintre seu són anomenats 
font, tossal, etc . de Codina .

Potser la conjectura adés apuntada, que la codina diguem 
de barranc del nord valencià pot equivaler a la cadolla d’una 
llera rocosa del Priorat, és més plausible quan el determinatiu 
és en plural, codines més que no pas codina .

Tenim així un barranc de les Codines a la Pobla de Beni-
fassà i un altre a les Coves de Vinromà (Plana Alta), on el 
determinatiu codines no consta com a nom de partida en 
la toponímia d’aquestes localitats . Talment, així mateix, per 
un altre barranc de les Codines que trobem a Ulldecona, 
baixant a abocar l’aigua, que no retenen les cadolles del seu 
curs, al riu de la Sénia des de la serra de Montsià, fora doncs 
del País Valencià .

Sembla també que podem incloure com un altre cas 
d’aquesta accepció particular el toll de la Codina que figura 
com un dels topònims del terme de Vallibona, a la comarca 
dels Ports, ensems amb un altre que es diu simplement la 
Codina . L’apel·latiu toll deu haver substituït l’antiquat codina 
en aquest valor, per bé que aqueixa paraula encara hi sub-
sisteix, puix que pot haver esdevingut el nom de l’indret on 
hi ha el dit toll .

Com a nota curiosa esmentem que aquesta accepció dia-
lectal de codina és pròpia de les terres del bisbat de Tortosa, 
per bé que no de pertot d’ell, ni arreu, on així és entès el mot, 
d’una manera hegemònica o exclusiva10 .

No cal dir que no s’ha de prendre aquesta observació sinó 
d’una manera aproximada; i tenint en compte que els límits a 
considerar del bisbat són els tradicionals, per tant, encloent-hi 
l’escapçament considerable que va patir per la banda sud en 
els temps del franquisme . Això afecta, per tant, les localit-
zacions pertanyents a la Plana Alta, que ja no formen part 
actualment de la diòcesi tortosina .

Les codines artificials

En alguna contrada entenen per codina una mena de 
cadolla artificial feta a posta per a recollir i aprofitar l’ai-
gua de pluja . Consisteix en un ‘sot fet al camp i cobert amb 
volta de pedra i argelagues’ .

Com podeu suposar, aquest és un enginy propi de les con-
trades que van escasses d’aigua . Així no és estrany, doncs, que 
s’hi hagi recorregut, potser més que enlloc, en una comarca 
proverbialment seca com la de les Garrigues .

10 . Vés a saber si és per compartir un mateix fons ètnic pre-romà –els ilerca-
vons?– . O, simplement, que el fet de compartir una mateixa administra-
ció com l’eclesiàstica, omnipresent durant segles, pot haver comportat una 
major freqüència de contactes entre les persones implicades i, per conse-
güent, un cert grau d’uniformització lingüística .
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Ramon Amigó diu que la més important i de més ano-
menada d’aquestes construccions es troba a les Garrigues 
d’Ulldemolins . La descripció que en fa coincideix amb la dels 
diccio naris, tan sols que en concreta algun tret . Així precisa 
que el clot s’obre en un pla de roca i és rodó i que té l’obertura 
arran de terra «perquè s’hi pugui accedir a buscar l’aigua de 
pluja que s’hi acumula» .

Creiem que les precisions sobre el fons rocós, la forma 
rodona i l’obertura arran de terra es poden generalitzar a tota 
aquesta mena de codines i no pas pròpies únicament de la que 
descriu R . Amigó .

Aclarim que Ulldemolins és un poble prioratí, però una part 
del seu terme pertany a les Garrigues . És el tros que té enllà 
de les crestes d’en Blai, per tant, a l’altra banda de la serra de 
la Llena, que fisiogràficament ja és garriguenca . Aquesta part 
del terme és coneguda, precisament, amb el mateix nom que 
la comarca a la qual pertany de debò, les Garrigues .

Val a dir que a Ulldemolins, si més no, aquestes codines 
han perdut el nom ancestral; ara en diuen bassots . Aquella a 
la qual ens referim més amunt és coneguda actualment pel 
bassot del Gris .

El nom del paratge contigu, però, entre el bassot i la carena 
de la serra –la Codina o pla de la Codina– deu fer-hi referèn-
cia, anomenant-lo encara amb l’apel·latiu obsolet, si més no en 
aquells verals, d’aquestes construccions .

Les codines a vegades soterrades

Esmentem finalment una altra accepció de codina en la qual 
el mot és presentat segons una perspectiva fonamentalment 
agrària . La codina aleshores és vista com una nosa o obstacle 
que en un punt concret presenta la terra per a un conreu fàcil .

Aquesta accepció és recollida pel Diccionari Alcover-Moll, 
que la fa pròpia del català oriental, i l’hem trobada també en 
una publicació de la Mancomunitat de Catalunya de l’any 1922 
(el Costumari català) . Les definicions que en donen són molt 
semblants, com si haguessin sortit d’una mateixa font . Així, 
tant l’una com l’altra ens assabenten que es tracta d’una capa 
de terra dura i compacta –una «capa ferma», diu el Costumari– 
que apareix al sòl o al subsòl de les terres de conreu o que «es 
volen conrar»; o bé també entre aquestes terres .

Codina en aquesta accepció de ‘terròs fort o tros de roca’ 
(DCVB), situat a la superfície o molt poc endins de la terra de 
conreu, té un sinònim, el mot fiter, que en aquest sentit l’Al-
cover-Moll recull al Lluçanès, al «Cardener, a la Segarra», i 
també a Mallorca .

Segons el Costumari català, aquest fiter11 sinònim de 
codina és conegut amb tots aquests altres mots: tap, tapàs, 
taperot, sauló fort i tapassot .

I no fóra altre que una marga argilosa d’aspecte terrós, però 
que no és directament cultivable, bastant friable (si la mulles, 
es desfà als dits) i generalment d’un color blavós, per bé que 
també n’hi ha de blanca o de roja . u

11 . «Gruixa de sòl o de subsòl tan fort que no es deixa conrar» (Costu-
mari) .
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Les expressions errònies, encara
Roser Latorre

És preocupant la facilitat amb què 
alguns tertulians que exposen llurs 
idees i parers a través dels mitjans 

de comunicació transformen la llengua 
per adaptar-la als limitats coneixements 
que en tenen, de manera que no solament 
en traeixen de tant en tant la morfologia 
i la sintaxi, sinó que exemplifiquen la 
conversa, sovint amb una certa petulàn-
cia, amb expressions i frases fetes errò-
nies o capgirades .

Vegem-ne alguns exemples, que in -
ten tarem d’analitzar:

1 . Ofès per aquelles paraules, li va 
donar l’esquena.

2 . El problema d’aquesta actuació està 
en els ciments.

3 . Per bé i per dolent, la història ha 
anat així .

4 . Això que han fet, ratlla el ridícul .

5.  Quan arribin els direm «moltes 
felicitats» a les tres.

No té sentit que algú vulgui donar 
la pròpia esquena a algú altre pel fet 
de sentir-se ofès . I encara que no se’n 
sentís, és clar . Si provem, però, de tra-
duir l’expressió al castellà, veurem 
d’on vénen els trets . En castellà es diu, 
efectivament, «dar la espalda a alguien» 
per a significar que hom l’abandona en 
una situació difícil . No és el mateix, és 
clar, perquè l’equivalent de la frase que 
analitzem fóra «volver la espalda (o las 
espaldas) a alguien» . La qüestió, però, 
és que hem substituït per una expressió 
castellana la forma catalana correcta, és 
a dir: Ofès per aquelles paraules, se li 
girà (o se li tombà) d’esquena.

En la frase segona, si partim del 
fet que ciments, en català, només pot 
referir-se al material emprat en la cons-
trucció (vegeu els nostres diccionaris) i 
que pot haver-hi, segurament, diferents 
tipus o qualitats de ciment, la qual cosa 
justificaria la forma plural, pot dedu-
ir-se que l’interlocutor es referia a una 
construcció on s’havia fet servir un 
ciment poc adequat . És evident que es 

parla de tota una altra cosa, segurament 
de caràcter polític o social, i que els 
edificis no hi tenen res a veure . El cas-
tellà ha tornat a fer forat, ara amb el 
mot «cimientos», que tradueix el català 
fonaments. La frase bona fóra, per 
tant: El problema d’aquesta actuació 
està en els fonaments.

Observem la frase tercera . L’antò-
nim del mot bé és mal, de la mateixa 
manera que el contrari de dolent és bo. 
Sembla que actualment hi ha qui con-
fon aquests mots i llurs funcions . Si con-
sultem el diccionari Fabra, per exemple, 
ens adonarem que tant el mot bé com 
el mot mal poden ser adverbis o també 
substantius . Vegem-ne exemples: Hem 
sopat bé. Una feina ben acabada (ben 
davant adjectiu o participi en funció 
d’adjectiu, és a dir, quan precedeix l’ele-
ment que modifica) . Un llibre mal escrit . 
Una paraula mal dita . I trobem bé i mal 
substantivats en frases com: Tornar bé 
per mal . No distingeix el bé del mal. El 
mot mal pot ser, encara, adjectiu (prece-
dint el nom que qualifica): És una mala 
cuinera . Això té mal aspecte . Quant al 
mot dolent, té també funció d’adjec-
tiu (posposat sempre, però, al nom o 
al verb): Va ser una òpera dolenta. És 
dolent, aquest vi . Un home dolent. I 
pot substantivar-se, especialment quan 
es refereix a persones i el nom és sobre-
entès; per exemple: el dolent de la pel-
lícula . No és el cas, és clar, de la frase 
tercera, que paral·lelament a les frases 
abans esmentades, hauria de dir: Per a 
bé i per a mal, la història ha anat així .

En la quarta frase podem endevi-
nar-hi, un cop més, la traducció directa 
d’una forma castellana: «rayar en el ridí-
culo» . Mirem què diu el Fabra sobre el 
verb ratllar: 

Fer una ratlla o ratlles (a alguna 
cosa) / Reduir (pa, formatge, etc .) a 
trossets menuts passant-hi un objecte 
de superfície rasposa . 

Cap de les dues accepcions no ens 
serveix . Sí que podem traduir aquell 

«rayar» del castellà per ranejar en, 
vorejar, acostar-se a. Per tant, hau-
ríem pogut dir: Això que han fet voreja 
el ridícul .

Fixem-nos ara en la darrera frase . 
Sembla que es tracta de felicitar unes 
persones: a les tres, anuncia . En sentit 
estricte, això vol dir que quan el rellotge 
marcarà les tres, les podrem felicitar . 
Però el qui parlava no volia dir això, 
sinó que felicitarien tres persones (en 
aquest cas, del sexe femení) al mateix 
temps, és a dir, que les felicitarien totes 
tres. Aquesta tendència a fer servir l’ar-
ticle davant el numeral en lloc de l’ad-
jectiu tots, totes per a indicar la inclusió 
de més d’un –és a dir, uns i altres sense 
excepció–, també és heretada de la 
llengua veïna, que diria, en aquest cas: 
«Cuando lleguen, les diremos “mu chas 
felicitades” a las tres .» Però que en 
català correcte fóra: Quan arribin, els 
direm «moltes felicitats» a totes tres. 
Allò que no podem fer, tanmateix, és 
felicitar aquells que s’expressen «sollant 
la parla catalana», com diria el nostre 
gran poeta Josep Carner1 . u

1 .  En «La bella dama» (poesia dedicada a Emili 
Vallès), del recull Auques i ventalls.
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Lluís Marquet i Ferigle 
(1938-2011). In memoriam
Agustí Barrera

Gairebé vam coincidir, en Lluís 
Marquet i jo, en la nostra entrada 
a la Gran Enciclopèdia Catalana 

(GEC) . Fou pels volts de l’any 1968, 
quan el projecte de la GEC, sota l’im-
puls de Max Cahner, es començà a ges-
tar en un pis del carrer Provença, 278, 
de Barcelona, seu d’Edicions 62 . Allí 
s’inicià la fase de recopilació de dades 
i elaboració de fitxes per a la publicació 
de la GEC, el primer fascicle de la qual 
aparegué la tardor de 1968 .

Aquell pis del carrer Provença, amb 
una senyorial escala de marbre, era 
allargassat com una llonganissa . A l’en-
torn d’un eix central, el passadís, a dreta 
i a l’esquerra s’obrien  petites estances 
que corresponien a les diverses seccions 
de la GEC . A la planta baixa hi havia 
un magatzem de farmàcia; per això, tota 
l’escala feia una agradable olor de mede-
cina, de xarop per a la tos .

En Lluís Marquet i Ferigle era una 
persona amable, però reservada, una 
mica distant, una mica britànic . El seu 
pare, enginyer industrial com ell, havia 
estat un càrrec dirigent de la companyia 
Catalana de Gas .

El nom de Lluís Marquet apareix 
en el primer volum de la GEC (1969), 
dins l’apartat d’Assessors i Responsables 
Científics i Tècnics, secció d’Electrici-
tat i electrònica . Recordo que en aquella 
època m’havia dit que feia de professor 
per correspondència a Ràdio Maymó .

En els anys setanta, sota la influèn-
cia del Maig de 1968, els treballadors 
de la GEC, en èpiques i incruentes 
batalles ideològiques assembleàries, 
debatien si l’orientació de l’obra s’ha-
via de decantar cap a un model de cul-
tura nacional popular o només al ser-
vei del proletariat, com a eina per al 
canvi revolucionari que semblava que 
estava en marxa . 

La sopa de sigles dels treballadors 
de la GEC, representades pel PSUC, 
PSAN, PSAN(p), Moviment Socialista 
de Catalunya (MSC), Bandera Roja 
(BR), a més a més d’individualitats 

neoanarquitzants i reductes maoistes, 
mantenien una   relativa bona entesa . 
En Lluís Marquet, però, sempre adoptà 
una actitud de distanciament dels posi-
cionaments polítics;  jo diria que,  amb 
un esperit totalment fabrià, entenia que 
el més important era no deixar mai ni la 
tasca ni l’esperança .

Malgrat que en la GEC ell treballà a 
l’àrea de la seva especialitat (la tecno-
logia), demostrà un interès palès per les 
qüestions de llengua, sobretot del lèxic 
tècnic i científic .

En Marquet formà part d’aquell 
estol d’especialistes, de filòlegs, grà-
cies a l’esforç  i patriotisme dels quals 
hem recuperat els mots que quaranta 
anys de feixisme ens havien fet per-
dre . Recordo i me’n deixo: Bartomeu 
Bardagí, deixeble de Pompeu Fabra, 
l’home dels acudits enginyosos; Eduard 
Artells, de la mateixa fornada que el 
primer; la meva estimada amiga Roser 
Latorre, un pou de sentit comú i de la 
llengua; Jaume Costa, l’amic de fadi-
gues polítiques i somnis utòpics; Josep 
Milà, sempre tan curós i pedagògic; 
Jordi Teixidor, el màgic «ocellaire»; 
Hortènsia Curell, Alfons Tarrida, Juli 
Moll, sempre tan proper .

Lluís Marquet dugué a terme 
una meritòria tasca; això ens ho 
podria explicar en Salvador Alegret, 
col·laborador també de la GEC, amb els 
seus  treballs de normalització del lèxic 
científic i tècnic català en la Societat 
Catalana de Ciències Físiques Quími-
ques i Matemàtiques (SCCFQM), filial 
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i 
en la Comissió Lèxica del Col·legi d’En-
ginyers Industrials .

Cada agost, amb en Marquet ens tro-
bàvem a la Universitat Catalana d’Estiu 
de Prada (UCE), on ell impartia cursos 
sobre lèxic científic i tècnic . Coincidíem 
en la necessitat de fer una història de 
la GEC, el gran projecte cultural català 
del segle xx, elaborat sota la dictadura 
feixista; però, massa enfeinats, ho ajor-
nàvem per a l’any següent .

Marquet era un patriota, és a dir, 
un català conscient, que va entendre la 
importància de l’idioma com a element 
d’identitat nacional . No era un home 
d’aquests dels grans discursos oficials 
buits de contingut, dels gestos teatrals, 
sinó d’aquells que amb una tasca de for-
miga al llarg de la seva vida han fet pos-
sible que ara puguem iniciar un procés 
de construcció nacional .

En el supòsit que hi hagi un més 
enllà, que no n’estic gens convençut, ben 
segur que a en Lluís Marquet el podrem 
trobar passejant amb el Diccionari ge -
neral de la llengua catalana (1932) i 
el Curs pràctic de gramàtica catalana 
(1932) de Jeroni Marvà a sota del braç 
i havent demanat audiència a Mestre 
Fabra per un problema de sintaxi .

Aquest estiu el trobaré / et trobarem 
a faltar a l’UCE de Prada .

Que la terra et sigui lleu, amic!
Agustí Barrera
Entre nombrosos articles especialit-

zats i divulgadors de la seva especialitat, 
molts publicats dins Llengua Nacio-
nal, destaquem:

— Diccionari d’electrònica (1971)

— Vocabulari de luminotècnia (1978)

— Pesos mides i mesures dels Països 
Catalans (1990)

— Diccionari del taller mecànic (1991)

— Llenguatge científic i tècnic (1993)
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David Pagès i Cassú, ac-
tual president de l’asso-
ciació Amics Gironins 

de Verdaguer, és un escriptor, un 
activista cultural inquiet i pers-
picaç i un filòleg i educador. Ha 
col·laborat en diferents revistes 
(Cavall Fort, Escola Catalana, 

Llengua Nacional i Serra d’Or) 
i ha publicat quatre llibres: His-
tòries de l’avi Abdon, Històries 
de casa nostra, Batecs d’un po-
ble i el recull de pensaments que 
presentem: 500 raons per parlar 
català. 

Es tracta d’un llibre obert 
–podem dir també inacabat–, 
elaborat a ritme de sardana que 
dóna entrada a qui s’hi vol afe-
gir. Pensat i editat a Girona, 
podem inscriure’l dins la famí-
lia sociolingüística. Té 152 pà-
gines i una portada singular: 
una boca oberta d’infant, que 
mostra en la llengua les quatre 
barres i, al fons, els noms dels 
autors dels pensaments. En co-
lor verd esperança.

500 raons per parlar català. 
El títol no enganya. Ens ho re-
corda Carles Duarte en un prò-
leg, profund i concís, que titula 
«Construir país». No és, ni més 
ni menys, que un «vast inventari 
d’arguments» d’una inabastable 
riquesa humana i literària. Argu-
ments que cohesionen la llengua 
que, com el títol d’aquesta re-
vista, s’enclouen en un únic i 
suggestiu argument: «Llengua 
Nacional».  

L’aplec de testimonis és im-
pressionant. Abasten la llargària, 
amplitud i profunditat de les ter-
res catalanes. I, més important 
encara, hi ha una sorprenent vari-
etat d’autors: de portes endins i de 
portes enfora. Més de tres-cents; 
alguns, curosament escollits: per 
la seva representativitat, ja sigui 
intel·lectual, política o simplement 
professional. I fins i tot per la seva 
popularitat, per què no? Cal sos-
pesar-la en el que val, aquesta 
recerca elaborada i subtil.   

Els arguments emprats pels 
autors d’aquests pensaments són, 
així mateix, per a tots els gustos. 
En podríem fer una llarga llista: 
d’ideològics, d’ètics, d’estètics… 
de convicció, d’encoratjament; 
de somnis i de realitats; de de-
sigs i d’esperances i, per què no 
dir-ho?, en la variada família po-
lítica que hi apareix hi ha alguna 
concessió a l’oportunisme, que 
també cal valorar.

En la llarga llista de noms, 
ens hi podríem entretenir. No ho 
farem. Ens interessa sobretot que 
adquiriu el llibre i que, un cop 
llegit, hi pugueu afegir el vostre 
propi argument. És un florilegi 
obert que fa obrir els ulls i pre-

senta insospitades perspectives. 
Frases llargues i frases curtes, 
les quals, elaborades pels savis, 
podrien ser recitades pels in-
fants. A vegades són raons sabo-
roses i subtils; a vegades, un 
pensament concís. De les 500 
raons per parlar català exposa-
des en aquest llibre, n’hem vol-
gudes recollir tres. Agudes, ta-
llants com una espasa: La llengua 
és l’expressió de l’ànima d’un 
poble (Joan Coromines). Qui es-
tima la llengua la fa servir 
(Francesc Ferrer Gironès). No et 
mosseguis la llengua: parla ca-
talà (Obra Cultural Balear).

En tessitura actual, podem 
inscriure l’autor dins aquella nis-
saga de pedagogs i mestres giro-
nins que dediquen la vida a un 
objectiu profund: fer país. Jus-
tament en un camp de flors no 
sempre ben cuidades. No sempre 
ben regades: els ambients infan-
tils i juvenils de la terra. Una 
terra assaonada amb uns adobs 
naturals. Els únics adobs que la 
terra, conreada secularment amb 
la suor del poble, pot oferir: la 
llengua i la cultura. u

Joan Carreres i Péra

David Pagès i Cassú,
500 raons per parlar català,
CCG Edicions,
Girona 2011.

500 raons per 
parlar català

Aquest llibre inclou fins a 
cinquanta-tres reflexions 
de la gent de Tallers per 

la Llengua per a viure millor en 
català, i per a viure més en ca-
talà. Val a dir que, abans de co-

mençar a llegir, si hi penso una 
mica, he de dir que el títol m’in-
quieta i em provoca algunes 
qüestions: fins a quin punt el ca-
talà ens sedueix? Cal que ens 
sedueixi per a parlar-lo? Què po-
dem fer perquè sedueixi més 
aquells a qui no sedueix prou? O 
fins i tot: hi ha alguna llengua 
que no ens sedueixi?

D’alguna manera, la dotzena 
llarga d’autors que hi participen 
contesten aquestes preguntes; 
però és bo que la gent se les faci 
almenys una vegada a la vida si 
volem deixar de ser simplement 
mamífers lingüístics, si volem 
ser «més lliures com a poble i 
com a individus», com diu Rosa 
Calafat en el pròleg.

Destacaria la idea del català 
com a llengua comuna de la gent 
que viu en aquest racó de món 
que encara no és independent i 
lliure, la llengua de cohesió. Al 
llarg dels escrits s’hi van trobant 
arguments i recursos per a passar 
de la submissió a la fidelitat o, 
com ja deien en l’anterior llibre, 
de la consciència lingüística a la 
conducta fidel, al català. 

Carles Palau es pregunta qui 
planteja els corpus de valors que 

es transmeten explícitament en 
l’educació als Països Catalans. 
M’interessa molt el tema, perquè 
fa anys que defenso la necessitat 
d’una educació sociolingüística 
o «per la llengua» com se’ns pro-
posa aquí. L’únic dubte que tinc 
és en relació a l’afirmació que els 
efectes positius que es derivarien 
de treballar l’educació per  la 
llengua (que cal no confondre 
amb l’educació de la llengua, que 
ja s’ha demostrat insuficient) po-
drien ser més immediats que els 
de l’educació ambiental. En 
dubto, tant de bo fos així; però 
els hàbits, les actituds lingüísti-
ques, les rutines i les normes 
d’ús de convergència cap a la 
llengua dominant de l’Estat o del 
marc internacional són molt més 
profunds i tenen menys reforça-
ments ambientals que els temes 
del medi ambient. L’estratègia de 
l’educació sociolingüística no 
pot limitar-se a uns tallers; hau-
ria de formar part del currículum 
educatiu i anar reforçada en els 
mitjans de comunicació i arreu.

Cal parlar clarament, com es 
fa en aquest llibre, ja que si no 
ens adrecem als nouvinguts en 
català els discriminem; cal mos-

trar i demostrar que el bilin-
güisme que es presenta com a 
igualitari és insostenible i fa in-
sostenible la normalitat d’ús del 
català. Jo encara diria més: cal 
apostar per la sostenibilitat lin-
güística, però també pel decrei-
xement lingüístic de les grans 
llengües que van envaint massa 
àmbits d’ús i funcions socials 
que no els pertoquen, que fan 
recular i afebleixen les llengües 
nacionals.

Hem d’apostar per l’autoes-
tima i dir, com es diu clarament 
en l’exposició i en el llibre Rea-
litat i vitalitat de la llengua ca-
talana, que el català és una llen-
gua de primera, una llengua 
potent i alhora minoritzada po-
líticament pels Estats que la mal 
acullen en el seu si; cal anar més 
enllà de les set legislacions di-
ferents que emmarquen els nos-
tre català i apostar per una es-
tratègia unificada que apunti a 
la reintegració de la comunitat 
lingüística catalana. u

Jordi solé i Camardons

David Vila (coord.), 
El català em sedueix,
edicions 7dquatre, 
Sabadell 2011.

El català em 
sedueix
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El gramàtic moianès Josep 
Ruaix i Vinyet és l’autor 
d’un Nou diccionari auxi-

liar, el qual conté un extens re-
pertori lexicogràfic d’interferèn-
cies en el català d’avui i de 
dubtes, incorreccions, preferèn-
cies i remarques lingüístiques, 
seguint l’ordenació alfabètica 
d’entrades. La intenció de l’obra 
és oferir, en un sol volum, un dic-
cionari de barbarismes posat al 
dia i elaborat amb criteris mo-
derns (d’acord amb una informa-
ció objectiva i matisada) i alhora 
un diccionari de dubtes lingüís-
tics que es presenten a l’usuari de 
la llengua.

Han passat quinze anys 
d’ençà que el mateix autor pu-
blicà el Diccionari auxiliar 

(1996), llibre que, durant tot 
aquest temps, ha fet un bon ser-
vei a la correcció i millora de la 
llengua catalana. Ha estat una 
eina útil. La nova edició és una 
reelaboració, actualització i 
ampliació d’aquella obra ja ex-
haurida.

Avui un diccionari de barba-
rismes i de dubtes posat al dia 
continua essent necessari, per-
què conté informació que no es 
troba ni en un diccionari general 
ni en cap diccionari bilingüe. En 
podríem donar molts exemples; 
en posarem tan sols una petita 
mostra d’entre el reguitzell dels 
començats amb la lletra a. Ima-
ginem que el qui parla o escriu 
dubta si, en català, és correcte el 
mot abasteixement, mot que no 
apareix en un diccionari general 
(i que, per tant, sospita que no és 
correcte, però no encerta a tro-
bar el mot corresponent) i no li 
ve al cap l’originari mot castellà; 
el Nou diccionari auxiliar li re-
sol la qüestió: «(cast. abasteci-
miento) m abastament, abasti-
ment, proveïment, etc.»  Un altre 
exemple: es pot dir roba d’abric? 
(de fet, se sent a dir, sobretot en 
alguns mitjans de comunicació); 
però està bé de dir-ho així o hi 
ha una altra forma més tradicio-
nal i preferent? Vegem aquest 
diccionari: «d’abric. És un cas-
tellanisme l’ús d’aquesta locució 
determinativa (cast. de abrigo) 
en lloc de la combinació d’abri-
gar. En català, el subst. abric té 
un sentit més concret, de cosa, i 
no s’ha de fer servir com a nom 
d’acció.» Encara un parell 
d’exemples més: 1) autentificar 
o autenticar? Segons aquest dic-
cionari: «autentificar, autenti-

ficació  Variants secundàries (la 
primera, admesa pel DIEC i el 
GDLC; la segona, pel GDLC) de 
autenticar, autenticació (cf. 
cast. autenticar o autentificar, 
autenticación).» 2) ¿És Azer-
baitjan i, el gentilici, azerbait-
janès -esa?  Doncs, d’acord amb 
aquest diccionari, no: «Grafies 
incorrectes per Azerbaidjan, 
azerbaidjanès -esa.»  I així po-
dríem anar continuant. 

Resumint: en el Nou diccio-
nari auxiliar hi trobem la cor-
respondència correcta de molts 
barbarismes (tenint en compte 
les obres més importants publi-
cades darrerament), la solució de 
molts dubtes, d’una colla d’in-
correccions, les preferències en-
tre variants o sinònims i l’expli-
cació sintètica i remarques sobre 
molts aspectes lingüístics.   

Josep Ruaix és un mestre de 
la llengua; ho avala el reconei-
xement de la seva extensa bibli-
ografia (de 1968 ençà), elaborada 
amb intel·ligència i perseverant 
dedicació.  

Com ja vam assenyalar en un 
altre article, el nostre autor té una 
forma de treballar cíclica, orde-
nada, metòdica. Passa de l’anàlisi 
a la síntesi, i viceversa: primer 
observa i anota els punts conflic-
tius o, simplement, nous de la 
llengua; a continuació els estudia 
detingudament, en profunditat i 
amb tot luxe de detalls i des de 
diferents angles o punts de vista; 
després de pensar-s’hi molt, pu-
blica el resultat de la seva conti-
nuada recerca, el fruit madur de 
les seves investigacions lingüísti-
ques (sempre en documentats 
articles o llibres). Un cop aca-
bada l’anàlisi (val a dir, la divisió 

de les les dificultats que hom exa-
mina en tantes parts com calgui 
per a resoldre-les millor), l’autor 
cerca la síntesi, la concreció, les 
solucions pràctiques i operatives 
–tasca en la qual reïx com un 
gran mestre, reconegut ja de 
bona hora, concretament d’ençà 
de la seva primera aportació, El 
català en fitxes. Ara torna a de-
mostrar la seva habilitat per a la 
concreció en aquest Nou diccio-
nari auxiliar.

Quan té la síntesi feta, sor-
geixen nous elements –la llen-
gua és en evolució constant– que 
demanen nous estudis analítics, 
i és el mateix observador atent 
que els detecta el qui els estudia, 
en llur complexitat, fins a treure 
l’entrellat del problema, abans 
de servir-los, ja resolts, al gran 
públic; aquest lingüista no pu-
blica dubtes (els té al calaix, o 
dins l’ordinador), sinó que sols 
publica solucions.  

Amb discreció, tenacitat i 
lucidesa, Josep Ruaix treballa 
cada dia per la llengua catalana, 
per una llengua noble, no em-
bastardida ni adulterada per 
mots o expressions forasters in-
necessaris, però alhora posada 
al dia perquè sigui un mitjà ex-
pressiu útil en els moments ac-
tuals . La seva obra és el resul-
tat eficaç i oportú d’una gran 
dedicació. u

Carles riera

Josep Ruaix i Vinyet,
Nou diccionari auxiliar,
Editorial Claret,
Barcelona 2011.

Nou diccionari
auxiliar



bibliografia

44    LLengua nacionaL - núm. 75 - Ii trimestre deL 2011

Amb Poliglotisme passiu 
i altres escrits el socio-
lingüista Jordi Solé i 

Camardons ens lliura el número 
1 d’una nova empresa editorial 
ambiciosa. Voliana Edicions 
naix amb la voluntat de recupe-
rar texts del segle xx i d’ofe-
rir-ne de nous pel seu interès i 
compromís amb el país. Solé i 
Camardons escull el subjecte de 
la seva tesi de llicenciatura i 
opta per reeditar un llibre (i al-
tres escrits de diferents anys) 
estampat en la Barcelona de 
1936. La seva introducció és 
breu, concisa i mesurada. És un 
exercici que l’honora.

El tema és engrescador per a 
qui redacta aquesta ressenya. Per 
qüestions familiars, vaig ser criat 
en quatre llengües i tres nacions 
abans d’haver complert deu anys: 
català, francès, anglès i castellà. 
He arribat a parlar-ne unes altres 
quatre amb un moderat grau de 
correcció. Sóc traductor i intèr-
pret de formació universitària i 
em dedique al sector turístic in-
ternacional, a l’escriptura i a la 
traducció.

A divuit anys Delfí Dalmau 
i Gener (1891-1965) era profes-
sor de l’Escola Berlitz de 
Barcelona, un esperantista con-
vençut, un catalanista coherent i 
un poliglot consumat. Què so-
breviu, però, de la seva aporta-
ció vista des de la realitat de la 
primeria del segle xxi?

Una gran part de les afirma-
cions de Delfí Dalmau no han 
envellit gens i semblen haver es-
tat redactades aquest matí. Així, 
no hi ha dubte que les interferèn-
cies entre català i castellà –tant 
lèxiques com morfosintàctiques– 
són el peatge que abonem per un 
bilingüisme imposat que funci-
ona sovint d’una manera unidi-
reccional. Els parlars catalans no 
han arribat mai a l’estadi de 
prostració i de criollització que 
s’observa en altres llengües sense 
Estat. En això som un cas bas-
tant singular. Tot i això, les se-
qüeles del darrer segle són alta-
ment preocupants. L’endemà de 
la publicació del llibre de Dal-
mau entràvem en un marasme 
que va durar fins a 1975, havent 
passat, d’aleshores ençà, un 
temps semblant sense que pu-
guem parlar d’una guarició efec-
tiva. Malgrat la cooficialitat no 
hem aconseguit de tornar al ca-
talà l’esplendor absoluta que mai 
no hauria d’haver perdut.

Així, el missatge de Dalmau 
ens arriba nítid, tres generacions 
després, quan afirma que «a cada 
clima, el seu idioma», amb un 
concepte que entraria de ple en 
l’ecologia del respecte al territori 
que tota llengua necessita per a 
sobreviure. Així, la seva descrip-
ció dels comportaments lingüís-
tics de molts catalans de 1936 
ens resulta familiar: la renúncia 
dels catalans al català davant 
persones vingudes d’altres llen-
gües, cosa que afecta també els 
talents extraordinaris que de-
mostren un alt interès per la llen-
gua i cultura del país. D’altra 
banda, no tan sols denuncia la 
quantitat sinó la qualitat lingüís-
tica. No debades, l’amic personal 
i admirador de Pompeu Fabra 
ens recorda que hem de «parlar 
la llengua pròpia amb la màxima 
dignitat». Per això fer, lliga la 
llengua amb «els principis». La 
dignitat ha de significar una lle-
ialtat i respecte absolut a la llen-
gua del país. Aquest és el debat 
actual dia rere dia: la correcció 
lingüística de la mà dels drets 
lingüístics. D’a questa suma per-
meteu-me dir-ne «militància lin-
güística». No tan sols hem de 
parlar sinó que hem de parlar bé 
el català.

Així, exclama: «Propugnem 
a peu i a cavall per la disciplina.» 
Des de la meva condició de cata-
lanoparlant valencià faig una 

crida a favor de la disciplina lin-
güística. Darrerament, afecta al-
guns doctors valencians en filo-
logia, acadèmics de la llengua i 
diletants d’alt nivell diversos. 
Ara, Catalunya no se’n deslliura, 
amb aquesta mateixa tipologia, 
amunt i avall, disposada a canvi-
ar-nos el català dia sí i dia també 
des d’una visió esquifida i regio-
nal del territori. Es podria man-
tenir aquesta rebel·lió normativa 
en qualsevol altra llengua dels 
voltants? Doncs, no. És un senyal 
de feblesa i d’agenollament.

Dalmau va ser un esperan-
tista, cosmopolita i poliglot con-
sumat. En això, seguia el dei-
xant del mestre L.L. Zamenhof. 
Així, propugna la necessitat de 
refermar la llengua pròpia d’un 
país, al costat d’una llengua de 
comunicació internacional neu-
tra, per tal d’evitar l’imperia-
lisme lingüístic que això signi-
ficaria per als qui la tinguessen 
com a llengua nadiua. És un bell 
ideal que no ha reeixit.

A parer meu, la seva descrip-
ció del poliglotisme actiu és el 
concepte que necessitaria una 
revisió. Cal diferenciar bé el po-
liglotisme personal del bilin-
güisme social. El poliglotisme es 
fonamenta en la mobilitat ex-
trema de qui és poliglot. Malgrat 
que puga venir donada, no deixa 
de ser un present excepcional o 
una elecció escadussera. Els po-
liglots reals –tres o més llen-
gües– són sempre una minoria 
molt migrada. De fet, als qui te-
nen una llengua estatal darrere 
tan sols se’ls exigeix un bilin-
güisme de comunicació amb 
l’afegit de l’anglès. Quan hi ha un 
programa trilingüe primerenc 
acostuma a anar de bracet amb 
un bilingüisme social imposat. 
Això passa ara mateix amb els 
xiquets valencians, als quals se’ls 
vol ensenyar, per decret, anglès i 
xinès sense que tinguen una com-
petència plena en el seu català 
territorial.

Dalmau ens parla favorable-
ment del «poliglotisme passiu», 
la qual cosa implica una alta 
competència multidireccional en 
la comprensió. El bilingüisme 
social comporta un grau de con-
taminació en el parlant. El món 
en què vivim demostra que la 
contaminació afecta també els 
parlants monolingües més recu-
lats. Estem tots sotmesos al seu 
imperi. L’anglès ha esdevingut 

l’esperanto del segle xxi. No es 
tracta de l’anglès literari, sinó 
del globbish, que és una forma 
simplificada d’anglès en boca de 
parlants no nadius. La funció del 
poliglot d’alt nivell és una altra. 
Ha de saber destriar el gra de la 
palla. Conèixer les fronteres en-
tre tres o més llengües habilita 
molt més que no conèixer-les. 
Dalmau ho sabia, atès el seu po-
liglotisme. El que defensa, però, 
és la possibilitat d’entendre les 
llengües veïnes sense necessitat 
d’activar-les, en un exercici bidi-
reccional sa i igualitari. Això 
evitaria la imprecisió i l’empo-
briment que resulten del bilin-
güisme actiu, on les diferències 
es barregen i difuminen. Per 
això ens recorda que tot ésser 
humà tan sols té una «llengua 
natural i espontània».

Delfí Dalmau, home sensi-
ble, confiava en la capacitat dels 
parlants cultes de les llengües 
veïnes d’entendre el català dintre 
el seu programa de poliglotisme 
passiu. Ens recorda la posició 
central del català en el si de les 
llengües neollatines, cosa que el 
faria fàcil de capir per als veïns 
de les altres llengües de la famí-
lia. On són, però, les actituds 
positives de la major part dels 
parlants cultes espanyols o fran-
cesos? En trobareu molts fent 
esforços amb l’italià o el portu-
guès, però molts més ficaran el 
cap al cove quan es tracta de no-
saltres.

Continuarem amb «la fe ra-
cional i l’esperança ferma» amb 
què Dalmau clou el seu llibre 
precursor de la gran sociolingüís-
tica del darrer mig segle. Recor-
dem, a més a més, totes les opor-
tunitats d’entesa perdudes en 
llegir el llarg i passional escrit 
que envià a Manuel Azaña l’any 
1935. L’any següent ens envaïen 
de nou i tornàvem a entrar en 
una era de grisor. Com que els 
núvols dels imperialismes lingü-
ístics espanyol i francès mai no 
escampen, recordarem Raimon: 
«Quan creus que ja s’acaba, 
torna a començar.» u

Joan Carles martí i Casanova

Delfí Dalmau i Gener, 
Poliglotisme passiu i altres 
escrits,
Voliana Edicions 
«Col·lecció Entrevol 1», 
Argentona 2010.

Poliglotisme 
passiu
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Lluís Cabré (curador), 
Fortuna i Prudència,

Editorial Barcino,
Barcelona 2010

Aquest llibre és la his-
tòria d’uns homes i dones 
que, procedents de la mi-
litància independentista 
d’abans de la guerra civil, 
no es donaren per vençuts 
amb la victòria militar del 
franquisme l’any 1939. En 
el període més repressiu 
del nou règim, decidiren 
que la seva activitat polí-
tica s’havia de basar en la 
tríada: lluita, dignitat i pà-
tria. u

Víctor Alexandre,
Cor de brau,

Columna Edicions, s.a.,
Barcelona 2011.

Frederic Chaume i Cristina 
Garcia de Toro,

Teories de la traductologia,
Ed. Bromera,
Alzira 2010

Víctor Alexandre ha es-
crit aquest llibre per-
què les persones que 

defensen els drets dels pobles i 
dels animals tinguin arguments 
a l’hora del debat. 

Ens explica que l’abolició 
de les curses de braus aprovada 
pel Parlament de Catalunya fou 
d’una transcendència extraordi-
nària i que aparegué en tots els 
noticiaris del món.

Es tracta d’una obra escrita 
en clau d’humor, mostrant-nos 
els enfrontaments entre els an-
titaurins i els pro-taurins. S’hi 
presenten situacions i diàlegs 
que evoquen una atmosfera te-
atral acompanyada de valors 
universals, recordant-nos que el 
grau d’humanitat d’un poble es 
mesura pel respecte amb què 
tracta els animals. u

El llibre de Fortuna i Prudència és una de les pri-
meres obres de l’escriptor barceloní Bernat Metge 
(c. 1346-1413), en edició crítica publicada dins la 

col·lecció «Els Nostres Clàssics». Escrita l’any 1381, narra 
el viatge de Bernat, alter ego de l’autor, a una illa en la qual 
s’entrevista amb les al·legories de la Fortuna i la Prudència. 
L’edició de Lluís Cabré, professor de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, es beneficia d’una anàlisi més moderna 
dels manuscrits i d’un coneixement més ampli de les fonts 
que van influir en l’obra.

El lector hi trobarà una sàtira mordaç contra la banca 
medieval, sota el rerefons de la fallida de diversos bancs 
barcelonins a causa d’una gran crisi internacional. Va ser 
la fallida bancària més important de la Corona d’Aragó. 
Aquest daltabaix financer serveix al protagonista com a 
pretext per a expressar el lament contra la Fortuna adversa. 
Bernat, narrador i protagonista de la ficció, es presenta com 
un home angoixat i pres per la desgràcia, la «ventura» del 
qual servirà d’advertiment a aquells qui confien en els béns 
mundans.

L’autor, per boca de Fortuna, fa sàtira de la situació i 
en particular dels banquers, prestamistes abusius que «de 
20 sous en treien 500». Diu Fortuna amb sarcasme: «el bell 
tomb dels mogobells ha portat a la l’or ha esdevingut plom. 
El qui en depèn ara només cobra bones paraules (“bon 
amor”), ni un sou». El personatge de Bernat, després de 
discutir agrament amb Fortuna, conversa a continuació 
amb la dama Prudència, que li planteja tot un seguit de 
valors oposats als defensats per Fortuna. El protagonista, 
però, no sembla que n’arribi a aprendre gran cosa. u

Els dos autors d’aquest 
llibre Teories de la tra-
ductologia ens presen-

ten, d’una manera clara i con-
cisa, els estudis que una colla 
d’experts en la teoria de les tra-
duccions han fet i que exposen 
en les seves obres.

Sobretot, aquest llibre ens 
agrada per dues raons:

a) El seus autors ens fan 
adonar que traduir és un art 
complex i més important del 
que ens podíem imaginar. A 
més, ens ofereixen una abun-
dant bibliografia per a aprofun-
dir-hi.

b) El llibre és ben escrit, tot 
i que en alguna cosa arrufem el 
nas. La redacció és molt ente-
nedora malgrat intervenir-hi 
termes científics. Ens satisfà el 
bon ús de les preposicions per 
– per a, la bona puntuació...

És, doncs, un llibre que 
aporta algunes novetats en el 
camp de la traducció i que des-
prés de llegir-lo no queda pas 
tan ple de vermell com altres 
que llegim. u
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Xavier Rull,
La formació de mots,

Eumo Editorial,
Vic 2004.

Xavier Rull,
De la sufixació en català,

Onada Edicions,
Benicarló 2009.

Fasolcat Edicions / Barcelona 2010

Aquests quatre llibres volen acostar els docents catalans a aquestes llengües per tal que puguin identificar les dificultats (o les facilitats) 
que tenen els alumnes provinents de cada una d’ells i que volen aprendre la llengua catalana. 

—  El búlgar es parla principalment a Bulgària (on és la llengua majoritària i oficial) i també al sud d’Ucraïna, al sud de Moldàvia, al sud-
est de Sèrbia, al nord-est de Grècia, al sud i oest de Romania, i també en zones d’Hongria, de Macedònia i de Turquia. És una llengua 
molt propera al macedònic.

—  L’hindi i l’urdú es consideren com a part d’un mateix contínuum lingüístic. L’urdú és llengua oficial del Pakistan, tot i que hi és poc 
parlada, ja que hi predomina el panhabi. L’hindi és la llengua pròpia de molts estats del nord i del centre de l’Índia i el parlen uns 400 
milions de persones.

—  El quítxua és la llengua ameríndia amb més parlants repartits entre Perú, Equador, Bolívia, Argentina, Colòmbia, Xile i Brasil. Té re-
coneixement oficial a Colòmbia, Perú i Equador.

—   El rus es parla a Rússia (on és la llengua més parlada). Hi ha minories russòfones a Ucraïna (Crimea), Bielorússia, NO i SO de Moldàvia, 
Letònia, Estònia, Lituània, Finlàndia, Polònia, SE de Romania, Bulgària, Kazakhastan, i encara en alguna part d’altres països. u

Aquest llibre és un recull 
d’articles sobre la sufi-
xació en català, publi-

cats en revistes especialitzades, 
més una aportació que havia ro-
màs inèdita. El lector hi trobarà 
propostes descriptives innova-
dores (el sufix ist/m, el sufix 
-ur+f, les estructures tipus a ro-
dolons i el sufix doble -im -am), 
una interpretació sociolingüís-
tica d’alguns usos (el sufix -eig i 
el sufix -al), un treball sobre els 
nous sufixos i una relació de su-
fixos propis dels llenguatges 
d’especialitat. L’obra, doncs, és 
una aportació que permet a l’es-
tudiós de fer una aproximació a 
fenòmens diversos de la deriva-
ció en català.

L’autor, Xavier Rull, és pro-
fessor de la Universitat Rovira i 
Virgili. u

Aquesta obra, per primera 
vegada i d’una manera 
coherent i exhaustiva, 

descriu els recursos i els proble-
mes relatius a la formació de 
mots, especialment de neologis-
mes. Ofereix, a més, orientacions, 
criteris i propostes per a solucio-
nar problemes lèxics no resolts –o 
tractats parcialment– per diccio-
naris, gramàtiques o llibres d’es-
til. Sovint es tracta de manlleus, 
d’interferències o bé de termes 
d’àmbits especialitzats.

Els assessors lingüístics, els 
correctors, els redactors, els tra-
ductors, els estudiants i els do-
cents de llengua hi trobaran so-
lucions i explicacions dels 
motius pels quals unes formes 
són considerades correctes (o 
recomanables) i unes altres no. 
El llibre, que parteix de realitats 
comunicatives d’avui (premsa, 
ràdio, televisió, llibres, webs, 
films, etc.), presenta una extensa 
bibliografia sobre la qüestió, 
juntament amb un índex de les 
paraules tractades, amb indica-
ció dels punts de l’obra en què 
apareixen. u



Amicsd’ElsClàssics

Imagina que els clàssics de la nostra literatura fossin vius. I que escriguessin en el català d’avui. 
Imagina també que ho fessin sobre els temes més actuals. Bé, això no cal que t’ho imaginis perquè, 
de fet, els clàssics ens parlen d’aquelles coses essencials que inspiren els autors més contemporanis. 
De la resta, se n’ha encarregat Editorial Barcino: demanar a escriptors i poetes actuals que adaptin 
els clàssics i els acostin al lector d’avui amb un llenguatge proper i entenedor que, alhora, en faci evident 
la qualitat literària. 

El resultat és Tast de Clàssics. Una col·lecció de clàssics molt moderns. 

Primer volum:
Jordi de Sant Jordi, Poesia
Versió de Carles Duarte.

Més informació:
www.editorialbarcino.cat
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