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Mig segle d’Òmnium Cultural
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El dia 11 de juliol, en un solemne acte a l’Auditori de Barcelona, es va celebrar el cinquantenari de 
la fundació de l’entitat Òmnium Cultural. Per tot el que ha fet i fa aquesta important associació 
(actualment compta amb 25.000 socis), que té com a lema «Llengua, Cultura, País» —tan conge-

nial amb els objectius de la nostra Associació Llengua Nacional—, val la pena que glossem una mica 
aquesta efemèride.

Òmnium Cultural va ser una institució fundada per cinc patricis catalans —Lluís Carulla, Pau 
Riera, Fèlix Millet Maristany, Joan Vallvé i Joan B. Cendrós— per defensar, en plena dictadura 
franquista, la nostra cultura, que engloba principalment, com ja hem vist, la nostra llengua i que 
vertebra un país, un país que, per circumstàncies històriques, és més aviat un conjunt de països, 
els Països Catalans.

Recordem que en aquell moment (l’any 1961) els partits polítics, a l’Estat espanyol, eren prohibits 
i, per tant, calia recórrer a altres instàncies per a lluitar pels tres ideals esmentats. Els fundadors 
d’Òmnium Cultural van saber trobar una fórmula que, malgrat els entrebancs posats pel règim 
franquista, donà molt bons resultats. Gràcies a l’Òmnium —amb la seva DEC (Delegació d’En-
senyament Català)— es va establir una xarxa de professors i cursos de català que més endavant, 
instaurada ja la democràcia en terres hispàniques i recuperada l’autonomia de Catalunya, serví de 
base per a fer funcionar l’ensenyament regular del català i en català. També gràcies a l’Òmnium 
—amb els seus diversos i valuosos premis— es va prestigiar la literatura catalana, fet que resulta 
importantíssim per a la salvaguarda de la llengua i per a la consciència de país, ja que estimula 
l’autoestima dels ciutadans.

Ara bé, encara que actualment tenim partits polítics que, amb diverses òptiques i amb diver-
sos accents, defensen els mateixos valors que defensa Òmnium, aquesta entitat continua essent 
necessària, perquè, malauradament, els partits polítics moltes vegades estan condicionats pel que 
precisament s’anomena «partidisme», ja que, per definició, busquen la conquesta i l’exercici del 
poder, amb els inconvenients que això comporta. Cal, doncs, una entitat «transversal», com se sol dir 
ara, una entitat que cerqui amb més puresa els objectius al·ludits, deixant de banda la política parti-
dista. Notem també que Òmnium Cultural treballa especialment al Principat (on té vint-i-cinc dele-
gacions), però té sengles delegacions a la Catalunya del Nord i a l’Alguer, i manté estreta col·laboració 
amb dues entitats paral·leles: Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià.

Bo i felicitant ben sincerament Òmnium Cultural (amb especial menció dels seus dos últims 
presidents: Jordi Porta i Muriel Casals) pel seu mig segle de vida i activitats, li augurem una feliç 
prossecució de les seves iniciatives a favor de la llengua, la cultura i el país, amb èxits tan resso-
nants com va ser la gran manifestació ciutadana convocada per Òmnium i que tingué lloc a la 
capital catalana el 10 de juliol de l’any passat, com a reacció contra la sentència del Tribunal Cons-
titucional espanyol que retallava escandalosament el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Fou 
impressionant veure centenars de milers de persones darrere la pancarta unitària que deia: «Som 
una nació. Nosaltres decidim». 

Finalment, sigui’ns permès d’afegir a tot això, a tall d’apèndix —atès l’interès pel bon ús lingüístic 
que caracteritza LLengua nacionaL—, un prec als dirigents d’aquesta benemèrita associació cin-
quantenària: que recuperin, en les seves publicacions (com ara Escola Catalana, hereva del modest 
però útil Butlletí de la DEC), l’aplicació acurada de la distribució de les preposicions per i per a segons 
la normativa fabriana, sigui per raons filològico-gramaticals, sigui per motius de prestigi literari, 
sigui, per què no?, per fidelitat a la praxi de personatges tan vinculats a Òmnium com foren Joan 
Triadú, Jaume Vallcorba i Rocosa, Manuel Miquel i Planas, etc. És un petit detall, si voleu, però sens 
dubte enfortiria encara més la imatge d’una entitat tan prestigiosa. u
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sociolingüística

Unitat i variació lingüística: 
una qüestió ideològica
 

Joan Martí i Castell

Introducció

Ha estat reiteradament i justament afirmat que Pompeu 
Fabra fou un geni i alhora una persona hàbil per a dirigir 
l’elaboració de la codificació del català literari a començos 
del segle xx i per a fer entendre la necessitat vital que el 
col·lectiu dels catalanoparlants l’acceptessin disciplinadament 
i unitàriament .

Allò sobre què potser no s’ha aprofundit prou és en les 
teories en què sustentava les seves opinions . Bé que és cert 
que s’ha subratllat que en ordenar el català Fabra aspira a 
convertir-lo en llengua nacional, en canvi, no s’ha aprofundit 
suficientment sobre quines tesis descansa aquesta idea .

La meva voluntat és d’assenyalar els criteris encara 
vigents que l’Institut d’Estudis Catalans ha heretat del Mes-
tre i que continua aplicant en la dialèctica unitat/variació 
lingüística a l’hora d’establir i d’actualitzar la normativa 
lèxica i gramatical .

Entre nosaltres, la qüestió de la funció de les variants dia-
tòpiques en l’ús general de la llengua ha estat i és persistent i 
ens preocupa d’una manera particular . Tanmateix, la discus-
sió sobre aquest tema acostuma a centrar-se principalment 
en el criteri quantitatiu: quanta variació hi ha d’haver en la 
codificació unitària?

Generalment, hi ha dues posicions extremes antagòniques: 
o es rebutja tant com es pot, en benefici de la compacitat de la 
llengua, o bé se sublima, amb la consciència que cal respectar 
la realitat tal com és, com una riquesa de què res no es pot 
perdre . Entremig, hom troba tots els matisos que es vulguin .

1. Llengua i dialecte

La idea que s’ha estès del concepte dialecte és plena de 
connotacions sociolingüístiques gens banals, fruit de tergiver-
sacions ideològiques volgudes, estratègiques .

Arreu del món és general que el concepte llengua es 
refereixi a les variants dels parlars prejudicialment més 
prestigiosos i que, en canvi, dialecte al·ludeixi a les de cate-
goria menor .

No oblidéssim que aquesta ideologia arriba fins i tot a 
aplicar la denominació de dialecte a allò que és una llengua 
respecte a una altra de dominant .

Hom afirma que aquest plantejament d’oposició qualitativa 
entre dialecte i llengua no té cap sentit des del punt de vista 
lingüístic . Però em sembla que cal matisar . Podem dir sintè-
ticament que els dialectes van destinats a convertir-se en llen-
gües, la qual cosa n’implica una desaparició parcial, encara 
que sembli paradoxal . El pas de ser dialecte a ser llengua és 

la conseqüència de la voluntat col·lectiva dels grups humans 
d’ajuntar-se en projectes comuns i alhora de separar-se d’altres 
grups amb projectes distints . La decisió de sentir-se grup dife-
renciat condueix lingüísticament a l’establiment d’una norma-
tiva unitària mitjançant la conversió d’allò que eren dialectes 
en una realitat que se’n diu llengua, en la qual la variació 
geogràfica resta relativament amagada . Fer una llengua és 
triar, i triar implica inevitablement deixar de banda, marginar 
algunes solucions, perquè si totes hi haguessin de caber, no 
ens mouríem mai d’un mateix estadi .

Fins avui la lingüística deixava sobreentendre que les 
llengües són primer i que els dialectes són desviacions per 
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degradació, posteriors cronològicament . No . El procés és a 
l’inrevés: primer són els parlars heterogenis, sobre els quals, 
quan s’ha convingut delimitar territoris, estats, nacions, s’han 
construït les llengües, mitjançant un procés de depuració de la 
diversitat lingüística i de la sublimació d’una unitat tan arti-
ficial com ineludible .

La unitat de qualsevol llengua es plasma en la precep-
tiva, mitjançant la presència adequada de la variació que 
la caracteritza; els desequilibris hi atempten, tant si actuen 
per defecte com si actuen per excés . Pompeu Fabra ja va 
advertir dels perills de la dialectalització com a instru-
ment separador, producte de l’afluixament de pertinença a 
una mateixa col·lectivitat lingüística . El Mestre afirmava: 
«Havem de voler que els dialectes visquin pel bé de la llen-
gua literària, que incessantment té necessitat de recórrer a 
ells per al seu renovellament i creixença; però pensem que 
una llengua literària, una llengua nacional, és alguna cosa 
més que un conjunt de dialectes, i que tots els nostres esfor-
ços han d’endreçar-se a aconseguir-ne la més gran unitat 
possible» (Almanac de la Revista, any 1919) .

Els parlars són la realitat quotidiana, que es distancia 
més o menys, encara que en general molt sensiblement, 
d’allò que hom ha acabat elegint com a referent lingüís-
tic d’una comunitat . Es produeix un moviment, l’eix cen-
tral del qual és el símbol establert, respecte al qual es 
pot parlar d’adhesions i desercions, segons la voluntat de 
confondre’s realment en un sol grup unitari major o, en 
canvi, de mirar de fer renéixer el grup menor que se sent 
com a propi i al qual no es vol renunciar .

En un ordre diferent, l’estratègia de la separació pot tenir 
més d’una direcció: pot mirar de portar al revifament de grups 
considerats més petits dins el grup major, mitjançant la defensa 
històrica i sincrònica d’un localisme que es vol hegemònic; o 
bé pot tendir cap a un objectiu molt distint: cercar l’hostilitat 
envers un grup que es presenta com a igual, encara que sigui 
hegemònic, per tal d’apuntar a favor d’un grup diferent, que 
es considera encara més gran que l’anterior, si bé estrany des 
del punt de vista històric .

Els filòlegs es refereixen a la unitat de la llengua catalana 
a partir de percentatges de semblances i dissemblances entre 
els seus parlars . Recorren al grau de similitud o de diferència 
entre parlars per a diferenciar llengües, perquè aparentment és 
un indicador tan lògic que ningú no s’adona fins a quin punt és 
fals . Si la societat catalanoparlant conegués la distància que hi 
ha, posem per cas, a Itàlia, entre el sicilià i el llombard, o entre 
el romanyès i el venecià, veuria com es desploma immediata-
ment el castell del criteri de la intel·ligibilitat per a identificar 
llengües i establir-ne fronteres . I potser no cal anar tan lluny 
ni a exemples tan ostensiblement evidents: quantes vegades 
un català del Principat no acaba d’entendre prou bé un parlant 
de la pagesia de Maó o un mariner d’Alcúdia?

Es tracta d’un fet que al meu entendre delata una veritat 
significativa: reconeixerà obertament el català del Principat 
que no entén un parlant de Maó o d’Alcúdia?

Si un parlar que avui és d’una llengua, en el futur serà 
d’una altra, el motiu no raurà en el fet que tinguin solucions 
gramaticals, fonètiques i lèxiques més o menys diferents dels 

altres parlars, sinó en el fet que s’haurà decidit col·lectivament 
no voler ser parlants de la llengua originària; les diferències 
lingüístiques s’utilitzaran com a argument prioritari, però no 
en seran la raó de fons .

2.  El prestigi de la variació: 
    autoodi i autoestima

D’antuvi, vull remarcar un procés que és compartit per 
tots els sistemes lingüístics d’arreu i que és producte d’uns 
condicionants que pesen decisivament en l’ús de les llengües: 
el procés de mundialització, que duu inexorablement a l’ho-
mogeneïtzació, també en l’ús lingüístic .

Vegem algunes premisses bàsiques .
Primera: als territoris de llengua catalana s’està produint 

des de fa molts anys un procés d’igualació lingüística que 
implica l’enfortiment dels parlars d’una zona i el consegüent 
afebliment de la resta .

Segona: aquest procés no és una característica exclusiva 
ni especialment distintiva dels territoris de llengua cata-
lana . És universal . I afecta no solament la llengua, sinó 
que transcendeix tot el comportament humà, tot allò que 
anomenem cultura .

Tercera: com a resultat del que acabo de dir, és general una 
actitud d’allò que en sociolingüística es coneix amb el nom 
d’autoodi respecte a les variants dialectals no privilegiades; 
actitud que és proporcionalment major com més allunyades 
se sentin dels parlars centrals hegemònics . I, és clar, es genera 
paral·lelament una actitud d’autoestima respecte als dialectes 
centrals i orientals o dels que hi són pròxims .

La dinàmica de la vida moderna amenaça seriosament els 
dialectes actuals, per la via de l’estandardització . El procés és 
lent, però no s’atura: formes lingüístiques noves, introduïdes 
des de les àrees centrals i orientals, es barregen amb les més 
tradicionals d’altres zones i, després de conviure-hi un temps, 
que pot ser més o menys llarg, és fàcil que acabin imposant-
s’hi definitivament i substituint les originàries genuïnes .

No obstant el que he afirmat sobre l’anivellament, suposar 
que els dialectes desapareixeran és suposar una cosa impos-
sible; els dialectes evolucionen i tendeixen a una igualació, 
certament . Ara bé, no podran deixar de ser mai la realitat 
material del símbol abstracte que és la llengua . Ningú no parla 
d’acord amb la codificació simbòlica, tot i que segons la situa-
ció sociolingüística la distància entre el parlar concret i la 
realitat simbòlica és més o menys accentuada .

3.  La divisió político-administrativa 
    dels territoris de llengua catalana: 
    incidència en la variació

És evident que la divisió político-administrativa dels terri-
toris de llengua catalana afavoreix el distanciament entre si i, 
doncs, lingüísticament col·labora a fer els seus habitants més 
estranys que no conciutadans . Una de les repercussions afecta 
la intel·ligibilitat de què he parlat . La fluïdesa que comportaria 
que no estiguessin dividits administrativament facilitaria una 
intel·ligibilitat sense dificultats, com passa en països les dife-
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rències dialectals dels quals són incomparablement més acu-
sades . Aquesta realitat justifica, per exemple, que els mitjans 
de comunicació de Catalunya cerquin de tenir-hi una presèn-
cia especial de la diversitat dialectal . Probablement això no 
caldria, en una situació política diferent, perquè les televisions 
locals ens acostarien adequadament la variació .

La política que no respecta la realitat històrica que ha ajun-
tat o separat territoris culturalment i lingüísticament amenaça 
la cohesió dels qui tradicionalment estaven units . El collage 
políticament dispers que es persegueix reprodueix en petit allò 
que en gran es dóna entre realitats lingüísticament diferencia-
des; és a dir, com que es viu separadament com a comunitats 
reconegudes de dret, es magnifiquen les especificitats pecu-
liars de cada territori respecte als altres amb què es compar-
teix idioma i cultura, de manera que els trets distintius que 
conviurien en una normal dialèctica dins una gran comunitat 
es converteixen en elements de reivindicació identificadora 
que actuen com a separadors d’un tot .

4. Unitat i variació: 
    una qüestió ideològica i política

Si tenim en compte que, llevat d’alguns criteris molt 
generals, en cap llengua no hi ha un sistema objectiu que 
permeti d’establir el percentatge de cadascuna de les varia-
cions diatòpiques amb què compta, haurem d’acceptar que 
llur inclusió en la normativa és una qüestió fonamentalment 
ideològica . I que, doncs, l’acostament o l’allunyament a la 
unitat sòlida respon a conceptes de què hom pot ser més o 
menys conscient, però que a la fi tenen a veure amb l’auto-
nomia que es vol atorgar a cada idioma i al grau de represen-
tativitat nacional que hom desitja que tingui . I els marges en 
aquestes solucions van des de la idea compacta infrangible 
de nació, fins a una concepció de fragments que cal dife-
renciar en una unitat en què hom creu poc i que pot tocar i 
toca el secessionisme .

I si admetem que l’equilibri entre unitat i variació és una 
qüestió ideològica, haurem d’admetre ensems que acaba 
essent una qüestió política, ja que les ideologies de tota mena 
es reflecteixen sempre en interessos de poder .

5. De dialectes a llengües: 
    heterogeneïtat contra homogeneïtat

Les històries de les llengües no són sinó les transformaci-
ons des de l’heterogeneïtat cap a l’homogeneïtat; transforma-
cions que pel seu caràcter no són mai definitives ni tancades: 
una homogeneïtat sempre pot fragmentar-se en heterogeneï-
tat; tot depèn dels equilibris de força entre els territoris, dels 
interessos polítics, econòmics, socials, etcètera .

D’una determinada variació territorial pot néixer una sola 
llengua o moltes, segons les possibilitats i les necessitats i les 
voluntats de les polítiques hegemòniques .

Els pobles no es formen predeterminadament, metafí-
sicament; són el producte de la voluntat de les persones 
d’ajuntar-se i de separar-se, i les llengües en són l’instru-
ment decisiu .

6. Oralitat i escriptura: materialitat i abstracció

La unitat dels idiomes acaba depenent de l’establiment de 
l’escriptura, és a dir, de l’establiment del seu codi, de les con-
vencions gràfiques acceptades per una col·lectivitat .

La relació entre cohesió, compacitat i llengua escrita única 
és clara . La unicitat del nivell escrit amaga la variació real, 
que continua existint naturalment en l’ús habitual oral . Al 
mateix temps, a l’hora de construir el codi ortogràfic, es pro-
cura de distanciar-lo de qualsevol altre i més especialment 
dels que puguin ser més amenaçadors, que són generalment 
els més acostats geogràficament .

L’escriptura, sense ser pròpiament la llengua, és el mitjà 
pel qual se’n fa o se’n desfà la idea . I s’estableix a partir de 
la concepció d’un territori que es consolida com a comunitat, 
com a poble, com a nació .

7. La variació: un tresor i una amenaça

A principis del segle passat Enric Prat de la Riba ja afir-
mava coses com la següent: «Tota societat tendeix a constituir 
per ella mateixa una llengua, o almenys, una forma deter-
minada de parlar, que uneixi més íntimament sos membres 
components y al unirlos entre sí els separi dels demés» (la 
cursiva és meva; Primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana. Barcelona Octubre de 1906 (1985) . Barcelona 
[Edició facsímil], p . 666) .

Com que les llengües, des de la voluntat simultània d’igua-
lació i de diferenciació, afavoreixen decisivament les identi-
tats, la realitat de l’oralitat, la variació dels parlars, es poden 
manipular, en el procés d’elaboració de l’escriptura, segons 
que convingui ajuntar o separar .

Pompeu Fabra deia: «A tot arreu del món, quan en un 
domini lingüístic s’ha produït una literatura, veiem formar-
s’hi, i regnar per damunt de la llengua parlada multiforme, 
una llengua literària filla d’un llarg i acurat procés de selec-
ció i de fixació, i això s’esdevingué en les terres de llengua 
catalana, i els catalans tinguérem la nostra llengua nacional, 
on traspuaven a penes les diferències dialectals de la llen-
gua parlada» (la cursiva és meva; FABRA, Pompeu (1932) . 
El català pre-literari . Barcelona, p . 76) . Al meu entendre, 
aquestes paraules són probablement les més significatives 
per a delimitar el concepte de llengua nacional d’una manera 
correcta: una selecció que silencia necessàriament la varia-
ció . Ningú abans que ell no ho digué en termes tan clars . O 
potser hauríem de recular fins a l’objectiu de Dant Alighieri 
de superar la variació lingüística per tal d’arribar a un vulgar 
il·lustre, que exposa en De vulgari eloquentia .

Les característiques accentuades de cada lloc són un tre-
sor de dues cares . Les especificitats es poden remarcar com a 
constituents d’una unitat més gran, però també es poden trac-
tar com a característiques que no encaixen en aquesta unitat 
major i generar així el sentiment de secessió .

En els corrents secessionistes, mai no s’arriba a complaure 
el desig de qui els defensa en el grau d’acceptació de la varia-
ció, fins a la separació definitiva; a major consideració dels 
localismes, major sol·licitud d’admetre’ls, sense límits, en un 
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procés que teòricament i pràcticament arriba a la divisió de 
llengües diferents .

Vet aquí que la perspectiva per la compacitat de la llen-
gua catalana, com ja veia Pompeu Fabra, no ha de ser la 
concessió en contra de la unitat: «En morfologia és molt més 
difícil d’aconseguir la uniformació; no solament difícil, ans 
impossible: si un dialecte diu pateix i un altre patix, si un 
dialecte diu canto i un altre diu cante, i un altre cant, l’adop-
ció en la llengua escrita d’una forma única no pot ésser sense 
sacrificar l’una o l’altra d’aquestes variants dialectals» (De 
la depuració de la llengua literària, dins La Nova Revista, 
1927, núm . I . 1) .

El nom de les llengües, com la variació, també és una 
qüestió ideològica . L’acceptació d’un sol nom genèric mani-
festa el grau de cohesió de la comunitat que comparteix 
l’idio ma . I, igualment com en la variació diatòpica, la volun-
tat de recórrer a realitats més petites respecte a la unitat 
major pot tenir direccions diferents, les mateixes que hem 
indicat en parlar de la variació dialectal: qui tria la deno-
minació a partir del lloc determinat petit, o ho fa per donar 
vigor al territori propi en perjudici del territori unitari gene-
ral, és a dir, practica un localisme –actitud que es dóna en 
major o menor grau segons la realitat sociolingüística de la 
llengua: a major anormalitat, major tendència a denomina-
cions específiques reivindicatives de parcel·les petites–; o bé 
defensa una denominació diferent de la genèrica solament 
per afeblir i difuminar definitivament la comunitat general 
en benefici d’una nova comunitat que es considera més gran 
i més prestigiosa, encara que històricament, lingüísticament, 
culturalment sigui aliena .

8. Normatives alternatives

Una de les manifestacions més contundents de l’amenaça 
de la secessió és la producció de normativa alternativa a l’es-
tablerta oficialment per a una llengua . No és debades que 
existeixi la creença popular que la diferència entre una llen-
gua i un dialecte és que aquella té una gramàtica i aquest, no; 
certament que no és així, però no és menys veritat que aquesta 
opinió respon al caràcter emblemàtic que tenen la gramàtica 
i el diccionari normatius en qualsevol idioma .

La forta resistència a l’acceptació de les normes 
gramaticals i lèxiques que resultaren de la labor que 
liderà Pompeu Fabra, responia en el fons a una actitud 
especialment pregona de valorar correctament les conse-
qüències transcendents d’admetre o rebutjar allò que es 
proposava des de l’Institut d’Estudis Catalans . Sortosa-
ment Fabra n’era conscient, perquè ell com ningú conei-
xia la incidència política en la tasca de la confecció de 
les bases per a una llengua nacional . Fabra no volia ni 
diferents centres codificadors, ni normes independents, 
per molt que poguessin confluir . Fer una gramàtica o un 
diccionari alternatius als reconeguts acadèmicament és la 
declaració d’hostilitat lingüística simbòlicament més greu 
possible, al marge de l’acceptació social que podrà tenir 
la proposta que hom passi . Res no pot anar més en contra 
de la unitat lingüística que l’elaboració d’una normativa 

específica per a un territori, encara que sigui en nom del 
respecte a la variació; vegem, si no, quines llengües fortes, 
amb poder, tenen actuacions d’aquesta mena .

9. Disciplina lingüística i lleialtat nacional

La disciplina quant a la normativa esdevé imprescindible, 
perquè té un paper essencial: fer que la llengua que hom parla 
sigui una i no una altra . Pompeu Fabra ho entengué així, fins 
al punt que relacionà l’acceptació de la normativa gramati-
cal i lèxica amb el patriotisme: «L’escriptor qui menysprea 
o ignora la tasca del gramàtic és un mal escriptor i un mal 
patriota» (la cursiva és meva; La Revista, I, núm . 2, del 10 
de juny de 1915) .

Encara que a l’hora de valorar la codificació hom tendeix, 
solament amb una mica de raó, a relacionar-la especialment 
amb un determinat territori de la llengua que sigui, aquesta 
és una suposició que estrictament no es dóna mai . Així, res-
pecte al català s’ha dit que Barcelona ha estat l’exemple per 
a la seva normativització: qui afirma això, no ha sentit mai, 
diccionari i gramàtica de Pompeu Fabra en mà, com es parla 
a Barcelona . Ni en la fonètica, ni en el lèxic, ni en la morfo-
logia, ni en la sintaxi, a Barcelona no es parla segons el codi 
fabrià . Una altra cosa és que hi hagi solucions lèxiques, mor-
fològiques i sintàctiques diatòpiques que no apareguin en el 
diccionari i en la gramàtica, però això no significa que el que 
hi és formi part de cap dialecte en particular .

10. La codificació de la llengua catalana 
      de Pompeu Fabra i de l’Institut d’Estudis 
      Catalans

L’obra gramatical i lèxica de Pompeu Fabra i l’obra pre-
ceptiva de l’Institut d’Estudis Catalans han rebut, tan forta-
ment com injustament, les conseqüències dels judicis i els 
prejudicis a què m’he referit, a l’hora de valorar els treballs 
respectius .

S’esdevé que no sabem prou clarament què és dialectal, 
en el sentit de no barceloní ni central, i què no ho és . Hi ha 
la tendència a creure’s que una determinada solució és exclu-
siva de tal o de tal altra zona, i, en canvi, resulta que té un 
amplíssim abast geogràfic .

Ningú no pot negar amb arguments de pes que la llengua 
literària catalana s’ha bastit sobre la base del criteri com-
posicional . Certament que els parlars centrals hi tenen més 
protagonisme, però hi ha unes raons històriques, polítiques, 
econòmiques, culturals, de què mai no podem prescindir, 
que ho justifiquen .

Qui ha aprofundit en la labor de normativització de 
Pompeu Fabra i en la de l’Institut d’Estudis Catalans sap que 
hi són presents immancablement, entre altres, els següents 
punts de vista: 1) Tradició (en el Diccionari trobem granera, 
arena, corder, nirvi, etcètera) . 2) Extensió geogràfica (en el 
Diccionari trobem melic, madeixa [‘troca’], torcar [‘nete-
jar’], etcètera) . 3) Suplència d’un castellanisme (arrasit, 
per «despejat», femeller, per «mujeriego») . 5) Popularitat 
o formes emblemàtiques ( fel sobreeixit al costat de icte-



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 76 - III trimestre deL 2011    9

rícia, eixir al costat de sortir) . 6) Aprofitament de matisos 
(oposició semàntica, però també gramatical: llançar/llen-
çar, aquest/aqueix, ací/aquí, seu, seus/llur, llurs, li ho/l’hi, 
la hi/l’hi, li’n/n’hi) .

Probablement, si la Renaixença que va viure Catalunya 
s’hagués produït en termes semblants en algun altre territori, 
hauria estat allí on s’hauria forjat la codificació del català . 
Però les coses són com són i la història és la que és .

Posteriorment, durant el segle xx i ara a principis del 
xxi, l’Institut d’Estudis Catalans ha crescut considerable-
ment en nombre de membres, sense comparació respecte a 
principis del segle passat . Les possibilitats i les necessitats 
d’intercanvis científics, literaris, de pensament també són 
molt més freqüents i factibles i imprescindibles . En el nou 
context, l’Institut no ha volgut abandonar les línies generals 
que inspiraren Fabra en l’elaboració de la normativa . Però 
el context polític i cultural generals obliga a unes atencions 
especials i diferents respecte a les que eren necessàries fa un 
segle . Precisament la divisió político-administrativa que s’ha 
consagrat amb la democràcia comporta que hi hagi d’haver 
un capteniment especial quant a la relació unitat/variació . 
Altrament, l’Institut d’Estudis Catalans ha estat reconegut 
com l’autoritat lingüística per a tots els territoris de llengua 
catalana, i no solament per a Catalunya, la qual cosa, hem 
de dir-ho clarament, ha creat suspicàcies i recels fora del 
Principat, els quals han estat i són manipulats políticament 
en benefici d’interessos que sovint amenacen amb la ruptura . 
El coneixement científic i històric de la variació ha avançat 
molt, la qual cosa permet d’aplicar més objectivitat a les 
decisions sobre l’acceptació dels dialectalismes .

Hi ha un fet que em sembla el més simptomàtic pel que 
fa a la voluntat de l’Institut d’Estudis Catalans de conside-
rar la variació: l’acolliment en el seu si, per voluntat prò-
pia –que s’ha reflectit explícitament en els estatuts i en el 

reglament de la corporació–, de representants de tots els 
territoris de la llengua catalana . Així, en el cas concret de 
l’elaboració i l’actualització de la codificació, els processos 
a la Secció Filològica i a l’Institut en general permeten que 
siguin científics parlants de les principals zones de llengua 
catalana els qui proposin i defensin la variació gramatical 
i lèxica que hi cal incloure . I, per descomptat, el funciona-
ment de la Secció Filològica i de l’Institut fa del tot inne-
cessària l’existència de qualsevol altra pretesa iniciativa 
d’elaboració de normativa de la llengua catalana . Basta 
veure els percentatges de membres de la Secció Filològica 
i de l’Institut d’Estudis Catalans que són de fora del Prin-
cipat de Catalunya . Una sola llengua reclama una única 
autoritat lingüística i una única normativa . u

Nota: aquest article titulat «Normativització (I): l’Institut d’Estudis Cata-
lans, unitat i variació, una qüestió ideològica i política» és un resum del que 
fou publicat en les pàgines 247-271, dins el llibre Simposi Internacional 
sobre el català al segle xx. Balanç de la situació i perspectives de futur . 
Francesc Vallverdú (curador), Institut d’Estudis Catalans . Primera edició, 
setembre del 2009, 347 pàgines . 
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Els «indignats» que provoquen indignació

Joaquim Arenas i Sampera (pedagog i escriptor)

El darrer episodi dels «indignats», 
instal·lats a la plaça de Catalunya 
de Barcelona, lloc emblemàtic de 

la ciutat, durant força setmanes, fou el 
que es produí quan escometeren violen-
tament contra els diputats catalans a fi 
d’evitar-ne l’accés al Parlament . Aquesta 
fou la gota que féu vessar el got d’aigua, 
un got ple ja des de feia molts dies i amb 
aigua no gens clara . I ha estat una llàs-
tima que aquest moviment i l’adhesió 
que ha suscitat s’hagin malmès, no sols 
perquè aquests últims fets foren lamen-
tables, sinó perquè ja des de bon comen-
çament es va esguerrar el projecte de 
revindicació . Era, de bell antuvi, una 
revindicació sense ànima nacional . No 
es tingué en compte la vella premissa 
Alliberament nacional i de classe . Cal 
tenir present que en la situació actual la 
classe la constituïm tots o gairebé tots 
els catalans . 

En primer lloc hi ha el sistema soci-
oeconòmic actual, els resultats del qual 
clamen al cel, sistema que ens ha por-
tat el Govern espanyol amb una polí-
tica permissiva amb la cobdícia de 
menyspreu envers els valors tradici-
onals del nostre poble, com són l’es-
talvi i l’esforç, i encara amb el foment 

d’adquisició de diner fàcil, i tot ama-
nit amb inconsciència, desídia i manca 
de visió en la gestió econòmica, i dei-
xant-se arrossegar per polítiques euro-
pees equívoques o mal interpretades . 
Tot això és un fet per a indignar a qui 
tingui dos dits sensibilitat .

Però l’esguerrada del projecte dels 
«indignats» és de contingut, sobretot . 
Com es pot fer una reivindicació per 
la llibertat, per la justícia i per la pau 
sense reclamar la causa justa del poble 
català que es veu vexat amb un espoli 
que es concreta en xifres exactes i vali-
dades, i, pitjor encara, haver de veure 
la seva identitat combatuda sense treva 
pels òrgans estatals?

Es pot saber per què els indignats no 
clamaren contra la usurpació diària de 
60 milions d’euros que fa Espanya als 
catalans a partir del dèficit fiscal? 

Per què no esmentaren per a res 
que l’Estat espanyol cada any usurpa a 
Catalunya 20 .000 milions d’euros (11% 
del PIB), fent de Catalunya la regió del 
món que pateix més dèficit per part del 
govern d’un Estat?

¿És que volen, els indignats, que, per 
raons de pertinença a l’Estat espanyol, 
no puguem gaudir de 2 .400 euros anuals 

per ciutadà a Catalunya i que no puguem 
disposar de Seguretat Social pròpia?

La llista de greuges seria molt 
llarga si els volguéssim esmentar tots . 
Els «indignats», però, els callaren . 
Catalunya no els importa, segons el que 
hem pogut veure .

Vaig travessar, fa unes quantes set-
manes, la plaça de Catalunya, lloc on 
hi havia aquesta acampada de protesta . 
Els rètols que presidien la tarima prin-
cipal per a les intervencions, tots eren 
en castellà . En algun, de menor mida i 
amb lletra petita, hi havia la traducció 
catalana i anglesa . No tothom ha pogut 
parlar quan ha volgut en la llengua prò-
pia i natural d’aquest país que es diu 
Catalunya, en les assemblees i altres 
reunions més restringides .

Evidentment, sense l’alliberament 
nacional de Catalunya, que ens permeti 
de ser com som els catalans i de poder 
disposar del que és nostre, no hi pot 
haver solució per a les llibertats socials . 

Ho diu la història, ho diu la realitat 
que vivim i ens en parla la mateixa acti-
tud d’aquells que no s’indignen, ai las!, 
per allò que beneficia els adversaris de 
Catalunya i que sovint són els nostres 
veritables i permanents enemics . u
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Versemblança
Jaume Corbera Pou

Els guionistes i lingüistes de la 
televisió pareix que estan obses-
sionats per un concepte que en 

diuen «versemblança» . Volen que tots 
els diàlegs de les produccions dramàti-
ques que ofereixen «semblin ver», és a 
dir, siguin sentits quasi com a reals per 
l’espectador . En teoria, aquesta preocu-
pació per la versemblança és positiva, 
perquè ha de permetre que una conversa 
entre personatges del segle xxi localit-
zats a un indret i amb una determinada 
formació cultural parlin efectivament 
com a persones del segle xxi d’aquell 
indret i amb aquella formació, i no com 
a persones d’una altra època o d’un 
altre indret o d’una formació que no els 
correspon . Sonaria estrany, per exem-
ple, que un jove mallorquí urbà actual 
de cultura bàsica parlàs com un aristò-
crata madur il·lustrat del segle xix, com 
sonaria estrany que un senyoret madur 
refinat d’aquest segle parlàs com un 
jove descuidat d’escassa cultura . El pro-
blema és quan la televisió ofereix pro-
duccions que representen un país com 
el nostre, en què la genuïnitat lingüís-
tica està absolutament condicionada per 
la supeditació a una modalitat lingüís-
tica no autòctona, que és la que vehi-
cula les modes i proposa els patrons de 
llengua . Aleshores la versemblança no 
sol coincidir amb la genuïnitat ni amb 
la correcció acadèmica, i els guionistes 
han de triar entre aprofitar els recur-
sos exclusivament propis, i d’aquesta 
manera promoure dins les seves possi-
bilitats un model autòcton i genuí (que 
de vegades pot parèixer inversemblant), 
i fer servir recursos clarament deguts 
a la interferència, i d’aquesta manera 
promoure encara més aquestes inter-
ferències (que sonen versemblants a 
aquells que les han assumides) . En el 
cas del català, TV3 mostra tal obses-
sió per la suposada versemblança, que 
no ha dubtat a propagar tot un enfilall 
de castellanismes i construccions sim-
plíssimes, fugint –en sentit contrari– 
de formes genuïnes i construccions un 

poc més complexes, si bé tan realit-
zables com les altres . El problema de 
TV3 és que la seva versemblança està 
localitzada a l’entorn de la Barcelona 
moderna i que ben sovint els diàlegs 
que presenta són ben poc versemblants 
fora d’aqueix entorn . Ara no entraré a 
analitzar aquest pretès model versem-
blant, sinó que em fixaré en la para-
doxal inversemblança d’una produc-
ció pròpia de la televisió de Catalunya 
que va ser oferida fa ben poc: Ermes-
senda, la història de la dona catalana 
més poderosa de tots els temps, segons 
la propaganda .

La història d’Ermessenda és de la 
primera meitat del segle xi, una època 
en què la llengua catalana ja estava con-
formada, però amb una fesomia bas-
tant allunyada de la llengua moderna, 
i per això qui en fos responsable s’hau-
ria pogut preocupar de donar una mica 
de versemblança lingüística als per-
sonatges . No es tractava, és clar, de 
fer-los parlar com al segle xi, però sí 
que s’haurien pogut tenir en conside-
ració uns mínims detalls . Per exem-
ple, és inimaginable que en aqueix 
segle els nobles es tutejassin entre ells 
o ho fessin amb un abat, o que la com-
tessa Ermessenda fos tutejada pel seu 
nebot . Tractant-se de «vós» la histò-
ria no hauria perdut gens d’interès ni 
hauria estat més mala d’entendre, i en 
canvi l’aire medieval hauria estat més 
patent . Tampoc no és creïble que en el 
català d’aquell temps es digués buscar 
o habitació en lloc de cercar i cam-
bra; buscar és un castellanisme total 
no anterior al segle xvii, mentre que 
habitació era fins al segle xix sinònim 
de «casa» i és solament dins el segle xx 
que substitueix cambra per la influèn-
cia del castellà . Sé ben cert que usant 
cercar i cambra la història hauria gua-
nyat en versemblança sense deixar de 
ser perfectament comprensible per als 
espectadors, igual que si en lloc de dir 
«no em puc refiar de ningú» hagués 
dit «no puc confiar en ningú», evitant 

un refiar insòlit en aquells temps pri-
merencs de la nostra llengua . Ara, el 
súmmum d’incongruència lingüística 
d’aquest miniserial és que Ermessenda 
parli en català oriental i el seu germà 
Pere ho faci en català occidental . No 
és que la diferència dialectal entre ger-
mans sigui impossible, si s’han criat en 
entorns diferents, però són casos excep-
cionalíssims, i em fa l’efecte que aquest 
cas és, senzillament, una badada . u

Article publicat a l’Espira, su ple  ment cultu-
ral del Diari de Balears, dissabte 2 d’abril del 
2011, en la secció «La llengua a l’abast» .
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Selles de muntar i tendes de campanya

Gabriel Bibiloni

Si no fos per l’esport de l’equitació, 
la paraula sella potser hauria aga-
fat el camí de l’oblit, i, encara així, 

pateix una certa crisi, perquè en el món 
d’aquest esport la imitació dels usos 
espanyols fa dir de cada vegada més 
montura . La cosa encara es complica 
més perquè en espanyol la paraula silla, 
a més de tenir el significat de ‘sella’, 
és el nom per a designar les cadires . 
Aquesta polisèmia del mot ha creat 
la necessitat d’oposar silla (la cadira) 
a silla de montar (la sella) . Doncs bé, 
la pressió de l’espanyol en els nostres 
esquemes mentals és tan gran que ja 
hem sentit i llegit més d’un cop sella de 
muntar, com si hi pogués haver alguna 
sella que no fos de muntar . Recordem 
aquell film que en la versió catalana 
es titulava Selles de muntar calentes, 
títol que no és precisament traducció 
directa de l’original, Blazing saddles . 
Tan bé que hauria quedat Selles calen-
tes o Selles que cremen! Aquesta és una 
mena de castellanisme camuflat, per-
què totes les paraules són catalanes, 
però castellanisme evident .

Una cosa semblant passa amb tenda 
de campanya . Vagi per endavant la 
meva convicció que hauríem de defensar 
enèrgicament la distinció clara de signi-
ficats entre tenda i botiga . Una botiga 
és un establiment on es ven qualsevol 
cosa, siguin aliments, roba, mobles o 
peces de lampisteria . Una tenda és un 
abric fet d’una estructura de pals coberta 
de roba gruixada o material equivalent 
que té diverses finalitats . Provinent del 
llatí (tila) tendita, ‘(tela) estesa’, és una 
paraula present en totes les llengües del 
voltant (francès tente, anglès tent, italià 
tenda, occità tenda, etc .), amb l’únic sig-
nificat esmentat .

En espanyol la paraula tienda 
va agafar molt prest el significat de 
‘botiga’, atès que molt sovint els llocs de 
vendre eren tendes en el sentit estricte . 
L’expansió del nou significat va ser 
intensa i avui tienda és equivalent a 

qualsevol petit comerç . Això ha poten-
ciat el sintagma tienda de campaña 
per a l’objecte que les altres llengües 
diuen amb el simple mot tenda . Crec 
que tienda de campaña, inicialment un 
terme militar, és una creació espanyola 
(no la veig usada en francès ni en cap 
altra llengua) que trobam documentada 
a partir del segle xvii .

El diccionari Fabra recull tenda amb 
el valor de «establiment on es venen al 
detall comestibles i, a vegades, merce-
ria i altres gèneres», una definició que 
es manté aproximadament en els dic-
cionaris posteriors . Els diccionaris pre-
cedents només assenyalaven la corres-
pondència tenda-tienda, incloent-hi el 
significat de ‘botiga’ . Segurament la 
definició de Fabra respon a un ús barce-
loní del moment, i res no hi exclou una 
possible interferència de l’espanyol . A 
Mallorca, fins a una castellanització 
molt recent (en què s’introdueixen tenda 
i colmado), sempre hem dit botiga dels 
establiments de venda de comestibles, 
i, precisament, es diu tenda –clar cas-
tellanisme– de tots els comerços que no 
són de comestibles .

El fet que tenda aparegui en docu-
ments antics associat a llocs de venda 
o obradors no té, en principi, res 
d’especial . Segurament aquests llocs 
eren tendes en sentit estricte –és clar 
en els mercats– o hi ha una metoní-
mia de les tendes en el sentit de veles 
protectores de les instal·lacions . Això 
no lleva que la paraula bàsica per als 
comerços de tot tipus en català ha 
estat sempre botiga . Però per damunt 
els dubtes que puguem tenir sobre el 
grau d’interferència de l’espanyol en 
l’evolució d’aquests mots, s’imposa 
defensar, en nom de la claredat i la 
funcionalitat, la distinció entre tenda i 
botiga, una distinció, a més, que prac-
tiquen totes les llengües europees; de 
la mateixa manera que aquí defensam 
la distinció entre respondre i contestar, 
seguir i continuar, forma i manera, 

destí i destinació, i tantes altres que 
avui la desídia o la manca de convic-
cions fan fugir a la desbandada .

Amb aquesta perspectiva, els nos-
tres excursionistes i amants del càmping 
han de parlar de la tenda, sense acompa-
nyants innecessaris . I si no en tenen, que 
vagin a la botiga a comprar-ne una . u

 
Article publicat en l’Espira, suplement cultural 
del Diari de Balears, 17-7-2010 .

http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/tenda.html
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No titlleu més, si us plau
Gabriel Bibiloni

Hem arribat a un punt en què no hi 
ha diari, de paper o digital, que 
cada dia no dugui en algun títol 

–que és com s’hauria de dir, i no titu-
lar– la paraula titllar . Després de qual-
sevol declaració que faci un polític, ja 
tenim que «el senyor (o la senyora) Tal 
titlla tal o tal cosa de . . .», i aquí posau-hi 
l’adjectiu que vulgueu . Segons els dic-
cionaris, titllar significa «assenyalar 
(algú) amb una nota denigrant, desfa-
vorable» . Segons aquesta definició, es 
podria dir «avui m’han titllat de menti-
der» o «la va titllar de llepafils», i amb 
aquest significat degué començar la 
profusió de titllar als diaris . Però tant 
s’ha usat el mot i tant se n’ha abusat que 
ara ja es fa servir amb el simple signifi-
cat de ‘qualificar’ . Fa pocs dies he llegit 
a un digital de cert prestigi que «Ridao 
titlla les consultes de ‘petit assaig’ per 
(sic) un futur referèndum», i no crec 
que Ridao vulgui atribuir a les consul-
tes cap «nota denigrant o desfavorable» . 
Hauria d’haver dit: «Ridao qualifica les 
consultes de ‘petit assaig’ per a un futur 
referèndum» .

Gratant una mica en aquesta qües-
tió, però, trobarem altres sorpreses . 
Supòs que aquest titllar, en qualse-
vol dels dos valors indicats, és un 
castellanisme modern . Coromines, 
naturalment, va ben alerta a dir-ho . 
Segons el filòleg, titllar és continua ció 
semipopular del llatí titulare (duplicat, 
en diu), que hauria produït un derivat 
postverbal titlla . Afirmació que tro-
bam sorprenent: és ben estranya una 
paraula evolucionada des d’un mot llatí 
que no està documentada en català fins 
a 1840 (diccionari Labèrnia), segons 
diu el mateix Coromines .

Nosaltres pensam que la paraula 
bàsica és titlla, i el verb sortiria des-
prés . Aquesta paraula es troba sota la 
forma tilde en espanyol, francès, anglès 
i italià, i sota la forma til en portuguès . 
Tant el francès, com l’anglès com l’ita-
lià han agafat la paraula de l’espanyol, 
com diuen els diccionaris etimològics 

d’aquestes llengües, i cap d’elles no ha 
produït un verb corresponent a titllar . 
Tilde apareix documentat en espanyol 
en 1433, mentre que en francès i anglès 
no apareixen fins al segle xix . No tinc 
ara la dada sobre l’italià .

En una cosa Coromines sembla 
convincent: quan diu que l’espanyol 
tilde, tan antic, és un manlleu fet a 
una altra llengua, probablement la 
catalana . Efectivament, del llatí titulu 
no pot sortir tilde: hauria sortit tildo 
(comparau amb spatula, que dóna 
espalda) o tillo (comparau amb rotulu, 
que dóna rollo) . Podria ser que tilde 
fos pres del català title, que és l’evo-
lució normal en la nostra llengua del 
llatí titulu (comparau amb modulu, que 
dóna motle), i que després es convertí 
en titlla (com espatla es convertí al 
Principat en espatlla), després d’haver 
fet un canvi de gènere . Trobam docu-
mentat titla en el diccionari llatí-català 
de Nebrija-Busa (1507), però tot indica 
que el mot és molt anterior . La forma 
catalana title, quan va passar al caste-
llà, si és el cas, degué transformar-se 
en tilde, i aquesta és la forma que es va 
transferir a altres llengües .

El verb tildar és un derivat de tilde, 
documentat en espanyol en el segle xvi, 
o potser en el xvii, encara que no figura 
en el diccionari de Covarrubias (Tesoro 
de la lengua castellana o española, 
1611) . Primer va significar ‘posar tit-
lles’ a un text (posar-hi signes gràfics) 
i després, per extensió, qualificar algú 
amb notes desfavorables . Amb aquest 
significat el trobam en el Diccionario 
de autoridades (1739): «metaphori-
camente vale señalar con alguna nota 
denigrativa particular à un sugeto» . La 
derivació degué ser imitada pel català 
en època moderna, cosa que va produir 
el nostre polèmic titllar . En el diccionari 
Labèrnia, esmentat abans, titllar només 
significa «posar titlles a les lletres que 
la demanen»; el significat extensiu, el 
més castellanitzant, encara és descone-
gut en aquest diccionari de 1840 . u

Article publicat a l’Espira, suplement cul-
tural del Diari de Balears, 23-10-2010 .
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No us hi apropeu ni el creueu
 

Jaume Corbera Pou

La ingerència espanyola en els 
usos lingüístics catalans és, com 
diuen dels camins que duen al 

Senyor, infinita, no té límits, i ben 
sovint actua d’una manera amagada, 
inapercebuda pels usuaris . Molts de 
casos d’ingerència espanyola ja han 
estat denunciats en aquestes pàgines 
pel meu col·lega Gabriel Bibiloni mit-
jançant les seves «bones paraules», 
però encara en queden, i avui en trac-
taré un parell que darrerament s’im-
posen escandalosament .

Sempre, en el parlar natural no influït 
per una llengua pseudo-culta, hem dit 
«acostar-se» per a l’acció de «situar-se 
a prop de», un verb que està abundosa-
ment documentat a tot el territori català 
des del segle xiii, quan els escrits en 
català es generalitzen . Si escoltau la gent 
com parla espontàniament, sempre sen-
tireu dir acosta’t, no t’acostis, t’acostes, 
ens hi vàrem acostar, etc . etc . És l’ús 
normal mil·lenari català . A finals del 
segle xix, però, apareix en texts exclusi-
vament literaris un concurrent de acos-
tar-se, format damunt prop: apropar-se, 
usat esporàdicament fins a època relati-
vament recent . Segurament aquest verb 
va sorgir per analogia amb allunyar-se, 
basat en lluny, molt més antic, i per això 
no podem dir que no estigui realment 
ben format, però d’aquí a convertir-se 
en quasi l’únic verb usat en llenguatge 
periodístic per al concepte de ‘situar-se 
a prop de’ hi ha un llarg camí que passa 
–evidentment– per acercarse, format 

damunt cerca, l’equivalent castellà de 
a prop . El llenguatge periodístic català, 
servil del seu patró castellà, no vacil·la: 
si els castellans tenen cerca - acercarse 
els catalans hem de tenir a prop - apro-
par-se, i a partir d’aquí és un fet con-
sumat l’oblit d’allò que espontàniament 
la gent encara diu i que és la tradició 
genuïna: El nombre de desocupats 
s’apropa al mig milió (Vilaweb 29-4-
2011), CiU s’apropa al PP (e-notícies 
9-3-2011), Nadal s’apropa al primer 
títol de terra (lamalla .cat 16-4-2011), 
La revista ‘Serra d’or’ s’apropa a la 
realitat igualadina (anoiadiari .cat 19-4-
2011), Alcúdia s’apropa a la mar (dba-
lears .cat 11-4-2011), etc ., etc .

De manera molt semblant ha pas-
sat amb un altre verb: espontàniament, 
la gent travessa el carrer, o travessa un 
torrent, o travessa les muntanyes, o tra-
vessa d’un punt a un altre, de vegades 
per travessies . . . Però resulta que aquest 
ús secular de travessar en català es cor-
respon en castellà amb cruzar, derivat 
de cruz, i és clar que als qui beuen del 
patró castellà això no els podia passar 
per alt, i que la conseqüència havia de 
ser que els catalans també ho havíem de 
creuar tot: si en espanyol cruzan la calle 
en català creuam el carrer . Al prohibido 
cruzar las vías castellà hi correspon el 
prohibit creuar les vies català . D’aquest 
creuar per travessar no n’hi ha testi-
moni en la llengua antiga, i novament no 
és fins a finals del segle xix que el tro-xix que el tro- que el tro-
bam a qualque escriptor . De fet, creuar 

era inexistent en la llengua medieval, en 
què es deia croar (pensem que, abans, 
d’una creu se’n deia una crou) per mar-
car la creu o senyar-se (és a dir, fer-se 
el senyal de la creu) . Els croats (no els 
*creuats) eren els guerrers que anaven 
a les croades (no a les *creuades) con-
tra els musulmans . . . Croar es va anar 
oblidant i, per analogia amb creu, es va 
formar primer encreuar (documentat al 
segle xvii) i llavors creuar (tal volta per 
imitació de cruzar . . .?), forma que abu-
sivament acupa en la llengua sobretot 
periodística l’espai de travessar: Un 
meteorit creua el litoral català i deixa 
una línia al cel (3cat24 .cat 19-2-2011), 
Un dels últims pastors transhumants 
creua Amposta amb 800 ovelles (diari-
detarragona .com 3-1-2011), Barcelona 
Decideix creua l’Atlàntic per recollir els 
vots dels catalans de Nova York (directe .
cat 18-3-2011), Un de cada quatre nens 
de Barcelona creua el carrer amb el 
semàfor vermell (20minutos .es 16-6-
2008), Com que el carril bici bota de 
la carretera a la vorera, els vianants es 
veuen obligats a creuar-lo per . . . (Diari 
de Balears 21-3-2011) .

 Tant apropar(-se) com creuar ‘tra-
vessar’ varen ser admesos per Fabra i 
compten amb el beneplàcit normatiu, 
però farem bé d’evitar-los i recuperar 
la genuïnitat de acostar(-se) i de tra-
vessar . u

Publicat en el blog «El do de la paraula», 16-5-2011
(http://dodeparaula .blogspot .com/2011/05/no-us-hi-
apropeu-ni-el-creueu .html)

EL COMISSARI LLAMPEC:
L’ESPERIT NEGRE

ISBN: 978-84-96569-79-9

EL COTXE GROC

ISBN: 978-84-96569-81-2

EL PIRATA BO I L’ILLA 
DELS IMPERFECTES

ISBN: 978-84-96569-83-6

TALPIRONS I RATOLENTS:
LA COVA SUBMARINA

ISBN: 978-84-96569-84-3

LES BRUIXES DETECTIVES:
EL GENI DE LA FELICITAT

ISBN: 978-84-96569-85-0

http://diaridetarragona.com/
http://diaridetarragona.com/
http://20minutos.es/
http://dodeparaula.blogspot.com/2011/05/no-us-hi-apropeu-ni-el-creueu.html
http://dodeparaula.blogspot.com/2011/05/no-us-hi-apropeu-ni-el-creueu.html


sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 76 - III trimestre deL 2011    15

lèxic

Controlar, un mot imprescindible?
 

Antoni Llull Martí

É s de suposar que des que el 
món és món, vull dir des que 
començà a haver-hi comunitats 

humanes, l’home ha volgut exercir un 
control sobre el comportament i acti-
vitats dels seus congèneres i sobre els 
animals i plantes i fenòmens naturals, 
fins allà on ha pogut . Però mai, fins 
als nostres dies, no hi havia hagut un 
afany tan notable per a controlar-ho 
tot . Els industrials i comerciants, i 
els polítics, volen saber què pensen, 
què volen, què necessiten, les perso-
nes, i quins recursos tenen, en què 
gasten el seu temps, si van en cotxe o 
a peu, si utilitzen transports públics, 
si viatgen, etc ., tot això per influir 
damunt elles i obtenir-ne un benefici . 
També es controlen el tràfic aeri i el 
marítim, i el que té lloc a les carrete-
res i a les vies fèrries, i la producció 
de tota casta de béns de consum, i els 
preus, i, en un pla individual, molta 
gent vol controlar el que fan els seus 
fills, els seus parents, els seus veïns, 

i fins i tot autocontrolar-se: contro-
lar les pròpies emocions, les pròpies 
forces, el propi pes, les pròpies des-
peses, etc .

 El mot control és molt nou en 
la nostra llengua, i en la majoria de 
les europees . No fa ni cent anys que 
s’usa . Prové del francès contrôl, que 
al seu torn és contracció de l’antiquat 
contrerôle, mot amb el qual es desig-
nava un sistema de doble registre que 
portava l’administració per a poder 
comprovar i verificar les dades, com-
post de contre ‘contra’ i rôle ‘roll’ 
(de paper), és a dir, «roll contra roll» . 
Després sortiren contrôler i contro-
leur, ja ben antics en francès, i en el 
segle xvii qualcú els imità a Espa-
nya creant contralor per a designar 
l’interventor dels comptes de la Casa 
Reial, i el seu derivat, contralorear, 
mots que no tingueren gaire èxit . No 
fou fins dins el segle xx que apare-
gueren controlar i controlador en 
català, en castellà i en portuguès, i 

amb formes similars en la majoria de 
llengües europees, i en moltes d’altres 
llocs del món, sobretot per la univer-
salització del control de la circulació 
aèria . I si l’acció de controlar és tan 
antiga i fins fa poc no teníem aquest 
nom, com els deien abans, als qui con-
trolaven? Idò depenia d’allò que con-
trolaven . Podien esser censors, inqui-
sidors, veedors, oïdors de comptes, 
inspectors, interventors, revisors, 
vigilants, etc . La humanitat ha passat 
milers d’anys controlant sense conèi-
xer els mots controlar i controlador, 
però em sembla que a hores d’ara no 
sabríem prescindir-ne . u

Publicat en el llibre Prenint el demble 
a les paraules d’Antoni Llull Martí 
(Edicions Documenta Balear, Palma, 
2009, p . 187)
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Tendència a la retòrica?
Roser Latorre

Fou després del darrer homenatge a Joan Triadú1 que 
vaig parlar amb una ex-alumna seva, la qual havia 
assistit a les classes de llengua catalana creades pel 

mateix Triadú en la Institució Cultural del CIC . Com altres 
vegades que coincideixo amb amics preocupats per la nos-
tra llengua, vam parlar de barbarismes i de tantes expres-
sions que embastardeixen el català . Ella recordà aleshores 
que en una ocasió, en sortir de classe i després que algú 
digués «molt bona nit», Joan Triadú exclamà: «Això és 
retòrica castellana .»

Malauradament, aquesta retòrica és cada dia més estesa 
en els nostres mitjans de comunicació i entre la nostra gent . 
Perquè al «molt bona nit» o «molt bon dia» d’alguns locu-
tors i tertulians, hi podríem afegir encara un «molt bon dia 
i bona hora» –pronunciat en aquest cas per un alt càrrec del 
nostre país– que potser acaba d’esguerrar l’expressió volent 
fer-la més autèntica .

Diria que hi ha també retòrica castellana en l’expressió 
«anem a veure» –del castellà vamos a ver– que es fa ser-
vir sovint quan es pretén d’exposar, demostrar o qüestionar 
alguna cosa . Com que, de fet, no anem enlloc, en català hau-
ríem de dir, simplement: a veure, vejam, parlem-ne, etc .

Aquest anar precedint el verb principal és emprat també 
abusivament quan s’anuncia la immediatesa d’una acció; per 
exemple en la frase: «Estimats socis, anem a començar el 
debat .» N’hi hauria prou amb dir: «Estimats socis, comen-
cem el debat»; o bé: «Ara començarem el debat»; o encara: 
«De seguida començarem el debat .»

Una altra cosa fóra si el tal debat s’havia de fer en un 
indret diferent d’aquell on hi ha l’interlocutor, perquè els 
socis s’hi haurien de traslladar, hi haurien d’anar . El verb 
expressa, llavors, el fet de moure’s passant d’un punt a 
un altre .

Adonem-nos que el castellà, d’on prové la influència, usa 
normalment l’expressió «vamos a», acompanyant el verb 
principal: vamos a ver, vamos a hablar de economía, vamos 
a empezar la clase, etc .

Quan van aparèixer al mercat les màquines per a ren-
tar plats, els usuaris –o usuàries– en van dir, durant força 
temps –i no sé si el costum encara dura– un rentavaixelles, 
influïts pel lavavajillas castellà . Tornava, doncs, a aparèixer 
la retòrica, perquè en català, quan parlem de vaixella ens 
referim generalment al conjunt de plats, plates, gots, tasses, 
etc ., destinats al servei de taula (vegeu aquesta definició en 
el Diccionari Fabra), però que no fem servir diàriament, 
sinó en ocasions de festa o de compromís . Els dies feiners 
o de cada dia acostumem a parlar de plats, gots i coberts i, 
d’una manera general, de rentar els plats . Dir que «rentem la 
vaixella» resulta ampul·lós; i més encara si parlem d’un ren-
tavaixelles, en plural, com si ens referíssim a un restaurant . 

La nostra llengua, essencialment planera, en té prou amb un 
rentaplats, tot i que els nostres diccionaris han acceptat el 
«rentavaixella» –això sí, en singular– com a mot corrent en 
els comerços d’electrodomèstics .

Sovint és en frases senceres on trobem l’exageració . Com 
en aquesta, per exemple:

«Porten dues hores esperant que obrin portes .»
És clar que quan volem indicar que va passant el temps 

mentre esperem algú o alguna cosa, o fem una acció deter-
minada, no hem de fer servir el verb «portar» –perquè les 
hores no les portem enlloc i es fa evident, un cop més, la 
influència del castellà–, sinó que direm:

«Fa dues hores que esperen que obrin . . .»; i probablement 
ens referirem només a una porta; o en tot cas, si n’hi ha més 
d’una, les determinarem . Doncs:

«Fa dues hores que esperen que obrin la porta (o les 
portes) .»

I fixem-nos encara en aquesta altra:
«Això l’universalitza a tot el món .»
N’hi hauria hagut prou amb dir: «Això el fa universal .»
És bo, per tant, de no inflar mots ni frases; i que no se’ns 

escapi de dir –com vaig sentir en una tertúlia– que no estava 
bé de parlar «a tontes i a boges»! (del castellà hablar a ton-
tas y a locas), si podem dir, en català correcte i amb una 
expressió potser més polida i no gens enrevessada, parlar a 
tort i a dret . u

1 .  El 2 de maig del 2011, a la Generalitat de Catalunya .



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 76 - III trimestre deL 2011    17

sintaxi

Zeugmes (nova versió)

Josep Ruaix i Vinyet

Existeix una figura sintàctica, dita zeugma (terme grec 
que significa ‘lligam’), consistent a lligar o enllaçar dos o 
més verbs de règim diferent amb un mateix complement 

que només escaigui al darrer . Aquesta figura és admissible en 
verbs que considerem globalment, com formant una expressió 
unida: entrar i sortir d’un lloc, pujar i baixar de l’autobús, 
anar i venir d’un costat a l’altre, etc . En canvi, cal evitar-la 
en els altres casos, en què s’enfosqueix el significat de la frase . 
Així, si tenim els verbs veure (transitiu) i parlar (intransitiu), 
no hem de dir «Veig i parlo d’una cosa», sinó Veig una cosa i 
en parlo (on veig té un complement directe [CD], i parlo, un 
complement preposicional d’objecte [CPO], representat per en) . 
Semblantment, «Van escoltar i accedir a la seva petició» s’ha 
de resoldre en Van escoltar la seva petició i hi van accedir1 .

Per a evitar un zeugma, com acabem de veure, es pot repe-
tir el complement quan un d’aquests o tots dos són represen-
tables per un pronom feble, o bé canviar un dels verbs fent 
que tingui el mateix règim que l’altre . Però també existei-
xen zeugmes en casos anàlegs als de verbs de règim distint, 
com ara amb construccions que demanen diferent preposició 
i amb termes que fan alhora dues funcions . Diguem també 
que existeixen alguns zeugmes de difícil solució, cas en què, 
naturalment, s’han de tolerar . A continuació posarem exemples 
de zeugmes, classificats en tres tipus, que oportunament (si 
cal) subdividirem . Aquests tipus són: A) Zeugmes que afecten 
el règim verbal . B) Zeugmes que afecten les preposi cions . C) 
Zeugmes acceptables . Com hem fet en altres treballs, primer 
copiarem, entre cometes, els exemples defectuosos, subrat-
llant-hi els elements afectats; després, entre parèntesis, els 
comentarem; finalment, tornarem a donar l’exemple (sovint, 
abreujadament) esmenat, posant-hi en negreta els elements 
esmenats . Com que es tracta d’exemples reals, a vegades con-
tenen defectes d’algun altre tipus, que també marquem i cor-
regim . Acabem el treball amb una breu conclusió .

A) ZEUgMES qUE AFECTEN EL règIM VErbAL

Dins l’apartat de zeugmes que afecten el règim verbal 
(o que, d’alguna manera, depenen de la relació amb el verb) 
repartirem els exemples segons els diferents casos que hem 
detectat .

a)  quan un verb regeix CD i l’altre un complement 
amb preposició (sigui CPO, compl. circums-
tancial o compl. determinatiu), o viceversa:

—  «Per què creus que cal respectar i tenir cura de la natura?» 
(d’un esborrany d’un llibre escolar, abans de ser corregit; 
noteu que respectar és un verb transitiu i tenir cura una 
loc . verbal que regeix la prep . de) > Per què creus que 
cal respectar la natura i tenir-ne cura?) .

—  «Els homes, negligint totalment i desentenent-se de la 
contemplació de Déu, reberen la sentència de mort amb 
què prèviament havien estat amenaçats» (d’un original 
abans de ser corregit; noteu que negligir és un v . transi-
tiu i desentendre’s un verb que regeix la prep . de) > Els 
homes, negligint totalment i abandonant la contempla-
ció de Déu, reberen...) .

— «Sabem i estem convençuts que existeixen altres canals 
més atractius  . . .» (noteu que el v . saber demana un CD 
[que en aquest cas és una oració subordinada], mentre 
que la loc . estar convençut regeix la prep . de, la qual, 
en aquest cas, cau, per trobar-se seguida de la conj . que; 
la solució és expressar el concepte de ‘estar convençut’ 
mitjançant uns adverbis) > Sabem prou bé que existei-
xen altres canals més atractius ...

— «L’humor suposa però no es basa en l’equívoc» (noteu que 
el v . suposar regeix CD, mentre que basar-se demana un 
complement amb la prep . en) > L’humor suposa l’equí-
voc, però no s’hi basa.

— «L’Associació Bíblica de Catalunya organitza uns cur-
sos oberts a tots aquells qui desitgin conèixer i endin-
sar-se en les Sagrades Escriptures» (noteu que conèi-
xer regeix CD, mentre que endinsar-se demana un 
complement introduït per la prep . en) > L’Assocació 
Bíblica de Catalunya organitza uns cursos oberts a tots 
aquells qui desitgin conèixer les Sagrades Escriptures 
i endinsar-s’hi.

— «L’home descobreix i sent un factor de sempre més, cons-
titutiu del seu propi ésser; descobreix una altra dimen-
sió que no pot manipular o reclamar-ne el control» (R . 
Panikkar, La nova innocència, p . 54; noteu que manipu-
lar és un v . transitiu i que reclamar el control demana un 
compl . determinatiu, introduït per la prep . de) > L’home 
... una altra dimensió que no pot manipular o de la qual 
no pot reclamar el control .

— «Recordo bé aquella planura de la Beauce, una de les 
reserves de cereals de França, cantada en versos de Char-
les Péguy, com també aquella catedral que sorgia al mig 
i que Gassol admirava i li donava vida  . . .» (J . Tria dú, 

1 .  Això és el que diem en el nostre manual Català complet 
/ 2, Barcelona 2007, p . 182, formulació succinta que aquí 
ampliem: primerament, amb el que ja dèiem en Obser-
vacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui 

/ 2, Moià 1995, pp . 109-110 –text reproduït dins Llen-
gua Nacional, núm . 57 (IV trimestre 2006), p . 17–, i, 
segonament, amb nous casos i exemples que hem recollit 
posteriorment .
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Memòries d’un segle d’or, p . 59; noteu que el verb admi-
rar és transitiu i que el conjunt donar vida demana un 
compl . indirecte) > Recordo bé ... que sorgia al mig, que 
Gassol admirava i a la qual donava vida .

— «Tinc la impressió d’escometre un comentari totalment 
excèntric . És a dir, fora del centre que, en aquest moment, 
deu ser totalment futboler, disciplina que no practico ni 
gaudeixo» (Avui, 22-1-2003, p . 20; noteu que el v . practi-
car és transitiu; pel que fa al v . gaudir, era admès també 
com a transitiu pel DIEC12, però el DLC33 deia, amb més 
raó, que aquest ús transitiu és obsolet i que, per tant, s’ha 
de considerar verb intranstiu, concretament, de règim 
preposicional; el DIEC24 continua admetent, en una de 
les accepcions, aquest ús transitiu, mentre que el GDLC5 
ja no l’admet) > Tinc la impressió ... disciplina que no 
practico i de la qual no gaudeixo.

— «Prepari i gaudeixi aquestes vacances» (frase publicità-
ria; cas semblant a l’anterior) > Prepari aquestes vacan-
ces i gaudeixi’n.

—  «Endegar el procés de normalització lingüística en la 
nostra societat suposa ser conscients i resoldre les defi-
ciències de la dita societat» (ex . fornit per J . Solà, Sint. 
norm., p . 10; noteu que la loc . verbal ser conscients 
regeix la prep . de, mentre que el v . resoldre és transitiu; 
una solució és canviar la loc . verbal per un v . transitiu) 
> Endegar ... suposa conèixer i resoldre les deficiències 
de la dita societat) .

— «Molt més hi han fet els aspectes sociològics que van 
intervenir i condicionar cadascuna de les traduccions» 
(F . Parcerisas, Traducció, edició, ideologia, p . 150; 
noteu que el v . intervenir regeix la prep . en i el v . con-
dicionar és transitiu) > Molt més hi han fet els aspectes 
sociològics que van intervenir, condicionant-les, en 
cadascuna de les traduccions .

— «Europa com a vehicle per aconseguir l’anhelada lli-
bertat nacional; però també com a ideal amb contin-
gut propi i al qual des de Catalunya calia acostar-se i 
contribuir a construir-lo» (AA . VV ., Reconeixement a 
Josep Maria Ainaud de Lasarte, p . 63; noteu que el v . 
acostar-se regeix la prep . a i el v . construir és transi-
tiu; la solució és posar-hi un altre relatiu; de passada hi 
corregirem un per que ha de ser per a) > Europa com a 
vehicle per a aconseguir l’anhelada llibertat nacional; 
però també com a ideal amb contingut propi al qual 
des de Catalunya calia acostar-se i que calia contri-
buir a construir.

— «Tals preguntes segreguen un mètode, mètode aquí en 
el sentit més elemental de camí intel·lectual, al qual vol-
dríem ser fidels i seguir amb precisió» (d’un original, 

abans de ser corregit; noteu que el conjunt ser fidels 
demana un compl . indirecte introduït per la prep . a, men-
tre que el v . seguir és transitiu; la solució és posar-hi un 
altre relatiu i repetir el v . auxiliar voldríem) > Tals pre-
guntes ... camí intel·lectual, al qual voldríem ser fidels 
i que voldríem seguir amb precisió. 

— «La distància també els ajuda i no pateixen aquella tor-
ticoli aguda que, segons el cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, patien els bisbes europeus, de tant mirar de 
reüll què passa, què diu i què pensa Roma» (AA . VV ., 
Sense renúncies, p . 138; noteu que el terme Roma fa de 
subjecte dels verbs dir i pensar, però no del v . passar) > 
La distància ... de tant mirar de reüll què passa a Roma, 
què diu i què pensa.

b)  quan un verb regeix un complement amb una 
determinada preposició, i l’altre amb una altra:

— «Què hi farem! Em refereixo –i m’inspiro– en un llibre de 
l’historiador Paul Preston, Paloma de guerra  . . .» (Avui, 
22-1-2003, p . 20; noteu que el v . referir-se regeix la prep . 
a i el v . inspirar-se regeix la prep . en; hom ha volgut resol-
dre el zeugma posant el segon verb entre guions, però 
hauria d’haver posat, davant el complement, la preposi-
ció corresponent al verb que va fora de l’incís; una bona 
solució seria posar la frase de l’incís en forma de gerundi, 
amb un pronom feble i sense guions) > Què hi farem! Em 
refereixo, inspirant-m’hi, a un llibre ...

— «Parlo del gascó Juli Carselade du Pont, bisbe de 
Perpinyà des de 1899 fins a 1932  . . . En aquestes pàgines 
ofereixo la lectura i invito a la reflexió d’alguns docu-
ments seus, sobretot dels que corresponen als seus pri-
mers quatre anys d’episcopat, documents que mai no 
va desmentir ni contradir el que fou, durant trenta-tres 
anys, el seu servei pastoral» (Quaderns de Pastoral, 
oct .-des . 2002, p . 49; noteu que el complement d’alguns 
documents és de distinta naturalesa si es refereix a ofe-
reixo la lectura i si es refereix a invito a la reflexió;) > 
Parlo ... En aquestes pàgines ofereixo la lectura d’al-
guns documents seus, invitant a reflexionar-hi, sobre-
tot dels documents que corresponen ...

— «I ha acceptat de debatre amb personatges amb qui res 
no l’acostava ni s’hi podia identificar, amb vehemència, 
però des del respecte i ponderant cada expressió, perquè 
és un senyor» (AA . VV ., Reconeixement a Josep Maria 
Ainaud de Lasarte, p . 36; el v . acostar-se regeix la prep . 
a i el v . identificar-se regeix la prep . amb; la solució és 
posar-hi dos relatius, cada un amb la preposició corres-
ponent) > I ha acceptat de debatre amb personatges a 
qui res no l’acostava i amb qui no es podia identificar, 
amb vehemència ...

2 .  Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, 1ª edició, Barcelona 1995 .

3 .  Diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana, 
3ª edició, Barcelona 1993 .

4 .  Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, 2ª edició, Barcelona 2007 .

5 .  Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Cata-
lana, Barcelona 1998 .
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c)  quan dos verbs regeixen una mateixa prepo-
sició però amb valors diferents:

— «Nius de poesia, insisteixo, que fan volar la niuada 
només que hi posem els ulls . Jo ho he fet, és clar, i 
ho vaig fent encara, perquè quan els tastes, hi ha un 
no sé què de droga en cada poema que hi fa tornar . A 
vosaltres, amics lectors, espero que us passi el mateix . 
Entreu sense por A l’ombra dels bambús i cerqueu-hi 
la intensa claror: és viva, molt viva!» (final del pròleg 
de J . Colet a un llibre de poesia titulat A l’ombra dels 
bambús, de J . Pelaire, Granollers 2001, p . 17; noteu 
que entrar regeix la prep . a de sentit dinàmic [repre-
sentable pel signe →], mentre que la prep . a del títol 
del poemari és de sentit estàtic [representable pel signe 
↓; s’hi sobreentén el verb ser o estar]; una bona solució 
és canviar el v . dinàmic, entrar, per un d’estàtic, com 
posar-se) > Nius de poesia ... A vosaltres, amics lec-
tors, espero que us passi el mateix. Poseu-vos sense 
por a l’ombra dels bambús i cerqueu-hi ...

— «Casacuberta i Sanchis Guarner  . . . És sobretot Casa-
cuberta qui li adquireix i li tramet els llibres de filo-
logia que s’editen o arriben a Barcelona  . . . A tots dos 
amics  . . . I en el context d’aquesta cordial relació és 
ben explicable que Giner els fes partíceps dels seus 
neguits més personals» (A . Ferrando, «Estudi prelimi-
nar» dins J . Giner i Marco, Obra filològica (1931-1991), 
p . xxiv; noteu que editar regeix la prep . a amb valor 
estàtic, mentre que arribar regeix la mateixa preposi-
ció però amb valor dinàmic; de passada hi esmenarem 
una altra cosa) > Casacuberta ... els llibres de filologia 
que s’editen a Barcelona o que hi arriben ... A tots 
dos amics ... I en el context d’aquesta cordial relació 
és ben explicable que Giner els fes partícips dels seus 
neguits personals.

d)  quan un verb regeix CD i l’altre requereix un 
subjecte, o viceversa:

—  «Els numerals són els noms amb què designem i són 
coneguts els nombres» (d’una gramàtica publ . en 1994; 
noteu que el terme els nombres fa alhora de CD del v . 
transitiu designem i de subjecte del v . passiu són cone-
guts; proposem dues solucions) > Els numerals són 
els noms amb què designem els nombres i amb què 
aquests són coneguts, o bé: Els numerals són els noms 
amb què són designats i coneguts els nombres) .

— «Vaig estudiar i em va meravellar el Congrés dels Ocells 
d’Atar» (M . Piki, El bosc de les trenes tallades, p . 268; 
noteu que el terme el Congrés dels Ocells d’Atar fa 
alhora de CD del verb estudiar i de subjecte del v . mera-
vellar) > Vaig estudiar el Congrés dels Ocells d’Atar, 
que em va meravellar. 

— «Passo el matí al meu despatx . No veig ni em truca 
ningú . (Té! Dos verbs coordinats per un element que és 
complement de l’un i subjecte de l’altre!)» (A . Jané, Els 
dies i els llocs, p . 124; noteu que el mateix escriptor, 
un excel·lent gramàtic, adverteix, humorísticament, el 
zeugma; en aquest cas, val més no corregir-lo, perquè es 
perdria l’efecte humorístic; de tota manera, en pla teò-
ric, donem una possible solució) > Passo el matí al meu 
despatx. No veig ningú ni tampoc em truca ningú.

— «No entenia ni m’agradava tot això de cuinar» (noteu 
que tot això de cuinar fa de CD del v . entendre i de sub-
jecte del v . agradar; una solució és posar aquest terme 
conflictiu com a tematització a l’esquerra i reorganit-
zar així la frase) > Tot això de cuinar, no ho entenia ni 
m’agradava gaire.

— «Depèn de nosaltres frenar el canvi climàtic del nostre 
planeta . Podem i cal fer-ho» (d’una postal de propaganda, 
gener 2008; el conjunt fer-ho és alhora CD de podem i 
subjecte de cal) > Depèn de nosaltres frenar el canvi 
climàtic del nostre planeta. Podem i devem fer-ho6. 

— «Afegim-hi d’altres neologismes que ell encara dóna en 
cursiva però avui ja tenen passaport: ...» (J . Solà, Plantem 
cara, p . 51; noteu que el relatiu que fa alhora de CD del 
v . donar i de subjecte del v . tenir; la solució és repetir el 
relatiu, el qual, encara que, en la frase esmenada, tingui 
la mateixa forma, exerceix funcions sintàctiques dife-
rents) > Afegim-hi d’altres neologismes que ell encara 
dóna en cursiva però que avui ja tenen passaport: ...

— «Una ve amb la seva tia a dur-se’n els ossos d’un parent 
llunyà que era picapedrer i varen assassinar per qüestions 
de gelosies indigestes a quatre passes del cementiri vell» 
(Sagarra, OC ed . Garolera, 9, p . 201; noteu que el relatiu 
que fa de subjecte de era i alhora de CD de varen assas-
sinar) > Una ve amb la seva tia a dur-se’n els ossos d’un 
parent llunyà que era picapedrer i que varen assassinar 
per qüestions ...

— «Els verbs passius o en veu passiva, dits també de sub-
jecte pacient, denoten un subjecte que rep, o en qui 
recau, l’acció del verb» (frase escrita per nosaltres en 
El català / 2, 1ª ed ., p . 139; noteu que l’acció del verb 
fa alhora de CD del v . rebre i de subjecte del v . recaure; 
aquesta frase fou esmenada en la segona edició de l’es-
mentat manual) > Els verbs passius o en veu passiva ... 
denoten un subjecte que rep l’acció verbal (o en qui 
tal acció recau).

—  «Només podré evocar aquells professors que han perdu-
rat amb més relleu en la meva memòria: els que més em 
sorprengueren o vaig apreciar més» (noteu que el relatiu 
els que fa alhora de subjecte de sorprengueren i de CD 
de vaig apreciar) > Només ... en la meva memòria: els 
que més em sorprengueren o que vaig apreciar més.

6 .  Sobre la bondat de l’ús del v . deure en aquest cas, vegeu el 
nostre manual Observacions crítiques i pràctiques sobre 

el català d’avui / 1, Moià 1994, p . 134 .
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—  «S’assemblen a les dunes que avui s’alcen volubles i 
capritxoses i demà una ventada ha desfet» (noteu que 
el relatiu que fa alhora de subjecte de la primera ora-
ció coordinada i de CD de la segona) > S’assemblen a 
les dunes que avui s’alcen volubles i que demà una 
ventada ha desfet .

— «Hi ha qui diu que la reina Viola, com a bona reina 
que és, li agrada i vol que al seu reialme hi hagi pau 
i tranquil·litat i es deleix perquè així sigui, i la meva 
mare, Pitiminí, que ha viscut tothora al seu costat, 
ho diu també» (T . Duran, Potpetit, p . 42; noteu que 
el sintagma que al seu reialme hi hagi pau i tranquil-
litat fa alhora de subjecte de agrada i de CD de vol; 
una solució és canviar el primer verb de tal manera 
que regeixi el mateix CD) > Hi ha qui diu que la 
reina Viola, com a bona reina que és, desitja i vol 
que al seu reialme hi hagi pau i tranquil·litat i es 
deleix perquè sigui així ...

— «L’Albert no ha de rumiar gaire per a parlar d’un tema 
que li agrada i domina» (d’un original, abans de ser cor-
regit; noteu que el que fa alhora de subjecte del v . agradar 
i de CD del v . dominar) > L’Albert no ha de rumiar gaire 
per a parlar d’un tema que li agrada i que domina.

— «Els darrers anys, en societats com la nostra, les pos-
sibilitats de desplaçament i mobilitat s’han multiplicat 
de forma espectacular . Circulen i consumim produc-
tes que vénen de l’altra punta del món» (d’un original, 
abans de ser corregit; noteu que productes fa alhora de 
subjecte de circulen i de CD de consumim; una solució 
és canviar el primer verb per una locució verbal que 
regeixi CD) > Els darrers anys ... de forma especta-
cular. Tenim entre nosaltres i consumim productes 
que vénen de l’altra punta del món.

e)  quan un verb requereix un complement predi-
catiu i l’altre requereix un predicat nominal:

—  «Això sona i és certament per a molts decebedor» (d’una 
revista, març 1994; cal reconèixer que es tracta d’un cas 
un mica subtil, però no deixa de ser un zeugma: l’adj . 
decebedor fa alhora de compl . predicatiu del v . sona i de 
predicat nominal del v . és) > Això sona decebedor per a 
molts, i certament ho és.

f)  quan un verb és auxiliar de la veu passiva i 
l’altre és un verb copulatiu, o viceversa:

— «El text de sant Pau diu que Crist no sols va ser circum-
cidat, sinó ministre de la circumcisió» (d’un original, 
abans de ser corregit; noteu que el v . ser fa d’auxiliar de 
la veu passiva [va ser circumcidat] i alhora de v . copu-
latiu [va ser ministre de la circumcisió]; la solució és 
repetir el verb) > El text de sant Pau diu que Crist no 
sols va ser circumcidat, sinó que va ser ministre de la 
circumcisió.

— «El «captaire de la pau» F .G .F . és un dels detinguts i, 
un cop a la caserna,_durament colpejat . Ell aconsegueix 

elevar-ne acta notarial» (d’un original, abans de ser cor-
regit; noteu que el verb subratllat té un valor copulatiu, 
mentre que el verb elidit correspon a una forma verbal 
passiva; la solució és repetir el verb) > El «captaire de la 
pau» F.G.F. és un dels detinguts i, un cop a la caserna, 
és durament colpejat.

g)  quan un verb és intransitiu i l’altre transitiu i 
comparteixen una forma verbal auxiliar:

— «Si ens fixem que el pare dels venedors havia mort i 
deixat la terra als seus fills, que existia ja l’església 
i la Torroella, és molt probable que  . . .» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; noteu que la forma verbal 
havia s’usa alhora amb el v . intransitiu morir i amb el 
v . transitiu deixar; la solució és repetir la forma ver-
bal auxiliar) > Si ens fixem que el pare dels venedors 
havia mort i havia deixat la terra als seus fills, que 
existia ...

h)  quan, en una passiva reflexa, s’usa una 
forma de verb auxiliar en singular que val 
també per una forma en plural:

— «S’ha pavimentat el carrer de l’Hospital i plantat arbres 
a l’avenida del Caudillo» (d’un original, abans de ser 
corregit; noteu que la forma ha s’usa tant per a pavi-
mentat com per a plantat, però el primer verb té un 
subjectiu completiu en singular [el carrer...] i el segon 
verb té un subjecte completiu en plural [arbres]; per 
tant, amb el segon verb s’hi ha d’usar la forma han) > 
S’ha pavimentat el carrer de l’Hospital i s’han plantat 
arbres a l’avendia del Caudillo.

i)  quan un verb requereix un subjecte completiu 
i l’altre un CPO:

— «L’encontre amb aquest sagrat és fruit d’una recerca, 
d’una obertura, d’una disposició o actitud de conscièn-
cia i de ment per part de l’individu; no es descobreix o 
s’hi accedeix mitjançant l’especulació, sinó més aviat 
a través de l’obertura dels sentits, la intuïció i els sen-
timents» (J .M . Mardones, Retorn al sagrat i cristia-
nisme, p . 95; noteu que el primer verb té implícit el 
terme aquest sagrat com a subjecte completiu, mentre 
que en el segon verb aquest terme fa de CPO, repre-
sentat pel pronom feble hi, essent una oració imperso-
nal, sense subjecte; la solució és separar els dos verbs 
repetint l’adv . no) > L’encontre amb aquest sagrat és 
fruit d’una recerca, d’una obertura, d’una disposició 
o actitud de consciència i de ment per part de l’indi-
vidu; no es descobreix i no s’hi accedeix mitjançant 
l’especulació, sinó ...

j)  quan un verb requereix un subjecte i l’altre 
un complement circumstancial:

— «De 1419 es disposa d’una altra font documental de 
gran valor . Es tracta d’un inventari de gran interès per 
al coneixement de com era i què hi havia al castell» (d’un 
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original, abans de ser corregit; noteu que el conjunt com 
era demana un subjecte, mentre que el conjunt què hi 
havia demana un compl . circumstancial de lloc) > De 
1419 ... Es tracta d’un inventari de gran interès per al 
coneixement de com era el castell i de què hi havia.

k)  quan un verb requereix un CD i l’altre un 
complement indirecte:

— «Cal felicitar i agrair als membres de la institució per 
haver publicat tal obra» (noteu que el v . felicitar regeix 
un CD [els membres de la institució], mentre que agrair 
regeix, pel que fa a l’expressió esmentada, un compl . 
indirecte, i el CD que podria tenir seria un altre) > Cal 
felicitar, tot donant-los les gràcies, els membres de la 
institució per haver publicat tal obra.

— «En la seva ànima l’home té quelcom que molt sovint el 
fa sospirar i anhelar el cel, quelcom que és molt a prop 
del cel» (d’un original, abans de ser corregit; com expli-
quem en el Català complet / 2, p . 114, i més àmpliament 
dins Llengua Nacional, núm . 71, pp . 18-20, les perí-
frasis factivites amb el v . intransitiu volen el pronom feble 
d’acusatiu [en aquest cas, el], però les mateixes perífra-
sis amb el v . transitiu volen el pronom feble de datiu [en 
aquest cas, li]; la solució és repetir el pronom feble i el v . 
factitiu) > En la seva ànima l’home té quelcom que molt 
sovint el fa sospirar i li fa anhelar el cel.

l)  quan un verb requereix un subjecte i l’altre 
un complement indirecte:

— «Tal com queda suggerit en tots aquells aspectes que he 
citat abans, un centre educatiu avui exigeix una organit-
zació minuciosa i complexa de les funcions de cadascú 
i una disponibilitat d’espais que contribueixin a una 
millora progressiva de l’atenció real que necessiten i 
volem donar a l’alumnat i als pares com a usuaris a 
qui va destinada la nostra funció» (d’un original, abans 
de ser corregit; noteu que necessiten té com a subjecte 
l’alumnat i els pares, terme que ja fa de compl . indi-
recte de volem donar; una solució és simplificar la frase 
substituint el verb i la perífrasi per una forma verbal que 
pràcticament hi equivalgui) > Tal com queda suggerit 
... una millora progressiva de l’atenció real que cal a 
l’alumnat i als pares.

m)  quan un verb és intransitiu absolut i l’altre 
regeix CPO:

— «Quan dubtem o topem amb alguna dificultat en l’ús 
de la nostra llengua és perquè, volent usar-la bé, és a 
dir, d’acord amb unes normes de correcció, no sabem si 
aleshores ho encertem o no» (J . Bruguera, Diccionari 
de dubtes i dificultats del català, p . 9; l’oració subordi-
nada temporal té un verb intransitiu, dubtar, que aquí 
no demana cap complement, i un altre, topar, també 
intransitiu però que demana un compl . preposicional; 
la solució és convertir-la en dues oracions subordinades 

temporals) > Quan dubtem o quan topem amb alguna 
dificultat ...

n)  quan un verb és intransitiu-pronominal i l’al-
tre transitiu:

— «Els tons vermellosos de la claror crepuscular s’anaven 
apagant i adquirint una tonalitat blavosa» (R . Monton, El 
nyèbit, p . 405; noteu el verb intransitiu-pronominal, apa-
gar-se, i el v . transitiu adquirir, que demana CD, tots dos 
verbs integrant una mateixa perífrasi; la solució és repetir 
el verb auxiliar de la perífrasi; de passada hi arreglarem 
una repetició [tons - tonalitat]) > Els tons vermellosos de 
la claror crepuscular s’anaven apagant i anaven adqui-
rint un matís blavós.

o)  quan el mateix verb regeix un complement 
predicatiu i un CD i després un CD, sense com-
plement predicatiu, i un complement indirecte:

— «Paula va fer testament l’any 1709 i fa hereu el seu fill 
Jaume i llegats a altres fills, i hi consta que el seu marit 
havia mort feia anys» (A . Pladevall, Sant Quirze Safaja, 
p . 146; noteu que el v . fer primerament té un compl . pre-
dicatiu, hereu, i un CD, el seu fill Jaume, i després té 
un CD i un compl . indirecte; la solució és fer servir dos 
verbs diferents) > Paula va fer testament l’any 1709 i fa 
hereu el seu fill Jaume i deixa llegats a altres fills.

p)  quan un verb requereix CD, i l’altre CD i com-
plement predicatiu:

— «El mal existeix, senzillament . Com a explicació, en con-
trast amb els dualismes i els monismes que hem conside-
rat breument i hem trobat desoladors, la fe ens diu: hi ha 
dos misteris de llum i un misteri de nit, que, no obstant 
això, està envoltat pels misteris de llum» (Documents 
d’Església, 1-2-2009, p . 96; noteu que el primer verb, 
considerar, aquí té un CD, que, mentre que el segon verb, 
trobar, aquí té un CD, el mateix que, i un compl . predica-
tiu, desoladors; la solució és repetir el relatiu; de passada 
hi arreglarem una mala traducció) > El mal existeix, sen-
zillament. Com a explicació, en contrast amb els dualis-
mes i els monismes que hem considerat breument i que 
hem trobat desoladors, la fe ens diu: hi ha dos misteris, 
un misteri de llum i un misteri de nit, el qual, no obs-
tant això, està envoltat pel misteri de llum.

q) Altres casos:

— «En la vida dels usos lingüístics, quan els filòlegs estu-
dien l’etimologia i la història de les paraules, una cosa 
que té molta importància per als tècnics és d’establir 
allò que es diu la primera documentació d’un mot o 
d’una accepció o d’un ús: així es veu com, qui, per què 
i quan es posà en circulació, com i per quines raons l’ús 
se n’estengué, i podem així fer-nos càrrec de la situació 
on estem i què cal fer» (J . Giner, Obra filològica, p . 
586; noteu que s’hi usa qui com a subjecte d’una oració, 
passiva reflexa, que ja té un altre subjecte; la solució 
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és convertir-lo en subjecte agent anteposant-li la locu-
ció prepositiva per part de7; de passada hi arreglarem, 
canviant l’ordre de la frase, un pronom feble abusiu8) > 
En la vida ... així es veu com, per part de qui, per què 
i quan es posà en circulació, com i per quines raons 
se n’estengué l’ús, i podem així fer-nos càrrec de la 
situació on estem i què cal fer.

— «Jesús va viure una intensa i profunda relació amb el Déu 
d’Israel, a qui, per damunt d’altres denominacions, ano-
menava el seu Pare, amb la qual cosa ens diu que Jesús 
va sentir-se i va actuar sempre com a fill d’aquest Déu» (J . 
Gil i Ribas, La divinització de Jesús de Natzaret, p . 305; 
noteu que el compl . predicatiu introduït amb la partícula 
com a no lliga amb el primer verb, que aniria sense com 
a; es tracta, certament, d’un cas subtil, però no deixa de 
ser un zeugma) > Jesús va viure ... amb la qual cosa va 
sentir-se fill d’aquest Déu i va actuar com a tal.

— «I fou més el patriotisme de les províncies que no pas 
l’actitud de l’antiga capital el que féu néixer i nodrí 
aquest mite» (d’un original, abans de ser corregit; noteu 
que el terme aquest mite fa de subjecte de néixer dins 
la construcció factitiva féu néixer (aquest mite) i alhora 
de CD de nodrí; es tracta també d’un cas subtil, però no 
deixa de ser un zeugma) > I fou més el patriotisme de 
les províncies que no pas l’actitud de l’antiga capital el 
que féu néixer aquest mite i el va nodrir (hi hem can-
viat la forma del pretèrit remot per raons d’eufonia) .

— «Una vegada més, els anàlegs principals dels nacionalis-
mes negatius són les nacions que i quan fressen camins 
egoistes» (A .M . Oriol i Tataret, Nació i magisteri ponti-
fici, p . 256; noteu que les partícules que i quan no lliguen 
bé amb el mateix verb, fressen) > Una vegada més, els 
anàlegs principals dels nacionalistes negatius són les 
nacions en la mesura en què fressen camins egoistes.

b) ZEUgMES qUE AFECTEN LES PrEPOSICIONS 
    I ALTrES PArTíCULES

En aquest segon apartat veurem zeugmes que afecten 
les preposicions, o termes equivalents, i altres partícules . 
La solució, en general, és redactar unes construccions més 
explícites . Exemples:

—  «Després dels candidats, les enquestes d’opinió són les 
grans protagonistes de la campanya electoral americana . 
Gràcies o per culpa dels sondeigs, una cursa que fa unes 
quantes setmanes es donava pràcticament per guanyada 
 . . .» (d’un diari, 1-11-1992; notem que s’hi ajunten les locu-
cions gràcies a i per culpa de; la solució és desglossar 

les dues construccions) > Després dels candidats, les 
enquestes d’opinió són les grans protagonistes de la 
campanya electoral americana. Gràcies als sondeigs 
o per culpa d’aquests, una cursa que fa unes quantes 
setmanes es donava pràcticament per guanyada ...

— «En aquest sentit, s’esmenta un vers, sense citar-ne l’au-
tor ni l’obra, ben significatiu  . . .» (C . Arnau, Compromís 
i escriptura, p . 190; noteu que el pronom feble ne subs-
titueix el terme del vers, que sí que lliga amb l’autor 
però no amb l’obra, ja que al peu de la lletra significa 
«sense citar l’autor del vers ni l’obra del vers»; la solu-
ció és posar un determinant al segon substantiu) > En 
aquest sentit, s’esmenta un vers, sense citar-ne l’autor 
ni l’obra en què apareix, ben significatiu ...

— «La majoria el volien de conseller, però després de 23 
anys van acceptar que els equilibris entre i dins dels par-
tits ho impedissin» (Avui, 21-2-2006, p . 2; noteu que la 
preposició de, que forma part de la segona preposició, 
dins de, no pot acompanyar la primera preposició, entre; 
una solució és repetir el terme que lògicament va després 
de cada preposició; una altra solució és treure la partícula 
de de la segona preposició) > La majoria el volien de 
conseller, però després de 23 anys van acceptar que els 
equilibris entre els partits i dins dels partits ho impe-
dissin o bé La majoria ... que els equilibris entre i dins 
els partits ho impedissin9.

— «Podem observar una interessant analogia amb la dinà-
mica de la conversió de sant Pau també meditant el 
text bíblic del profeta Ezequiel  . . . Pau –com i més que 
Ezequiel– es converteix en instrument escollit de la predi-
cació de la unitat conquerida per Jesús mitjançant la creu 
i la resurrecció  . . .» (Documents d’Església, 15-4-2009, p . 
235; noteu que la partícula que lliga bé amb el comparatiu 
de superioritat més, però no amb el comparatiu d’igualtat 
com; la solució és repetir els termes finals de la compara-
ció) > Podem observar ... Pau –com Ezequiel i més que 
Ezequiel (o més que aquest)– es converteix ...

C) ZEUgMES ACCEPTAbLES

Com hem dit al començament, hi ha zeugmes acceptables, 
com ara aquells que es produeixen amb dos o més verbs con-
siderats globalment, com un conjunt, o bé que són de difícil 
solució, o bé que són marcats com a estructures sintàctiques 
separades . Exemples: 

— La Mari té la seva amiga íntima, que és la Clara; 
entren i surten plegades de la feina i treballen l’una 
al costat de l’altra (Sagarra, OC Prosa, p . 92; noteu que 
els verbs entrar i sortir formen un conjunt) .

7 .  Alguns autors consideren incorrecte l’ús de per part de en lloc 
del simple per, però nosaltres creiem que aquest ús és, en gene-
ral, correcte, ja que sovint resulta necessari i té paral·lelismes 
en altres llengües romàniques .

8 .  Sobre els pronoms febles abusius, vegeu el nostre extens treball 
«Límits en l’ús dels pronoms febles “en”, “hi”, publicat dins 
Llengua Nacional, núm . 44 (tardor del 2003), pp . 15-34 .

9 .  Sobre l’admissió o no de la partícula de en la formació de deter-
minades preposicions, vegeu el nostre manual Català complet 
/ 2, 2ª edició, Barcelona 2007, pp . 237-238 .
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—  No oblidem que la primera obligació de l’home sobre 
la terra és consumir gasolina i entrar i sortir de les 
estacions de servei (aquest exemple és tret de Pla, OC 
31, p . 451, però de fet allí va aparèixer així: «i entrar a 
les estacions de servei i sortir-ne», segurament perquè el 
corrector va esmenar, sense que calgués, el text original 
de l’escriptor10; de fet, els verbs entrar i sortir, encara que 
regeixen preposicions distintes, formen un conjunt) .

— ... es dediquen a sortir per veure aparadors, per entrar 
i sortir de les botigues, i fet i fet, aspiren a comprar 
(aquest exemple també és tret de Pla, OC 34, p . 403, 
però de fet allí va aparèixer així: « . . . per entrar a les 
botigues i sortir-ne  . . .», també segurament per hiper-
purisme del corrector) .

—  Víctor, passada la terrible angoixa i el formida-
ble ensurt dels primers moments, restà com atònit. 
Entrava, sortia i es passejava per l’alcova de la par-
tera encara amb un relleix d’alarma i desfici (P . Ber-
trana, OC, p . 85; noteu que els verbs entrar, sortir i 
passejar-se, si bé els dos primers no són pronominals 
i el tercer sí, formen un conjunt) .

— I fa força temps que recullo documentació per a una 
novel·la en què la música ha de tenir molt protagonisme: 
ha de passar al segle xviii, amb uns bandolers romàn-
tics, però em fa mandra posar-m’hi, perquè durant dos 
o tres anys no podria fer ni pensar en res més (J . Carbó, 
Setanta anys..., p . 54; noteu que fer és un v . transitiu i 
pensar, en aquest cas, un verb que regeix la prep . en; 
ara bé, com que aquest zeugma és de difícil solució, el 
podem considerar acceptable) .

— Per la porta de baix surto –hauria de dir que abandono 
amb recança– del recinte comercial (A . Jané, Els dies 
i els llocs, p . 22; noteu que el v . sortir és intransiu i el 
v . abandonar és transitiu, però el zeugma queda justifi-
cat mitjançant la inclusió del verb abandonar dins una 
frase entre guions, artifici ortogràfic que deslliga les dues 
construccions i que, naturalment, reflecteix també una 
entonació peculiar en el llenguatge oral) .

En canvi, encara que alguns autors consideren accepta-
ble el zeugma ‘pot i ha de + infinitiu’, nosaltres creiem que 
s’ha d’evitar (cf . Observacions crítiques i pràctiques sobre el 
català d’avui / 1, p . 134), dient ‘pot i deu + infinitiu’ .

Finalment, notem un cas de zeugma aparent, ja que el 
complement val per als dos verbs:

— Les monges anaven i venien de la capella a la cel·la de 
Sor Esperança (P . Coromines, OC, p . 347; noteu que el 
complement de la capella a la cel·la de Sor Esperança 
tant lliga amb el v . anar com amb el v . venir) .

— ... anant i venint d’un costat a l’altre ... (J . Pous i Pagès, 
La gropada; noteu que el compl . d’un costat a l’altre tant 
lliga amb anant com amb venint) .

CONCLUSIó

A l’hora de redactar, és més freqüent del que sembla 
produir algun zeugma, fenomen sintàctic que, en general, 
s’ha de considerar un defecte (en el qual caiem fins i tot els 
professio nals de la llengua) . De zeugmes n’hi ha de molts 
tipus, com hem anat veient, i alguns es poden tolerar o àdhuc 
es poden considerar plenament justificats . u

10 .  Segurament, aquest rigor a l’hora de corregir els zeugmes prové 
de la posició taxativa expressada per Pompeu Fabra en la «con-
versa filològica» del 22-5-1923, reproduïda dins el llibre Conver-
ses filològiques (edició crítica a cura de Joaquim Rafel i Fonta-
nals), vol . II, Barcelona 1984, pp . 352-353 . En canvi, vegem com 
uns tractadistes italians són molts més prudents: «Cauto uso 
dello zeugma .– Quando si può è  . . . preferibile evitare lo zeugma 

e addirittura respingerlo in casi come questo: «ho visto e ho par-
lato con mio fratello» . Questi due verbi hanno una costruzione 
tanto diversa, che l’aggiogamento dell’uno all’altro può rendere 
oscuro o addirittura incomprensibile il significato della frase . 
È quindi da ripetere il complemento: Ho visto mio fratello e ho 
parlato con lui» (E . Levi e A . Dosi, I dubbi della grammatica, 
Milà 1982, p . 245, dins el capítol de «Figure di sintassi») .
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L’ús gramatical dels mots genèrics
Albert Jané

Totes les llengües tenen les seves estratègies gramati-
cals pròpies, que els permeten de resoldre d’una manera 
satisfactòria, d’acord amb unes normes ben establertes 

i acceptades unànimement, unes frases i unes construccions 
que poden arribar a revestir un alt grau de complexitat i de 
duresa, a cops francament artificioses . L’ús de certs noms i 
pronoms de sentit o valor molt genèric és un recurs d’una gran 
eficàcia amb què cada llengua sap trobar una solució accep-
table per a algunes dificultats sintàctiques .

Entre aquests mots de valor genèric que tenen un paper 
important en certes solucions sintàctiques, hi ha, en primer 
lloc, noms substantius com cosa, sens dubte el més genèric de 
tots, fet, acte, cas, circumstància, factor, notícia, paraula (o 
paraules), situació, etc ., els darrers, certament, amb un valor 
genèric més reduït, i els pronoms tot, res, això i allò. 

Les oracions relatives neutres

Les oracions relatives neutres són les que tenen tota una 
oració, la principal, com a antecedent . En espanyol, els ter-
mes relatius d’aquestes oracions es formen amb el seu article 
neutre: lo que i lo cual . I la inevitable influència d’aquesta 
llengua fa que molts recorrin a uns termes que són un calc 
evident dels espanyols: el que i el qual:

[1]  Es tracta d’una noieta molt eixerida, *el que permetrà una solu-
ció més fàcil .

[2] No presentarà cap reclamació oficial, *el qual li hem d’agrair .

Aquestes construccions són, certament, inadmissibles . El 
relatiu neutre, en català, es forma, en principi, amb el subs-
tantiu genèric cosa, que admet dues possibilitats: la qual cosa 
i cosa que:

[3]  Es tracta d’una noieta molt eixerida, cosa que permetrà una 
solució més fàcil .

[4] No presentarà cap reclamació oficial, la qual cosa li hem 
d’agrair .

Aquests dos conjunts relatius admeten perfectament, tots 
dos, la combinació amb tota mena de termes preposicionals, 
normalment exigits pel verb de la subordinada:

[5] El tren sol arribar amb retard, cosa de la qual tothom es refia .

[6] No paguen mai puntualment, de la qual cosa tothom es queixa .

[7]  Vindrà acompanyat de tota la família, cosa amb la qual no comp-
tàvem .

[8]  Demanen augment de sou, a la qual cosa no podem accedir .

[9]  Diuen que es volen queixar a la direcció, per la qual cosa no cal 
pas amoïnar-se .

[10]  Cal demanar subvencions a les institucions, cosa en la qual ara 
s’esmerça la Junta Directiva .

[11]  Tenen tota la confiança del president, cosa contra la qual és 
inútil lluitar .

[12]  Hem aconseguit arribar a un acord amb la part contrària, en 
virtut de la qual cosa podem començar a programar les nostres 
activitats .

[13]  Han renovat les instal·lacions, la maquinària i el personal, con-
siderant la qual cosa hi podem confiar plenament . 

Com més precís és el sentit del substantiu, més reduïdes 
són les seves possibilitats per a formar part d’aquests conjunts 
que fan de termes de relació entre dues oracions:

[14]  Tots els delegats van protestar, fet que va provocar la dimissió 
del president .

[15]  Va plantar cara, tot sol, a aquella colla d’energúmens, acte que 
ens va omplir d’admiració .

[16]  No es va rebre ni una sola reclamació, cas que no es donava des 
de feia molt de temps .

[17]  Una de les propostes procedia d’un fill de pares catalans 
resident a Mèxic, circumstància que havia de merèixer una 
consideració especial .

[18]  Un dels aspirants sabia molt bé el rus, factor que va ser decisiu 
en el seu nomenament . 

[19]  Va dir que els seus antecessors s’havien distingit especialment 
per la seva ineficàcia, paraules que van causar un efecte 
deplorable .

I, naturalment, en lloc d’aquests noms substantius de 
valor més o menys genèric es pot recórrer a qualsevol altre, 
per específic que sigui, que constitueixi un element essen-
cial de l’oració, esmentat explícitament o que designi l’acció 
expressada pel verb: 

[20]  Va fer un parlament molt hàbil i molt oportú, parlament que va 
aconseguir de calmar l’ànim dels més exaltats .

[21]  Es veu que en aquella ocasió havia infringit la llei, infracció 
que li va costar el càrrec .

Hom podria potser formular l’objecció que en aquests dar-
rers exemples ja no es tracta, pròpiament, d’oracions relati-
ves neutres . Seria, en tot cas, una objecció merament teòrica, 
que no afectaria la bondat de la doctrina exposada . És un fet 
inqüestionable que, en tots els exemples indicats, en lloc del 
conjunt format pel substantiu i el relatiu que s’haurien pogut 
usar els conjunts cosa que o la qual cosa . Això ja no seria 
possible, en canvi, en l’exemple següent:

[22]  El president va insistir molt en el fet que la crisi feia del tot ine-
vitable la retallada, retallada que afectarà moltes de les nostres 
activitats . 

Un cas especial és el de les oracions relatives substan-
tives que s’anticipen a l’oració que fa d’antecedent, la qual 
observa un lligam lògic amb una proposició anterior . En 
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realitat, no es tracta pròpiament d’oracions relatives sinó, 
simplement, d’aposicions, i per aquesta raó no s’han d’in-
troduir amb el conjunt el que, tal com fan molts, sinó amb 
el conjunt cosa que . En els exemples següents, que són 
textuals, indiquem entre parèntesis la solució que cal con-
siderar correcta:

[23]  .  . . aturada per una màquina rovellada que a la fi no comprenia 
per què calia girar, i *el que és encara pitjor (i cosa encara 
pitjor) ni era capaç de moure’s .

[24]  Em sorprendria molt que no arribés una carta suplementària 
d’explicació o, *el que és més probable (cosa que és més pro-
bable), amb el nom del volum al qual es refereixen . . .

[25]  Em temo, a més, que l’acadèmia ni ajuda prou a fer conèixer 
la contemporaneïtat ni, *el que és més greu (cosa que és més 
greu), s’acaba mai de desempallegar d’una consideració reve-
rent . . .

[26]   . . . revela falta de seriositat, sinó, *el que és pitjor (cosa que és 
pitjor), falta de responsabilitat . . .

[27]   . . . que desenrotlla amb tècniques farsesques un tema bíblic i 
que, *el que és més important (cosa que és més important), 
s’enfronta amb una realitat plenament històrica .

Seria, però, admissible una construcció com és ara la 
següent, en què hi ha pròpiament una oració relativa subs-
tantiva, que fa de complement d’un verb anterior, i que va 
seguida, a tall d’aposició, d’una oració o d’un simple sin-
tagma nominal:

[28]  Feien coses mal fetes i el que és encara pitjor, les atribuïen als 
seus companys .

[29]  Feia tot el bé que podia i el que és també molt lloable: no se’n 
gloriejava mai .

Aquestes construccions només semblen possibles amb 
verbs de sentit molt general, com és ara fer .

La caiguda de preposicions

D’acord amb les nostres normes gramaticals, davant la 
conjunció completiva que s’ha de prescindir de la preposició 
regida pel verb (o per un substantiu) de l’oració principal . La 
inobservança d’aquesta norma sol comportar, a més, que el 
terme conjuntiu que esdevingui, indegudament, un mot fort, 
és a dir, què . En els exemples següents indiquem, entre parèn-
tesis, la preposició de què s’ha prescindit:

[30] Van accedir (a) que hi participés tothom,

[31] Confiem (en) que n’hi haurà ben bé prou . 

[32] Ara es recorden (de) que el diumenge és tancat .

Aquesta caiguda de la preposició origina algunes vega-
des certes construccions que es poden considerar una 
mica violentes o forçades, especialment quan la preposició 
depèn d’un nom substantiu . Una estratègia de la llengua, en 
aquests casos, consisteix en l’anteposició del grup el fet a la 
conjunció que, amb què es forma el conjunt el fet que, que 
permet el manteniment de la preposició, tal com mostren 
els exemples següents:

[33]  Es basen en el fet que es preveu una participació més aviat 
escassa .

[34] Ens hem d’atenir al fet que la notícia ja ha estat divulgada .

[35] S’aprofiten del fet que són poc o molt parents del president .

[36] Això va coincidir amb el fet que no hi havia gaire personal . 

[37]  La seva opinió divergeix de la nostra en el fet que no tenen gens 
en compte les influències estranyes .

Aquest mateix conjunt, el fet, s’usa també com a reforç 
de les subordinades i les oracions d’infinitiu que fan de sub-
jecte (el fet que i el fet de, respectivament): 

[38] El fet que tu ho diguis no significa que sigui veritat .

[39] El fet que sempre arribi una mica tard no té gens d’impor-
tància .

[40]  El fet de decidir-se a passar per aquell caminet vol dir que 
coneix el terreny . 

[41] El fet de tenir tantes amistats afavoreix els seus projectes . 

Cal notar que el fet que aquests substantius s’usin com 
a instruments o eines gramaticals no els lleva la capaci-
tat d’admetre tota mena de modificacions adjectivals, 
especialment com a aposicions explicatives:

[42]  Va presentar la dimissió, cosa, certament sorprenent, que 
resolia la qüestió .

[43]  Es basaven en el fet, ben mirat irrellevant, que tenien el domicili 
legal a l’estranger .

El pronom això

No ens sembla pas desencertat d’incloure en aquestes 
notes sobre l’ús gramatical dels mots de valor genèric el 
que podem fer, en certs casos, amb el pronom neutre això . 
Potser el més significatiu el trobem en la possibilitat de 
construir oracions que es poden considerar equivalents de 
les oracions relatives neutres que ja hem vist:

[44]  Va rebre moltes cartes d’adhesió, i això el va animar a reprendre 
la tasca que ja havia abandonat .

[45]  No fan gens de cas de les crítiques que reben, i això més aviat 
els desacredita .

[46]  La seva manera de procedir ha fet molt mal efecte, i això ho 
haurien de tenir en compte .

Notem la intervenció, precedint el pronom neutre això, 
de la copulativa i, que és, naturalment, la que fa la funció 
d’enllaç, i en l’exemple [46] el reforç del pronom feble ho, 
exigit per la condició de complement directe, en aquesta 
oració, de això . 

De fet, aquestes construccions amb el pronom això són 
les més pròpies i usuals del llenguatge popular, sense que 
això signifiqui (o sense que aquest fet signifiqui) que vul-
nerin la normativa més estricta . Un exemple ben signifi-
catiu d’aquest ús popular el tenim en una corranda popu-
lar de l’any 1835, arran de la famosa crema de convents 
de Barcelona:
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[47]  Van sortir sis toros . / Tots eren dolents, / i això va ser la causa 
/ de cremar els convents .

Vegem, encara, com amb aquest ús del pronom això 
(normalment precedit per la copulativa i), podem construir, pel 
cap baix, cinc oracions diferents, que expressen exactament la 
mateixa idea, i totes d’una bondat inqüestionable:

[48]  Sempre acaben la feina dins el termini assenyalat, per la qual 
cosa no els en falta .

[49]  Sempre acaben la feina dins el termini assenyalat, cosa per la 
qual no els en falta .

[50]  Sempre acaben la feina dins el termini assenyalat, raó per la 
qual no els en falta .

[51]  Sempre acaben la feina dins el termini assenyalat, i per això 
no els en falta .

[52]  Sempre acaben la feina dins el terme assenyalat, per què no 
els en falta .

A propòsit del darrere exemple [52], cal recordar que 
el relatiu fort què admet com a antecedent tota una oració 
si va precedit de certes preposicions, concretament de, 
amb i per .

Els verbs usats amb sentit absolut

Hi ha molts verbs que no es poden usar sense l’adjun-
ció d’un complement d’objecte, tant si són verbs transitius, 
que demanen un complement d’objecte directe, com si són 
intransitius, però que exigeixen un complement d’objecte 
precedit per una preposició, normalment a, en o de. De fet, 
aquesta és una afirmació que cal fer amb una gran reserva, 
perquè no és gens estrany que sorgeixi de trascantó un o 
altre exemple impensat que la contradigui, encara que gai-
rebé sempre es tracta de casos en què el verb té un sentit molt 
especialitzat . En principi, però, verbs transitius com agafar, 
deixar, posar o agrair, o intransitius com accedir, dedicar-se, 
complaure’s, confiar ‘tenir confiança’, adonar-se, riure’s o 
recordar-se no es poden usar sense un complement d’objecte . 
Però, com hem dit, la llengua no deixa de tenir en cada cas 
la seva estratègia adequada, que en aquest consisteix en l’ús 
de certs mots de valor genèric, que admeten totes les posi-
cions sintàctiques, i que són, molt especialment, tot i tothom 
per a les oracions afirmatives, i res i ningú per a les oracions 
negatives, al costat d’altres frases o sintagmes ocasionals que 
poden tenir, també, un cert valor genèric:

[53] Aquells no deixen mai res, ho agafen tot .

[54] Agraeix de bon cor tot el que li duen .

[55] No accedeixen mai a res .

[56] Ara no em dedico a res . 

[57] Es complauen en qualsevol cosa . 

[58] No confien en ningú .

[59] S’adonen sempre de tot .

[60] Confien en tothom .

Un cas equiparable és el de certs verbs, també intransitius, 
que solen exigir un complement circumstancial, un comple-

ment del qual no poden prescindir . Potser el cas principal, o 
més significatiu, és el verb anar . Notem que si bé podem dir 
La Núria se’n va anar, sense cap mena de circumstancial, no 
podem pas dir, en canvi, *La Núria va anar . Però certes for-
mes adverbials que tenen també un valor genèric permeten 
anàlogament als casos anteriors l’ús del verb anar amb un 
valor que podem qualificar d’absolut .

[61] Abans anava a tot arreu, però ara no va mai enlloc .

Hi podríem afegir, encara, el cas dels verbs pronomi-
nals, els quals, com que ja tenen el pronom es com a ele-
ment inherent, no admeten la formació d’oracions imper-
sonals amb aquest pronom . Aleshores, a més de les formes 
usualment proposades, hom i un, es pot recórrer també 
a altres termes nominals o pronominals, que comporten 
només certes restriccions semàntiques:

[62] Tothom es queixa .

[63] La gent es va adonar del que passava .

[64] Molts ni s’hi van fixar .

[65] Ja no se’n deu recordar ningú .

L’ús abusiu o innecessari dels mots genèrics

En un cert nombre de casos, l’ús d’aquests recursos gra-
maticals que acabem d’exposar suposa l’oblit inadmissible 
d’altres solucions més pròpies, les que podem considerar 
més normals, com ara les que permeten els pronoms dits 
adverbials, és a dir, en i hi . El calc de la fraseologia del cas-
tellà, que, com és sabut, no disposa d’aquestes partícules tan 
útils, i, especialment, del llenguatge periodístic i corporatiu 
(que tendeix a l’esnobisme) origina frases com les següents, 
avui molt habituals:

[66] No (li) van donar importància al fet .

[67] Fins ara no s’han recordat del fet .

[68] Si els convé accediran a la cosa .

[69] A veure si trobem algú que estigui al corrent del tema .

[70] No vam treure el tema .

No vacil·laríem gens a substituir aquestes construccions 
tan poc genuïnes per les següents:

[71] No hi van donar importància .

[72] Fins ara no se n’han recordat .

[73] Si els convé hi accediran .

[74] A veure si trobem algú que n’estigui al corrent .

[75] No en vam parlar . u



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 76 - III trimestre deL 2011    27

fonètica

Fenòmens fonètics entre consonants 
a l’interior de paraula i per fonètica sintàc-
tica (I): neutralitzacions i sonoritzacions 
Montserrat Badia i Cardús

Aquí tractarem conjuntament una 
sèrie de fenòmens que es pro-
dueixen tant a l’interior de la 

paraula com per fonètica sintàctica, 
atès que funcionen, en general, de la 
mateixa manera . Hem de pensar que 
els sons, dins la seqüència, s’influen-
cien entre ells i s’encomanen caracterís-
tiques els uns als altres, de manera que 
tenen lloc els fenòmens de sonorització, 
assimilació, geminació, emmudiment i 
sensibilització, que analitzarem en els 
articles que aniran apareixent en núme-
ros successius, basant-nos en la fonètica 
del català central . 

0. Neutralitzacions 

Abans de referir-nos, però, al feno-
men de la sonorització, hem de fer un 
petit esment del de la neutralització o 
reducció, sense el qual no es pot enten-
dre aquell . 

En determinats contextos fonètics, els 
fonemes consonàntics queden reduïts a 
un nombre menor d’unitats, perquè diver-
sos fonemes es neutralitzen entre ells . La 
neutralització es produeix, doncs, quan 
un fonema que normalment s’oposa a un 
altre o a d’altres deixa d’oposar-s’hi en 
un context fònic determinat . I el resul-
tat d’aquest procés és l’arxifonema, que 
tan sols conté els trets distintius que són 
comuns als dos fonemes inicialment opo-
sats . Comparem-ho amb el que ocorre en 
el sistema vocàlic: en posició tònica els 
fonemes vocàlics en català central són 
set, els quals, però, queden reduïts en 
posició àtona a tan sols tres elements . 
Doncs bé, en el sistema consonàntic es 
dóna el mateix fenomen, essent la disten-
sió sil·làbica la responsable de la majo-
ria de neutralitzacions, ja que aquesta 
posició és la més feble dins la síl·laba i, 
doncs, és allà on els fonemes són més 
inestables i, per tant, allà on tindran lloc 
no solament les neutralitzacions, sinó 

també altres fenòmens com l’assimilació 
del lloc d’articulació o del mode d’arti-
culació d’una consonant determinada al 
d’una altra, o les geminacions, o altres 
alteracions . 

Així, en català, pel que fa a les 
consonants oclusives, africades i fri-
catives, la distinció entre sordes i 
sonores és pertinent en posició inicial 
o medial dins la síl·laba . Vegem-ne 
alguns exemples . Oposició entre [p/b]: 
ple/ble, capa/cava; entre [t/d]: tallar/
dallar, qua tre/quadre; entre [k/g]: 
coma/goma, pecar/pegar; entre [tS/
dZ]: metxer/metger; entre [s/z]: cel/zel, 
caça/casa; entre [S/Z]: xoc/joc, man-
xar/menjar . Tanmateix, aquesta oposi-
ció entre sordes i sonores deixa de ser 
pertinent en posició final, sigui a final 
de síl·laba, sigui a final de paraula . 
En conseqüència, en català les conso-
nants sonores no poden aparèixer en 
posició final –excepte les nasals i les 
líquides–, sinó que es neutralitzen en 
l’arxifonema corresponent . Per tant, 
les oposicions que acabem de veure 
en posició inicial i medial en els 
fonemes oclusius, africats i fricatius 
entre sords i sonors deixen de tenir 
valor distintiu en posició final, per-
què es neutralitzen, i el representant 
de la neutralització es realitza sempre 
com l’element sord, de manera que, 
en aquesta posició final, no trobarem 
mai les realitzacions fonètiques [b], 
[d], [g], [dz], [dZ], [v], [z], [Z] . 

Gràcies al procés de neutralitza-
ció, doncs, es produeix una reducció 
dels segments distintius dins el sistema 
fonològic, en contextos determinats i 
diferents en cada cas que, per a les con-
sonants, té lloc en passar de la posició 
explosiva a la implosiva . 

En aquest aspecte, cal tenir molta 
cura de no confondre la fonètica amb 
la grafia . Vegem-ne alguns exem-
ples: en la paraula tub, acabada en b, 

aquesta sona [p]; en fred, d sona [t], en 
llarg, g sona [k], etc . 

1. Sonoritzacions 

A partir d’ara ens hem de situar en 
el nivell fonètic, que és allà on es donen 
les sonoritzacions i els altres fenòmens 
que anirem tractant . A final de síl·laba 
poden donar-se els sons sords oclusius, 
[p], [t], [k], i els sords fricatius [f] i [s]; 
d’altra banda, a final de paraula poden 
aparèixer els sons sords oclusius, [p], 
[t], [k], els sords africats, [ts], [tS], i els 
sords fricatius, [f], [s], [S], però no els 
seus correlats sonors .

Doncs bé, partint d’aquesta situa-
ció, els sons esmentats, que tots ells són 
sords, o bé es mantindran sords, si la 
consonant que comença la síl·laba o la 
paraula següent és sorda, o bé se sonorit-
zaran, si la consonant següent és sonora, 
de manera que el procés de sonoritza-
ció va de dreta a esquerra, perquè és la 
consonant que segueix la que sonoritza 
l’anterior, i no a l’inrevés . Així, podem 
establir una norma molt bàsica, per als 
sons consonàntics, que diu: sord amb 
sord i sonor amb sonor .

Aquí no podem parlar d’ensordi-
ments –tal com es troba en certs manu-
als–, atès que, a final de síl·laba i a final 
de mot només poden tenir lloc determi-
nats sons sords –malgrat que, en alguns 
casos, puguin ser al·lòfons de fonemes 
sonors . Per tant, en contacte amb una 
consonant sorda que els segueixi, aquells 
es mantindran sords perquè ja ho són i, 
per contra, en contacte amb una conso-
nant sonora, aquesta els sonoritzarà . 

La sonorització de consonants en 
posició final de paraula també pot tenir 
lloc si el mot següent comença amb 
vocal, tot i que no es dóna sempre, tal 
com analitzarem al final de l’article .

Vegem, a continuació, les diferents 
situacions en les quals tenen lloc les 
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sonoritzacions, que depenen dels sons 
que s’hi troben implicats i que poden 
donar-se tant en entrar en contacte dues 
síl·labes dins una mateixa paraula com 
dues paraules . 

1.1.  Sonorització dels sons 
oclusius davant de conso-
nant sonora

Els sons sords oclusius, [p], [t], [k], 
quan es troben a final de síl·laba o de 
paraula, i la següent comença amb con-
sonant, se sonoritzen automàticament 
si aquella és sonora, o bé es mantenen 
sords si és sorda . Així, [p] se sonoritza 
i esdevé [b] si la consonant que segueix 
aquest so és sonora: hipnòtic (hi[b  n]ò  -
tic), cap buit (ca[b b]uit); per contra, es 
manté sord si la consonant següent és 
sorda: captar (ca[pt]ar), cap fred (ca[p 
f]red) . Igual passa amb [t] i [d] . Hi ha 
sonorització de [t] en [d] si la conso-
nant que segueix és sonora: ritme (ri[d
  m]e), pot dur (po[d d]ur); en canvi, no 
es dóna la sonorització si la consonant 
següent és sorda: adquirir (a[tk]irir), 
pot portar (po[t p]ortar) . I el mateix 
val per a [k] i [g] . El so sord se sono-
ritza en [g] si la consonant que segueix 
és sonora: anècdota (anè[gd]o   ta), gec 
llarg (e[g ]arg); contràriament, [k] 
es manté sord si la consonant següent 
és sorda: accent (a[ks]ent), sac xopat 
(sa[k ]opat) . 

1.2.  Sonorització dels sons 
africats davant de conso-
nant sonora

Els sons sords africats, [ts], [tS], 
que no poden aparèixer en posició 
final de síl·laba, quan es troben a final 
de paraula se sonoritzen si la conso-
nant següent és sonora i es mantenen 
sords si és sorda . Així, [ts] se sono-
ritza i esdevé [dz] si la consonant 
que segueix aquest so és sonora: pots 
desar-ho (po[dz δ]esar-ho); per con-
tra, es manté sord si la consonant que 
el segueix és sorda: pots fer-ho (po[ts 
  f]er-ho) . Igualment ocorre amb [tS] i 
[dZ] . El so sord se sonoritza en contacte 
amb una consonant sonora: despatx 
vistós (despa[d]istós); en canvi, es 
manté sord al davant d’una consonant 
sorda: despatx petit (despa[t p]etit) .

1.3.  Sonorització dels sons 
fricatius davant de conso-
nant sonora

Els sons sords fricatius [f] i [s], 
quan es troben a fi de síl·laba, i els tres 
sons sords fricatius, [f], [s] i [S], quan 
es troben a final de paraula, se sonorit-
zen si la consonant següent és sonora, 
i es mantenen sords si és sorda . Així, 
[f] se sonoritza i esdevé [v] si la conso-
nant que segueix aquest so és sonora: 
afganès (a[v]anès), baf desagrada-
ble (ba[v δ]esagradable); per contra, 
es manté sord si la consonant següent 
és sorda: naftalina (na[ft]alina), baf 
calent (ba[f k]alent) . El mateix passa 
amb [s] i [z] . Hi ha sonorització de [s] 
en [z] si la consonant que segueix és 
sonora: esbarzer (e[z]arzer), és delicat 
(é[z δ]elicat); en canvi, si la consonant 
següent és sorda, es manté [s]: després 
(de[sp]rés), és casat (é[s k]asat) . Pel que 
fa a [S] i [Z], cal recordar que no poden 
aparèixer en posició final de síl·laba, 
llevat en algun mot d’origen estranger, 
com caixmir . Per la resta, el procés de 
sonorització és el mateix . A final de 
paraula, [S] se sonoritza i esdevé [Z] 
sempre que el segueixi una conso-
nant sonora: peix bullit (pe[ ]ullit); 
per contra, si la consonant següent és 
sorda, aquell so es manté sord: peix fre-
git (pe[f]regit) . 

1.4.  Sonorització dels sons 
africats a final de mot 
davant de vocal

Els sons sords africats, [ts], [tS], se 
sonoritzen igualment quan es troben a 
final de paraula i la següent comença 
amb vocal . Així, [ts] se sonoritza en [dz]: 
pots obrir (po[dz u]brir), mots agraïts 
(mo[dz ]graïts); [tS] se sonoritza en [dZ]: 
despatx ample (despa[d á]mple), veig 
arbres (ve[d á]rbres) .

1.5.  Sonorització dels sons 
fricatius a final de mot 
davant de vocal

Els sons sords fricatius, [f], [s], [S], 
se sonoritzen quan, trobant-se a final 
de paraula, es pronuncien enllaçats 
amb una paraula que comenci amb 
vocal . [f] se sonoritza en [v]: baf agra-

dable (ba[v ]gradable), bluf imponent 
(blu[v i]mponent); [s] se sonoritza en 
[z]: els homes (el[z ́ ]mes), braç ample 
(bra[z á]mple); [S] se sonoritza en [Z]: 
calaix obert (cala[ u]bert), boix antic 
(bo[]ntic) .

1.6.  No sonorització dels sons 
oclusius a final de mot 
davant de vocal

Per contra, els sons sords oclusius, 
[p], [t], [k], no se sonoritzen quan es 
troben a final de paraula i la següent 
comença amb vocal, sinó que es mante-
nen sords . Exemples amb [p]: cap estret 
(ca[p ]stret), tub ample (tu[p á]mple); 
exemples amb [t]: dit embenat (di[t ]m   -
benat), quietud i paciència (quietu[t i] 
paciència); exemples amb [k]: poc inte-
ressant (po[k i]nteressant), mag alegre 
(ma[k ]legre) .

Aquí hem de destacar una excep-
ció, que és el grup [g], seguit de 
vocal, que es manté sonor: sang i foc 
(sa[g i] foc), fang argilós (fa[g ]rgi-
lós) . En el mot sang es troba latent el 
fonema /g/, tal com es veu en derivats 
com sangonós, sanguinari, sanguini, 
etc .; i el mateix passa amb el mot fang, 
que té com a derivats fangar, fangós, 
fanguejar, etc . 

Per tant, perquè es doni el fenomen 
fonètic de la sonorització hem de partir 
de la presència d’una consonant sorda, 
sigui a fi de síl·laba, sigui a fi de mot, 
seguida d’una consonant sonora, que la 
sonoritza, o bé d’una consonant sorda 
africada o fricativa a fi de mot, seguida 
de vocal, que també la sonoritza .

El resultat d’una sonorització pot 
portar a una geminació, és a dir, a 
una consonant doblada, per fonètica 
sintàctica: cap buit (ca[b b]uit), pot 
dir (po[d d]ir), puc guisar (pu[g g]i  -
sar), dues zebres (due[z z]ebres), etc ., 
tal com veurem més endavant, en un 
altre article . u
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Amb Pompeu Fabra
Del gorg Estelat de Noedes a la vall de Marimanya
Jordi Mir

Aquesta confessió de Pompeu Fabra 
revela ben clarament quins van 
ser els seus dos objectius vitals: 

el país i la llengua catalana . Amant de 
llargues caminades des de molt jove, va 
fer servir el seu afany de trepitjar el país 
per a conèixer de prop les particularitats 
lingüístiques de cada zona . Allò que és 
de doldre, si de cas, és que, de totes les 
excursions que sol o acompanyat va fer 
arreu de Catalunya i que es complaïa a 
comentar oralment, no tingués per cos-
tum de deixar-ne ressenyes escrites . Els 
qui tenim la llengua i la terra com dos 
fets indissociables, segur que hi trobaríem 
la font de molts matisos que després van 
quedar reflectits en les seves teories gra-
maticals .

Tot i no poder gaudir, doncs, de les 
seves impressions, tenim una bona infor-
mació de la trajectòria excursionista de 
Pompeu Fabra gràcies a les notes d’amics i 
deixebles que van tenir el goig de poder-lo 
tenir de company d’excursió . D’entre els 
molts indrets que d’una manera o altra ens 
n’ha arribat referència, n’hi ha dos que per 
la situació estratègica en els límits septen-
trionals de la llengua i per la singularitat 
del paratge són especialment representatius 
de l’esperit que el guiava: la capçalera de 
les valls d’Èvol i de Noedes, al Conflent, i 
la vall de Marimanya, a la partió entre el 
Pallars Sobirà i la Vall d’Aran .

De la primera anada a Noedes l’any 
1891 amb Jaume Massó i Torrents, Joaquim 
Casas-Carbó, Enric Morera i Enric Grana-
dos, només tenim la referència que Massó i 
Torrents en fa en la narració «La nit al ras» 
de Croquis pirinencs, on deixa entreveure 

Gorg Estelat de Noedes. Amb la brisa que baixa de Madres, l’aigua de l’estany fa 
honor al seu nom, car es cobreix de petits reflexos que són com un ramat d’estels. 
Foto: Jordi Mir (any 2010)

Gorg Negre d’Èvol    Foto: Jordi Mir (any 2010)

Ni la pràctica de l’ex-
cursionisme ni l’estudi de 

la llengua no m’han donat 
mai cap disgust.
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la duresa i les vicissituds 
d’aquella llarga travessia 
iniciada a Ribes de Freser 
o, potser, a Ripoll . Fabra, 
de gran, encara no s’es-
tava de recordar-la amb 
complaença, i la persona-
litat dels concurrents l’ha 
convertida en una excursió 
gairebé mítica . Però de la 
segona, duta a terme entre 
els dies 5 i 9 de setem-
bre de 1895 per Josep M . 
Roca, Adrià Gual, Josep 
M . Biada i Pompeu Fabra, 
ara ja com a guia, dispo-
sem del testimoni que en 
va deixar Josep M . Roca al 
butlletí del Centre Excur-
sionista de Catalunya, en 
una detallada ressenya que 
ens trasllada a l’ambient i 
a la màgia d’aquells parat-
ges conflentins que tenen 
el Canigó com a sentine-
lla . Després d’una dura 
travessia de dos dies des 
de Ribes de Freser a Oleta 
per Núria, Carançà i Toès, 
van remuntar la vall d’Èvol fins al gorg Negre, i Fabra encara 
els va induir a superar el coll dels Gorgs per fer-los veure 
l’indret que més l’havia seduït en la primera ocasió: el gorg 
Estelat de Noedes . I amb raó, perquè, si es té la sort d’en-
certar-ne el moment, el lloc té un encanteri especial . Si la 
brisa que sol baixar de la immediata serra de Madres s’es-
cau de ser la justa, l’aigua encalmada de l’estany fa honor 
al nom, perquè es cobreix de petits reflexos que són com un 
ramat immens d’estels en ple dia: un miralleig enlluernador 
que acaba de fer màgic l’indret . Fabra segur que es va com-
plaure veient repetida aquella visió, que en la narració, des-
prés de deixar enrere el gorg Negre, el seu company va glos-
sar així: «Pujàrem bosch amunt: calia cercar l’altre estany… 
Per fi vam respirar ab tota l’ànima, encare que fos pantejant: 
haviem arribat al cim de la montanya . Un cop allí, passant 
entre atapahida brolla d’arbossos y gatoses que á cada pas 
clavaven ses urpes á la roba, volguentnos privar de passar 
avant, com si la cambra ahont jeu l’Estelat fos l’arca santa, 
de sopte vegérem al fons la verdosa taca de l’estany ajegut en 
son llit de molça y tenint per capsal el gros maciu de Madres 
y á son entorn, com un chor de vestals vetllant son somni 
majestuós y etern, ramells de flors boscanes qu’ab ses olors 
li embaumen la morada y gegantins abets que altívols fan la 
guaita, privant qu’el caminant qu’aquells llochs petja trenqui 
ab cap còdol el cristall de l’aigua… Els ulls no’s cancen may 
de dur á l’ànima les impressions d’un lloch tan apacible .» 

Aquella crònica emotiva i romàntica, però mancada de la 
puresa i la galanor lingüístiques desitjables, Pompeu Fabra 

–que en aquell moment ja havia mostrat el seu neguit per 
treure la llengua catalana de la maligna letargia que l’ofegava 
amb la publicació del seu Ensayo de gamática de catalán 
moderno– la devia llegir tot refermant-se en el convenci-
ment de la necessitat d’empènyer un projecte que el contacte 
continuat amb la terra i la seva gent li anava fent veure més 
clar i imprescindible . D’aquesta excursió no se n’ha conservat 
cap fotografia, tot i que el cronista fa algunes referències a la 
presa d’imatges . Tenint en compte l’època de què parlem, és 
de doldre que no ens hagin arribat, perquè segur que serien 
molt interessants .

Fabra va anar seguint un procés fecund en el coneixement 
del país i en la construcció d’una llengua moderna i, al cap 
de trenta anys, ja en plena maduresa vital i acadèmica, tor-
nem a topar amb la seva petja a l’altre extrem del Pirineu 
Català . És en els coneguts Campaments Fabra, que, promo-
guts pels germans Pere i Ignasi Arnalot i Sansa, de casa el 
Tort d’Alós d’Isil, van tenir lloc a les valls pallareses entre 
1927 i 1935 . D’aquests campaments i de les excursions que 
es feien en tenim comentaris puntuals d’alguns dels assis-
tents . Així, per exemple, sabem que l’estiu de l’any 1934, des 
de l’acampada del Planell de la Trapa, a tocar de l’estany de 
Lladres, Fabra va pujar al pui de Linya, de 2 .868 m, el cim 
més alt que sembla que va assolir en la seva vida d’excur-
sionista . D’aquests campaments n’hi ha un cert nombre de 
fotografies publicades, i fins i tot uns fragments de filmació, 
però totes se centren en algun aspecte puntual del lloc i no 
n’hi ha cap que permeti una visió prou àmplia per a situar 

Campament Fabra a Marimanya l’any 1927. Fabra és el del mig dels tres personatges que hi ha 
davant la tenda.              Foto cedida per HerMínia arnalot



amics i mestres

LLengua nacionaL - núm. 76 - iii trimestre deL 2011    31

l’espai global de l’emplaçament . La finestra a la curiositat 
de poder precisar algun d’aquells espais es va obrir amb la 
publicació l’any 2009 del llibre L’últim hereu – Casa el Tort 
d’Alós o la insòlita aventura de la família Arnalot. Una 
neboda dels organitzadors d’aquestes acampades, Hermínia 
Arnalot i Carrera, va facilitar a l’autor del llibre, David Grà-
cia, una fotografia inèdita de l’acampada de 1927 a la vall de 
Marimanya, que, amb un angle visual superior a les altres 
conegudes, permetia d’intentar-ne la localització .

La curiositat i l’afany de trepitjar amb certesa l’indret 
exacte on Fabra havia iniciat la sèrie dels nou campaments 
als quals va assistir, incitava a córrer l’aventura de trobar-lo . 
Al marge d’un prat i una tenda, que tots sols l’haurien fet 
ben poc identificable, un tros d’horitzó amb una sinuositat 
poc definida però concreta i amb la seguretat que no estaria 
transformada, permetia d’intentar la recerca amb un punt de 
referència indubtable .

Un primer intent precipitat l’estiu mateix de 2009, si més 
no per a conèixer les característiques de la vall, no va donar 
el resultat desitjat . Amb el terreny ja més apamat, i mirant 
d’interpretar les intencions dels coneixedors d’aquell lloc 
que en el seu moment van escollir l’emplaçament de l’acam-
pada, el mes de setembre del 2010 una nova visita a la zona 
va fer possible la localització matemàtica de l’indret . A ben 
poca distància del riuet que parteix la vall i la fa mig palla-
resa i mig aranesa, entre la barraca de pastors que hi ha a la 
pleta del cor de la vall i el cercle superior dels estanys que 

li donen anomenada, en una 
cometa lleugerament arrece-
rada que s’obre cap a ponent 
apareix el paisatge exacte de 
la il·lustració del llibre . El 
perfil del sector central de la 
carena que va del tuc al por-
tilló de Marimanya hi queda 
del tot definit i les pedres que 
clapegen el tros de prat per-
meten de situar d’una manera 
precisa el lloc que hi ocupava 
la tenda .

Els qui no vam tenir el 
goig de compartir excursi-
ons amb ell ens hem hagut 
d’acontentar pensant que, 
en mig segle de trescar per 
camins i dreceres, segur que 
en moltes ocasions les nos-
tres petjades s’han superpo-
sat a les seves arreu del país . 
Tenir, finalment, l’oportuni-
tat de resseguir detinguda-
ment l’espai que havia acollit 
feia vuitanta-tres anys el qui 
va dedicar la vida a ennoblir 
la nostra llengua no podia 
deixar de produir-nos una 
sensació entranyable .

Fabra a la serra de Madres havia pogut copsar els mati-
sos del parlar septentrional o rossellonès en contacte amb 
l’occità immediat, i a Marimanya havia viscut de prop el 
pallarès pirinenc frec a frec amb el gascó en la seva variant 
aranesa . Dues experiències que, a més de proporcionar-li un 
esplai físic i d’enriquir la seva voluntat de percepció de la 
llengua, ens havien d’ajudar a evitar «disgustos» en el nostre 
camí de servei al país . 

Amb la satisfacció d’una il·lusió acomplerta, la tornada 
cap a Alós, per un camí que sabíem del cert que ell havia 
ajudat a fressar, no cal dir que es va fer especialment plaent 
i familiar . u

El mateix indret l’any 2010. Tots els detalls del relleu es poden identificar perfectament; tan sols 
la vegetació ha variat notablement. Al mig del pla, a l’indret precís on veiem Fabra en la fotografia 
anterior, l’autor d’aquest article.                  Foto: Jordi coloM
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Lluís Marquet, ciència i consciència 
al servei de la llengua
Josep Ferrer i Ferrer

Lluís Marquet i Ferigle, nom ben conegut dels lectors de 
Llengua Nacional, va morir inesperadament el 12 de 
març proppassat, quan li mancaven encara no dos mesos 

per a fer setanta-quatre anys . Era doctor enginyer industrial 
i lingüista especialitzat en neologia científica i tècnica, però 
era molt més que això . Era un català conscient de la situació 
de dominació nacional en què viuen el país i la llengua, que, 
per això, es va posar al servei de totes les causes que anessin 
a favor de la llibertat nacional i a favor de la normalització 
qualitativa i social de la llengua . És difícil saber com s’ho 
feia, però allà on tingués lloc un acte, una taula rodona, una 
assemblea, una manifestació a favor del país o de la llengua, 
allà el podíeu trobar; tothom sabia que l’hi trobaria, com a 
protagonista o com a assistent . Arreu dels països de la nostra 
nació . Era, doncs, un personatge popular, en els ambients del 
catalanisme no claudicant; era un referent i una garantia de la, 
com si diguéssim, «qualitat patriòtica» de l’acte on ell anava . 
Era un referent en aquest sentit com era un referent en els cer-
cles estudiosos de la llengua, per la qualitat i pel caràcter de 
pionera que tenia la seva dedicació a la neologia terminològica 
i general del català .

Lluís Marquet havia nascut a Barcelona el 7 d’abril de 
1937 . El seu pare era enginyer industrial i director general 

de la Catalana de Gas i Electricitat . Cursà els estudis d’en-
ginyeria a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Indus trials 
de Barcelona (1956-1962) i s’especialitzà en electrònica i 
electrotècnia . Entre 1964 i 1965 féu dues estades de pràcti-
ques de postgrau en empreses franceses d’electrònica, amb 
ajuts del Govern francès . En tornar a Catalunya, es casà amb 
Montserrat Gummà, de qui tingué tres fills . En 1964 obtingué 
el títol d’enginyer industrial i en 1972 el de doctor enginyer 
industrial . Professionalment, treballà com a directiu tècnic en 
diverses empreses d’aquest ram, com Aplicaciones Generales 
Eléctricas, SA (1962-65), Automatismo y Control, SA (1966-
1971) i AFHA Internacional, SA (1971-1980, en aquest cas, 
com a responsable dels cursos per correspondència d’electrò-
nica, ràdio i televisió) . Paral·lelament, es dedicà a la docèn-
cia de la seva especialitat: professor encarregat de curs a la 
càtedra d’Electrònica de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyers Industrials (UPC) (1970-77); professor a l’Escola d’En-
ginyeria Tècnica de Barcelona (Escola Industrial) (1970-72); 
professor adjunt del Departament de Física de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1971-1973), i també va fer cursets 
d’electrònica en diverses empreses .

Però, progressivament, es va allunyar de la dedicació 
directa a l’enginyeria i es va decantar, sobre la base dels sòlids 
coneixements científics i tècnics que posseïa, vers la lexico-
grafia i la terminologia . Per què un canvi d’orientació pro-
fessional tan acusat? Doncs, cal saber que a la fi dels estudis 
d’enginyer, l’any 1962, Marquet va fer coneixença amb dos 
químics eminents i alhora ferms patriotes, Enric Casassas 
i Heribert Barrera, els quals el van convidar a entrar en la 
Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemà-
tiques (SCCFQM), que s’havia reconstituït clandestinament 
tres anys abans . I encara cal saber que en 1964 va entrar en 
contacte amb Ramon Aramon i Serra, al mític pis de la Gran 
Via, 600, de Barcelona, on es refugiaven els Estudis Univer-
sitaris Catalans . Vet aquí: Casassas, Barrera i Aramon serien 
per sempre els seus mentors en el treball per la llengua des 
de la rigorositat científica i des de la consciència de recons-
trucció nacional, i serien alhora els seus grans amics . El pri-
mer pas fou la participació de Marquet en el grup de treball 
que s’organitzà l’any 1966 dins la SCCFQM per a elaborar 
un diccionari de ciència i tecnologia, grup de mitja dotzena 
de científics, entre els quals hi havia, no cal dir, Casassas i 
Barrera, que es reunia al despatx de Ricard Petit, a la Rambla 
de Catalunya . Van fer feina fins al moment que s’integraren 
en un projecte més ampli i ambiciós, la Gran enciclopèdia 
catalana, així que aquesta, un cop establert el projecte defi-
nitiu, comença en 1968 a reclutar especialistes de totes les 
matèries . Fou aquí on Marquet anà afermant la seva vocació 
científica al servei de la llengua i, al capdavall, del país . Com 

Lluís Marquet, Arc de Triomf (BCN), any 2006
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a col·laborador extern o treballant-hi internament, segons els 
moments, Marquet dedicarà a la GEC dotze anys, de 1968 a 
1980, és a dir, gairebé tot el període de confecció d’aquesta 
obra, que constituí la gesta col·lectiva més important de la 
recuperació cultural després de la desfeta nacional de 1939 . 
Hi ocuparà diferents responsabilitats dins l’àrea de ciències 
i serà autor directe d’un gran nombre d’articles d’electrònica 
i electrotècnia . De 1968 a 1973 fou assessor i responsable 
científic i tècnic d’electricitat i electrònica (del volum 1 al 
5); de 1973 a 1976 fou cap del departament general de cièn-
cies (del volum 6 al 10); després hi continuà com a assessor 
científic i redactor fins al final de l’obra (del volum 11 al 15) . 
Més enllà, hi farà col·laboracions per als tres primers suple-
ments (1983, 1989 i 1993) . I encara col·laborarà, entre 1980 i 
1982, com a assessor científic i redactor, en l’elaboració del 
Diccionari de la llengua catalana1, feta sobre la base de la 
part lexicogràfica de la Gran enciclopèdia catalana . En la 
mateixa qualitat d’assessor i redactor va col·laborar també en 
el Petit Curial enciclopèdic (1979) i en el Gran Larousse 
Català (1988-1992) . Marquet aportà a la GEC els seus sòlids 
coneixements tècnics i la gran capacitat que tenia de teixir 
xarxes de complicitat entre la gent, en aquest cas, la gent del 
món de la ciència, i així pogué comptar amb la col·laboració 
i la confiança de científics eminents de les diverses especia-
litats, com Joaquim Torrens Ibern, Oriol Casassas o Oriol de 
Bolòs i, és clar, Enric Casassas i Heribert Barrera . Amb la 
GEC, Marquet va adquirir experiència i expertesa en els pro-
blemes de la lexicografia i específicament de la neologia cata-
lanes, amb criteris segurs que ja no abandonarà mai, al costat 
del primer director, Jordi Carbonell, i, molt especialment, al 
costat de l’assessor lingüístic de l’obra, Ramon Aramon, amb 
el qual despatxà gairebé diàriament durant els anys de redac-
ció de l’obra i del Diccionari que en derivà .

Marquet es va llançar aleshores de ple a l’estudi de la neo-
logia i la lexicografia especialitzada . El 1971 fou una data 
assenyalada, tant per l’aparició del seu Diccionari d’electrò-
nica, fet sota l’assessorament de R . Aramon, que el va revi-
sar íntegrament, i amb un pròleg d’Heribert Barrera, com pel 
començament de la publicació a Serra d’Or de la mítica sèrie 
«Novetat i llenguatge», que va continuar ininterrompudament 
durant deu anys (de 1979 a 1982 sota la rúbrica «Notes de llen-
guatge»), fins a 1982, amb un total de 100 articles, recollits 
després en tres volums, també revisats per R . Aramon2 . En 
1990 reprengué aquesta sèrie a Serra d’Or (recuperant el titu-
lar de «Novetat i llenguatge»), durant set anys, fins a 1997; en 
total, 66 articles més, que no han estat recollits en volum, als 
quals cal afegir la trentena del mateix caràcter que ha publi-
cat a Llengua Nacional fins ara . Tot plegat, enciclopèdia, 
diccionari i articles, va contribuir a consagrar-lo aleshores 
com a referent en aquesta especialitat lingüística, fama que va 
anar consolidant amb el Vocabulari de luminotècnia (Premi 

Marià Aguiló 1972 de l’IEC, publicat en 1979, també revisat 
per Aramon) i sobretot amb El llenguatge científic i tècnic3, 
sistematització dels coneixements de Marquet en neologia i 
terminologia, un dels primers intents fets en aquesta matèria 
en català i per al català, amb tan bon acolliment que calgué 
fer-ne una segona edició dos anys després . En col·laboració 
amb altres especialistes cal citar: Vocabulari d’electrònica 
català-castellà-anglès (1986); Pesos, mides i mesures dels 
Països Catalans (1990), obra de referència, resultat d’un tre-
ball de recerca per tot el país menat amb Claudi Alsina des 
de 1979, que donà origen també a una important exposició 
itinerant patrocinada pel Museu de la Ciència (1980-1984); 
Diccionari de mesures catalanes (1996), versió reduïda de 
l’anterior; Diccionari del taller mecànic (1991); Bibliogra-
fia bàsica científica i tècnica en català (1880-1980) (1995), 
que costà dotze anys d’elaboració; Diccionari de la qualitat 
(2001), que costà també dotze anys de feina .

Marquet pertangué a comissions lexicogràfiques de diver-
ses institucions, entre les quals cal destacar la Comissió Coor-
dinadora Lexicogràfica de Ciències, creada en 1976 a inicia-
tiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i integrada per altres 
acadèmies i institucions científiques i tècniques, la qual tingué 
aleshores un paper important; el tàndem Aramon-Marquet va 
fer la funció d’enllaç entre aquesta comissió, l’IEC i la GEC, 
és a dir, els tres centres on es decidia principalment la nova 
terminologia . Així mateix, desplegà una activitat incessant, 
sobre els temes de la seva especialitat, com a participant en 
congressos, simposis o taules rodones (són a destacar les seves 
comunicacions al Quart Col·loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, 1976, i al II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana, 1986), com a conferenciant i com a pro-
fessor convidat en cursos de moltes universitats (de Girona, 
Rovira i Virgili de Tarragona, Jaume I de Castelló, de les Illes 
Balears, de Perpinyà, etc .) i altres centres i institucions . En 
aquest sentit, cal destacar la seva dedicació com a professor 
de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, durant 
trenta anys, del 1980 al 2010, on s’encarregà de cursos de lèxic 
i terminologia, de 5 a 10 sessions cadascun .

Fora de la seva especialitat lingüística, Marquet tingué 
una preocupació, com més anà més punyent, per la situació 
qualitativa i social de la llengua catalana, manifestada, d’una 
banda, en la seva dedicació a l’estudi i la reivindicació de 
l’obra i el pensament de Pompeu Fabra, figura que sempre 
havia tingut com a referent principal; a més de publicar des 
dels anys noranta molts articles i estudis sobre el Mestre (cal 
citar Fabra abans de Fabra. Correspondència amb J. Casas 
Carbó, 2002, amb un estudi introductori de 60 pàgines), li 
dedicà el curs sencer del 2005 de la UCE de Prada i, sobre-
tot, col·laborà en l’edició de les Obres completes, recercant 
textos i referències en hemeroteques i arxius, sota la direcció 
de Josep Murgades . En la mateixa línia de preocupació per 

1. Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
1982, 1680 pp. Amb moltes reimpressions i edicions posteriors, esdevingué 
l’eina d’ús universal en substitució del diccionari de Fabra, que tanmateix 
contenia sencer. 

2 . Novetat i llenguatge, Barcelona, Editorial Barcino: Primera sèrie, 1979, 
114 pp., amb un pròleg d’Heribert Barrera; Segona sèrie, 1981, 110 pp.; 

Tercera sèrie, 1985, 108 pp., amb una «Taula alfabètica» dels termes trac·
tats en tots tres volums, «Col·lecció Popular Barcino», 233, 235 i 238. 

3. Lluís Marquet i Ferigle, El llenguatge científic i tècnic, Barcelona, Asso·
ciació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1993, 318 pp., «Col·
lecció Cultura, Tècnica, Societat», 6; 2a ed., revisada i actualitzada, 1995, 
amb un pròleg d’Enric Casassas.
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la qualitat lingüística, cal situar la seva participació en dues 
obres col·lectives: Resolguem dubtes (1998), en col·laboració 
amb Jordi Badia i David Casellas, i Parlar bé el català no és 
gens difícil. Reflexions sobre el català que ara es parla, un 
llenguatge interferit i autocensurat (2005), en col·laboració 
amb Oriol de Bolòs, Enric Hernàndez i Roig, Oriol Riba i 
Josep Vigo, obra elaborada en el transcurs de deu anys, que, 
vista des d’ara, se m’acut de considerar com una mena de 
llarg comiat, solemne i bellíssim, d’una vella amistat entre 
científics enamorats de la llengua . 

En aquest mateix terreny encara, cal situar l’actuació de 
Marquet com a incitador, encoratjador, coordinador i coautor 
del cicle de treball crític envers la Secció Filològica de l’IEC 
que anà de 1994 al 2004 i que va tenir com a fites principals 
els treballs: Sol·licitud de revisió i reformulació dels crite-
ris «Sobre la grafia dels compostos i derivats de mots que 
presenten etimològicament una essa inicial seguida de con-
sonant», presentada a l’IEC l’1 de març de 1995; «El diccio-
nari de l’Institut . Una aproximació sistemàtica», publicat en 
Els Marges i presentat públicament el 26 de maig de 1998; 
«De diccionaris i autoritats . Resposta a Aina Moll» aparegut 
entre febrer i maig del 2001, i, finalment, el llibre Dicciona-
ris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al diccionari 
de l’Institut, del 2003, que ho recull tot i conté una extensa 
«Introducció» on s’historia amb detall aquesta dècada de 
feina crítica i les batusses mediàtiques4 .

He deixat a posta per al final la relació de Lluís Marquet 
amb l’Associació Llengua Nacional, entitat constituïda el 
14 de juny de 1991 per a actuar en aquella mateixa defensa 
d’un català estàndard no interferit, no subordinat, d’acord 
amb els objectius del projecte fabrià, i per a aconseguir 
l’estatus social i polític que pertoca al català com a llengua 
nacional . Em penso que, coneixent la trajectòria i el tarannà 
d’en Marquet al servei de la llengua, ningú no s’estranyarà 

de saber que en fou un dels fundadors i definidors . El 5 de 
juny de 1992 tingué lloc l’assemblea fundacional, que el 
confirmà com a vice-president i com a cap de redacció de la 
revista, que havia començat a sortir a la primeria del mateix 
any . Es mantingué en tots dos càrrecs fins al 1996 i durant 
tot aquest temps no parà d’anar arreu del país fent actes de 
presentació de l’associació i de les campanyes que aquesta 
llançava, i d’animar la feina de les comissions . D’ençà de 
1996 fins a la seva mort, Marquet ha estat membre del con-
sell assessor de la revista Llengua Nacional, en la qual 
ha publicat, com hem dit abans i com els seus lectors saben, 
bona colla d’articles .

El darrer servei de Marquet a la causa d’un català genuí, 
no interferit, fou la dedicació durant els cinc últims anys de 
la seva vida a l’edició de la Obra gramatical i lingüística 
completa de Jaume Vallcorba i Rocosa5, empresa de gran 
dificultat de recerca i d’organització i homogeneïtzació d’un 
material voluminós, que Marquet pogué veure bàsicament 
acabada però no del tot publicada . Fou una dedicació feta 
generosament, cal dir-ho, a costa d’ajornar projectes propis 
prou importants . La mateixa generositat que havia tingut 
sempre amb tothom, sempre obert a col·laborar en qualsevol 
empresa que s’ho valgués, per la llengua i pel país, encara 
que fos fent de manxaire, ell que era doctor i mai no vol-
gué lluir de tal . u

Gabriel Bibiloni,Lluís Marquet, Juli Moll, Francesc Esteve i Josep Ferrer. Espai Mallorca (BCN), any 2003

4 . Francesc Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet, Juli Moll, Diccionaris, nor-
mativa i llengua estàndard, Palma, Edicions Documenta Balear, 2003, 318 
pp ., «Arbre de Mar», 8 . (La «Introducció», pp . 15-38 .)

5. Jaume Vallcorba i Rocosa, Obra gramatical i lingüística completa, a cura 
de Josep Ferrer i Lluís Marquet, volum I: Presentació. A. Monografies, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, 692 pp., «Textos 
i Estudis de Cultura Catalana», 157. Els volums segon i tercer són previs·
tos per al 2011 i el 2012, respectivament.
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Sopars de LN, 
any 2005

Eugeni Reig i Lluís Marquet, Elx 2007

Reunió del Consell Assessor de LN, any 2009

Barcelona, Onze de Setembre 2005

Salses, any 2005

Prada, any 2003

R. Sangles i Ll. Marquet, Perpinyà 2005
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Lluís Marquet, mestre en termes 
de solvència científica 
Francesc Esteve

Pot semblar un tòpic la comparació entre Pompeu Fabra, 
un enginyer que dedicà la seua obra i la seua vida a 
l’actualització i l’ordenació del català com a llengua de 

cultura, i Lluís Marquet, així mateix enginyer, que seguí un 
camí del tot semblant i passà de l’exercici de l’enginyeria al 
compromís militant en la lingüística i, més precisament, en 
la terminologia . El programa professional i fins i tot vital de 
Marquet fou, com el de Fabra i en una clara continuació de 
la seua obra, la «depuració» –que en diria mestre Pompeu–, 
la fixació i la permanent actualització dels termes científics 
i tècnics en català . Per això, el tòpic i la comparació amb la 
figura de l’«homenot» Fabra no ens han de fer recular quan 
els fets són certs: són literalment així . 

I que són literalment així ho confirma, sense anar més 
lluny, una prova entre moltes que podríem adduir: la sèrie 
de publicacions per la qual Lluís Marquet és més conegut 
s’anomena justament Novetat i llenguatge i aborda l’ordenació 
metòdica dels termes «nous», traslladant al lèxic de la ciència 
i la tècnica els principis que havien guiat la tasca sistematit-
zadora que Fabra emprengué per al català general .

 Si havíem de ser lapidaris, diríem que aqueixa fou la gran 
aportació de Marquet al català: fer-ne una llengua actual, 
actualitzada i genuïna, en una aplicació del programa fabrià 
al lèxic de la ciència . Es tractava d’encarar-se amb allò que 
sovint els filòlegs havien deixat més de banda, concentrats en 
el lèxic comú o en el purament «literari», i de vegades més 
interessats en el versos, les proses i les creacions literàries del 
passat que no en la realitat vertiginosa que se’ns imposa: que 
la ciència és part fonamental de la cultura del nostre temps –si 
no n’és, de fet, la més definitòria– i que, sense ciència i tècnica 
en català, aquest podia restar reduït a un monument humanís-
tic o literari, però no podria esdevenir una llengua completa, 
precisament en els camps on més es defineixen el poder de 
crea ció i d’aplicació del coneixement i la facultat de donar 
nom propi a les noves realitats i de fer-les, així, nostres .

Això de la «terminologia científica» ens pot fer l’efecte, 
d’una banda, d’ultraespecialització i, de l’altra, des de la nos-
tra perspectiva actual, de fets ja resolts i consolidats: de mots 
que podem trobar sense més maldecaps en qualsevol dicci-
onari tècnic o en una bona enciclopèdia i que no mereixen 
més atenció que la curiositat més o menys especialitzada per 
qualsevol altra faceta de l’activitat dels científics . Avui en dia 
encara no és ben bé així del tot: no disposem d’una norma-
litat terminològica absoluta, però almenys ens trobem, si fa 
no fa, en una situació de lleuger desavantatge equiparable a 
les de les llengües veïnes de cultura respecte a l’anglès, que 
és la llengua definitòria en la ciència . Ara bé, els dèficits eren 
importants i, en alguns casos, alarmants en el moment en què 
Marquet enceta la seua tasca en la lexicografia i la termino-

logia, a mitjan dècada dels seixanta del segle passat, quan 
el català no sols era oficialment proscrit de la vida oficial i 
pública, sinó que no tenia ni el més mínim accés a la produc-
ció científica i tècnica .

En el món actual els termes científics i tècnics s’escam-
pen amb els nous productes i els mitjans de comunicació, de 
manera que, molts, fins i tot passen a ser part de la parla de 
cada dia . Aquest autèntic esclat de mots novells no ha de ser 
–i tanmateix ho és, com ho veiem en les torrentades sence-
res de termes anglesos no adaptats– un problema gros per a 
una llengua consolidada amb uns mecanismes d’adaptació i 
assimilació . Però si aquest esclat no es vehicula en la llen-
gua pròpia, sinó en una altra llengua que en té el monopoli a 
les aules, en els llibres, en els mitjans de comunicació i en la 
mateixa denominació i retolació dels productes i conceptes, 

Lluís Marquet i Francesc Esteve. Salses, any 2005
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el problema hi és, i ben punyent . I no sols per la interferència 
lingüística –perquè els nous productes i conceptes tinguen 
la forma d’una altra llengua i no una de pròpia i adequada–, 
sinó sobretot per les implicacions i la imatge que projecten: 
el català no serviria per al món actual en els seus aspectes 
més innovadors, sinó solament per als tradicionals, banals i 
«antics», ni que fos enlluernadorament excels en el camp de 
les belles lletres i la humanística . La novetat, la tècnica i la 
ciència –això que defineix en bona mesura la societat d’avui– 
s’expressarien i només serien possibles en un altre idioma . 
Els catalanoparlants només podríem aspirar a admetre els 
mots i les realitats que aquests designen tal com ens arriben 
o, a tot estirar, sols estaríem en disposició d’envernissar-los 
superficialment, donant per fet que l’espanyol ja actua com 
a pont amb el món .

Encara podríem establir un altre paral·lelisme amb l’obra 
fabriana . L’aportació de Marquet, com la de Fabra, té també 
tres fronts . D’una banda, la fixació d’un corpus fonamental 
en una obra de referència col·lectiva, que resol les grans qües-
tions generals de concepció de la llengua i que dóna solució 
als problemes més bàsics i urgents, com si diguéssim l’os-
sada que manté el cos, el famós «canemàs» amb què Fabra 
descrivia el seu Diccionari general com a embrió que conté 
i prefigura, sense desplegar, futures obres més ambicioses . 
En l’obra fabriana aquest corpus de referència és tot l’esquelet 
que defineix la llengua: l’ortografia, la gramàtica i el diccio-
nari general . En Marquet és la transcendental contribució a 
la terminologia catalana que fou la Gran enciclopèdia cata-
lana, i que ell no féu pas tot sol, sinó 
en col·laboració amb lingüistes i espe-
cialistes de les diverses branques de la 
ciència, però amb la seua coordinació i 
el seu guiatge . 

D’un segon cantó, hi ha la produc-
ció d’obres especialitzades que abor-
den, d’una manera exemplar, aquelles 
matèries de les quals era un especia-
lista confirmat (l’enginyeria industrial, 
l’electrònica, la luminotècnia, la quali-
tat, els pesos, mides i mesures), amb la 
publicació de diccionaris i vocabularis 
especialitzats . 

I, d’un tercer cantó, tenim la divulga-
ció per al gran públic dels punts concrets 
del programa de sistematització i actua-
lització terminològica i, d’una manera 
assenyalada, aquells més problemàtics, 
de més importància per la freqüència i 
per la urgència del moment, amb l’expo-
sició de les dificultats que calia resoldre i 
dels criteris que el duien a recomanar tal 
o tal altra solució . Si Fabra ho féu amb 
les Converses filològiques, per difondre, 
des de la premsa i amb el lector general 
com a destinatari, qüestions d’ortogra-
fia, de sintaxi, de morfologia o de lèxic, 
Marquet s’hi llança amb les aporta cions 

de «Novetat i llenguatge» i «Notes de llenguatge» des de 
Serra d’Or i, en una sèrie similar, dins la secció de «Lèxic» 
des de Llengua Nacional .

La Gran enciclopèdia catalana –una de les realitza-
cions col·lectives més reeixides i profitoses per al país en 
un moment clau– esdevingué l’enciclopèdia per excel·lència 
de la cultura catalana i una obra que podia competir en peu 
d’igualtat amb les homòlogues de les llengües europees 
més potents . Però, a banda de la qualitat intrínseca, allò 
que la defineix és que tenia l’objectiu clar de cobrir tot el 
país, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó –segons la 
formulació clàssica i la consciència nacional més íntegra–, 
i la ferma voluntat de ser, des del rigor, un pont directe dels 
Països Catalans al saber i al món, sense interposició d’al-
tres visions nacionals .

En aquest context i amb aquests objectius, en allò que es 
refereix a la llengua, la Gran enciclopèdia catalana hagué de 
suplir i d’aportar tot allò que un diccionari general, com era 
el de Fabra de 1932, no havia pogut cobrir . I més encara si 
pensem que, a banda de la limitació de ser de lèxic «general», 
es publicà a la primeria dels anys trenta del segle passat i, per 
tant, ni per l’orientació ni per la data de naixença no podia 
recollir els milers de mots que s’havien encunyat i posat en 
circulació en l’etapa de creació científica i de creació neolò-
gica més accelerada de la història .

Podem dir, sense gens de por d’equivocar-nos, que, en 
transcendència real, després dels criteris generals definits 
per la reforma fabriana quant a actualització del lèxic, la 

Lluís Marquet, Francesc Esteve i Armand Samsó. Salses, any 2005
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Gran enciclopèdia catalana hagué de fer una funció titànica 
del tot equiparable quant al vocabulari especialitzat: hagué 
de fixar la terminologia catalana en tots els camps del saber 
i decidir entre la concurrència de diverses formes, suplir 
l’absència de fonts i escatir ben sovint quina forma con-
venia més al català, més enllà del simple «envernissament 
superficial» –tal com hem comentat adés– i automàtic de les 
solucions que ja ens donava el castellà i que, per l’omnipre-
sència d’aquest com a única llengua oficial, d’ensenyament 
i de mitjans de comunicació, ben sovint hom ja utilitzava en 
la pràctica . És a dir, no sols es tractava de decidir en el buit 
com se n’havia de dir de tal o tal altre terme, sinó que amb 
molta freqüència calia qüestionar, desafiar i reemplaçar la 
solució ja existent: la que ens fornia el castellà o el simple 
ús mimètic . I és des d’aquest punt de partença i amb aquest 
programa d’arribada que cal considerar i jutjar la tasca i la 
contribució de Marquet .

Després de l’extraordinària sistematització terminològica 
que representà la Gran enciclopèdia catalana, el panorama 
era tot un altre . No sols els termes bàsics (l’ossada, el cane-
màs), sinó sobretot els criteris fonamentals ja eren definits 
–o almenys esbossats– i la tasca a fer era de suplir aquesta o 
aquella llacuna concreta . De la combinació directa de tot el 
cabal lèxic del Fabra, d’un costat, amb el devessall termino-
lògic aportat per la Gran enciclopèdia, en nasqué l’excel·lent 
Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana 
(1982) . Era una obra que, com hem dit, conté tot el venerable 
Diccionari general fabrià, però que el sistematitza i l’esmena 
en un bon grapat de casos, de manera que, a banda de cons-
tituir un repertori de llengua general a l’ús, esdevé de fet una 
mena d’enciclopèdia condensada de termes científics i tècnics, 
notabilíssimament més àmplia i exigent quant a terminologia 
que els diccionaris homòlegs de les llengües de cultura veïnes . 
Doncs bé, si consultem qui són els redactors, també hi troba-
rem Lluís Marquet i Ferigle . 

La drecera oberta per aquestes dues obres, Gran enciclo-
pèdia i Diccionari, fou extensament i intensament aprofitada 
per altres enciclopèdies, com el Gran Larousse català, o més 
recentment, pel mateix diccionari oficial de l’Institut d’Estudis 
Catalans (DIEC) . Curiosament, aquest «aprofitament», amb 
l’extracció sistemàtica –però inconfessada– de materials pro-
cedents de la Gran enciclopèdia i el diccionari que en derivà 
cap al diccionari institucional, l’hagué de posar en evidència 
Marquet quan els responsables d’aquest s’entestaren a negar, 
en una mostra d’ingratitud per la feina feta i de dubtosa hones-
tedat intel·lectual, que havien begut a raig de l’obra d’altri, cosa 
que Marquet aplaudia, perquè era aprofitar una feina feta i 
bàsicament ben feta, però sense declarar-ho i, menys encara, 
sense agrair-ho . Però, d’això, en parlarem més endavant . Tor-
nem a l’obra de Marquet i les dreceres que seguí .

Com arribà Marquet a la terminologia? Això mateix li vaig 
demanar un dia, en una de les nostres acolorides converses 
–Marquet era un gran conversador, amb pessics saborosos 
d’anècdotes i la salsa d’un humor envejable–, i és un record 
que se m’ha quedat gravat . Havent estat becat pel govern fran-
cès en 1963, va fer una estada de sis mesos a Montrouge, a 
l’Illa de França . Allà, per aclarir-se i sistematitzar els contin-

guts, començà a fer llistes comparades dels termes france-
sos, espanyols, anglesos i alemanys i sentí que hi mancava el 
català . Des d’aquell moment, la cerca de les solucions termi-
nològiques en català per comparació sistemàtica a la resta de 
llengües seria una constant, seguint el mètode fabrià d’adapta-
ció de cultismes i mots internacionals de l’àmbit de la ciència . 
El compromís pel país i el contacte amb científics i patrio-
tes de la talla d’Enric Casassas, Heribert Barrera i el filòleg 
Ramon Aramon, tal com explica Josep Ferrer en «Lluís Mar-
quet, ciència i consciència al servei de la llengua» en aquest 
mateix número de Llengua nacional, acabaren de fer la 
resta, juntament amb els criteris i el rigor del mètode amb què 
Fabra tractava les qüestions més vidrioses del lèxic . Deixem, 
però, que siga un d’aquests amics i inductors de Marquet, 
Heribert Barrera, el qui ens confirme com arriba a la sèrie 
d’articles divulgatius que són «Novetat i llenguatge» i que 
comencen l’any 1971 en la revista Serra d’Or:

Situant-se en la línia que va encetar Pompeu Fabra amb 
les seves memorables Converses filològiques, planteja, dis-
cuteix i gairebé sempre resol problemes importants del voca-
bulari de les ciències i de les tècniques més actuals, relatius 
a paraules o conceptes no recollits al Diccionari general 
o, que, malgrat trobar-s’hi, es presten encara a confusió a 
l’hora d’emprar-los .

Hom sol atribuir de vegades a la terminologia l’aire una 
mica estrafolari, entre la recerca filològica primmiradís-
sima del boig savi i la creació primigènia dels alquimistes 
moderns de la llengua . El despatx del terminòleg seria, si 
fa no fa, la cambra recòndita on algun bruixot de la llengua 
s’empesca paraules noves . O bé, en una visió una mica més 
tecnificada, una mena de seca on s’encunyen mots de nou 
curs, un curs que, en el cas del català, no té mai prou garan-
ties de ser «legal», sense els mitjans d’oficialització i d’ex-
clusivitat que atorga un estat .

Però, com demostra Marquet, la presumpta «creació» de 
termes té sovint poc a veure amb la imatge de l’alquimista o 
amb allò que se’n diu el complex adàmic: anar donant nom, 
des del no-res, a realitats recents i encara innominades . Més 
aviat es tracta del procediment contrari . Si hi ha res que es 
comprova de seguida en terminologia és que cal innovar al 
mínim i aprofitar al màxim allò que s’ha fet, sempre que 
estiga ben fet . I «ben fet» vol dir d’acord amb les normes de 
genuïnitat del català, amb formes pròpies i no interferides, 
i en consonància amb les solucions que ofereixen els altres 
idiomes de cultura . 

En aquest sentit, en el de les consideracions i les condi-
cions a l’hora de proposar la forma d’un terme determinat, 
voldria destacar l’estratègia expositiva i argumentativa de 
Marquet . La seua tàctica és presentar els problemes termi-
nològics de la manera més diàfana i més atractiva, defugint 
absolutament els tecnicismes innecessaris i usant-los només 
quan resulten indefugibles, amb explicacions que els fan 
accessibles als profans . Marquet segueix indefectiblement una 
línia clara i simple, allunyada de tota complicació . Llegint-
los, fa tot l’efecte d’una «conversa»: una mena d’exposició en 
veu alta que podria adreçar a alguna persona interessada en la 
qüestió però que no disposa sinó d’un elemental coneixement 
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lingüístic i científic . Per a seguir-los, no cal saber de llengua 
ni de ciència –que això ja se’ns explica en petites dosis assi-
milables–, sinó solament tenir-hi interès . Marquet ens incita 
la curiositat amb un comentari inicial molt genèric sobre el 
terme o termes de què tractarà i parteix del terreny que és 
comú a tothom . Exposa tot seguit quin és el problema que se 
suscita . S’encara sense embuts amb els termes realment en 
ús –sovint interferències del castellà o mots catalans correc-
tes en altres sentits però no pas en aquest en concret– i, com 
pensant de viva veu, va exposant les objeccions i les possibles 
eixides, pas a pas, fins a arribar a la solució o solucions més 
adequades, amb una conclusió final . 

Ara bé –i això és una altra mostra del caràcter dialogant de 
Marquet, molt en la línia fabriana del suggeriment raonat–, a 
banda que sempre ensenya les cartes i exposa les seues raons 
i preferències, la conclusió de vegades no és terminant ni con-
clusiva, sinó que remet d’una manera modesta i disciplinada 
«al que diguin els filòlegs» (frase que repeteix sovint, com si 
ell no ho fos, de fet) o dóna a triar entre dues o més possibili-
tats o se sotmet a allò que «decidiran els especialistes» o «que 
imposarà l’ús» . Vegem-ne unes mostres eloqüents: «Caldria, 
però, que els filòlegs hi diguessin la seva» («Sobre certs usos 
de ‘verificar’»; «Diguem finalment que la Gran enciclopèdia 
catalana també dóna preferència al mot enregistrament, en 
el sentit que hem exposat . Només ens cal esperar que algú 
més hi digui la seva» («Registre i enregistrament»); «En fi, 
aquesta és la nostra opinió . Deixem que algú més hi digui la 
seva i que els filòlegs decideixin» («Bescanvi i intercanvi»); 
«Aquesta és, doncs, la proposta . Esperem que l’ús d’aquests 
mots decideixi si amb el temps caldrà adoptar-los o abando-
nar-los» («Assemblar i assemblatge») .

Vegem més mostres de flexibilitat en les solucions, sobre-
tot quan no hi ha objeccions a la genuïnitat del terme ni la 
coherència amb les solucions de les altres llengües . En aquests 
casos, sovinteja l’apel·lació als especialistes i a l’ús: «No es 
tracta de fet d’un problema filològic, sinó d’una qüestió d’ús, 
i potser fóra bo que els especialistes científics hi diguessin la 
seva» («Fregament i fricció, en mecànica»); «Sembla, doncs, 
raonable acceptar totes dues formes [optimitzar i optimar; 
optimització, i optimació] i deixar que l’ús dels especialistes 
acabi per decidir-se en la preferència» («Optimització o opti-
mació?»); «En aquesta descripció hem procurat de no apar-
tar-nos dels termes coincidents i hem donat algunes vega-
des algun sinònim, deixant així dos termes a elecció, fins 
que l’ús decideixi quina ha d’ésser la forma preferent» («Par-
lem una mica de l’automòbil»); «com a conclusió final, tot i 
que ens inclinem més aviat per la primera solució, podríem 
proposar que al costat del neologisme làmpada, s’admetés 
també llàntia com a sinònim i deixar que l’ús decidís quin 
dels dos termes és el més viable a la pràctica» («Sobre el mot 
làmpada»); «Suggerim, doncs, que al costat d’algorisme, ja 
admès, sigui acceptat també algoritme, i que l’ús decideixi 
quina és la forma que ha de quedar com a normal en català» 
(«Algorisme o algoritme») . 

Tot i ser un fabrista declarat, de paraula i de fets, i 
malgrat que el Diccionari general era quasi sempre el punt 
de partença de les seues observacions, Marquet no dubtava 

a esmenar les solucions de Fabra, quan l’anàlisi crítica i 
ponderada el menava a pensar que no eren adequades . El 
seu fabrisme era lleial en els grans principis, però crític en 
els detalls i en l’aplicació pràctica, si aquests no s’adeien 
amb les línies mestres de la reforma fabriana, com ara la 
coherència interna de la llengua, el rebuig d’interferèn-
cies innecessàries, l’especialització culta de quasi-sinò-
nims o la consonància amb les solucions internacionals . 
Vegem-ne uns quants exemples: «Com a conclusió, pro-
posaríem de canviar el Fabra i fixar gratacel en lloc de 
gratacels» («Gratacels o gratacel?»); «si bé en determi-
nats casos concrets és possible un cert ús dels dos termes 
analitzats [investigació i recerca] com a sinònims (i és en 
aquest sentit que el Fabra els fa gairebé equivalents), com 
a terme general emprat amb el significat esmentat, caldria 
usar només recerca, d’acord amb el que fan la majoria de 
llengües» («Recerca i investigació»); «Ordit hi és definit 
[en el Diccionari general de P . Fabra] com a operació i com 
a resultat d’ordir . L’ús d’ordit com a acció (i operació) té 
l’aspecte d’ésser un castellanisme, anàleg a tants d’altres 
que s’han introduït en català per a designar noms d’opera-
cions tècniques» («L’ordit i l’ordidura») .

I de vegades l’esmena que proposa no és pas de matís (com 
ara en els casos que tot just hem repassat: singular i no plu-
ral, establiment d’una especialització enfront d’una sinonímia 
absoluta, distinció entre acció i efecte, etc .), sinó que va més 
enllà i directament demana la supressió d’alguna entrada del 
Diccionari general de Fabra, si així es dedueix de l’anàlisi dels 
fets objectius, que troba que xoquen amb els principis . I ho fa 
amb netedat, sense embuts ni pietoses justificacions per haver 
contradit el Mestre: «quant a ordissatge, diguem que és un 
gal·licisme que no s’havia d’haver acceptat [dins el Diccionari 
general], perquè és totalment innecessari i a més estrany al 
sistema de derivació nominal català» («L’ordit i l’ordidura»); 
«[ . . .] hi ha trepat (que també és en el Fabra) com a sinònim 
de trepadura, que és un terme inexistent en el DCVB i que 
caldria rebutjar, 
perquè, com tots 
els termes en -at, 
no correspon a 
l’acció de trepar, 
per a la qual ja 
hi ha trepadura, 
mot documentat 
molt antigament» 
(«Trepar i trepa-
nar») . I encara 
amb més con-
tundència: «pro-
posem que sigui 
admès pilotar 
(en el sentit de 
‘guiar –un pilot– 
una nau’) en lloc 
de pilotejar i que 
aquest sigui eli-
minat en la pri-



amics i mestres

40    LLengua nacionaL - núm. 76 - iii trimestre deL 2011

mera accepció (perquè no cal evidentment mantenir-lo com 
a sinònim si no és viu i, si no fos admès, més aviat fóra de 
dubtosa acceptació)» («Pilotar i pilotejar») .

D’una manera semblant, el recurs als processos de crea-
ció interna del català enfront d’interferències i estrangeris-
mes (tal com havia establert Fabra i com Marquet practicava, 
com acabem de veure, fins i tot esmenant-lo), tampoc no el 
duia a un purisme absolut i cec . Segons els casos –i sobretot 
quan es donava una coincidència de solucions en les altres 
llengües de cultura–, les seues propostes eren d’acceptar o 
almenys de prioritzar en el camp de la ciència la forma coin-
cident i consolidada a escala internacional . Així ho feia, 
per exemple, en la recomanació de preferir algoritme sobre 
algorisme, malgrat que algorisme és més pròxima a l’ètim 
(la llatinització del sobrenom del matemàtic iranià arabitzat 
al-ḫwārizmî) i malgrat que Fabra només recollia algorisme 
en el Diccionari general) . La raó que Marquet addueix és 
que les altres llengües de cultura, tot admetent el doblet for-
mal, prefereixen la variant en -tm-, la qual, a més, «té encara 
l’avantatge d’ésser coherent amb els mots logaritme i anti-
logaritme» («Algorisme o algoritme?») . 

Una argumentació similar trobem en la preferència del 
sufix -ància (enfront de -ència) en una sèrie de termes com 
reactància, reluctància, inductància o impedància . El punt 
des d’on parteix és que tots són recollits en el Diccionari de 
Fabra amb aquesta forma, excepte impedància, que s’hi troba 
com a impedència . La discordant discrepància del mot impe-
dència respecte a la resta de la sèrie, l’atribueix a dos motius 
que Fabra degué considerar: l’un és que prové del verb impe-
dir i, per tant, devia semblar el sufix més apropiat perquè 
comença etimològicament per -e (-ència) i no per -a (-ància), 
igual que de resistir tenim resistència . I l’altra raó és que l’ita-
lià també presenta impedenza, enfront de la unanimitat gene-
ral del sufix en -a (-ance, -ancia, -ãncia -anz, etc .) de l’anglès, 
el francès, l’espanyol, el portuguès, l’alemany o el romanès) . 
L’argumentació de Marquet és terminològicament terminant: 
malgrat el presumpte etimologisme, «tots aquests mots resul-
ten ésser termes inventats arbitràriament», cosa que desac-
tiva l’aplicació del criteri de respecte a l’ètim . Però, a més, hi 
afegeix aquesta lúcida contraargumentació de les conseqüèn-
cies, portant l’al·legat etimologista a l’absurd: «¿com derivarem 
aquells [termes en -ància] als quals no correspon cap verb 
pròxim? ¿què farem, susceptància o susceptència?, ¿luminàn-
cia o luminència?» . La resposta de Marquet és clara en aquest 
punt: una pràctica etimologista, de suposada –però impossi-
ble– coherència interna, faria aquests termes «innecessària-
ment massa allunyats dels de la majoria de les llengües» i «Si 
totes les llengües han adoptat una terminació única (llevat de 
l’italià), ¿no és més lògic fer el mateix en català?» . En termi-
nologia, en el vocabulari de la ciència, és aquest valor, seguint 
el criteri fabrià, el que cal preservar en primer lloc .

La mateixa actitud de respecte crític que Marquet obser-
vava envers Fabra, la va aplicar a l’Institut d’Estudis Catalans 
com a institució i a la Secció Filològica, en concret, en el seu 
paper de referència d’autoritat per a la llengua catalana . L’au-
toritat, però, reclamà que fos «moral» i no purament «legal»: 
que es basés en una actuació exemplar que inspirés respecte i 

no pas en la reclamació d’obediència per submissió a la lega-
litat vigent, amb independència de la qualitat dels raonaments . 
Deia Marquet (i, amb ell, Josep Ferrer, Juli Moll i jo mateix), 
en la conclusió del treball d’avaluació del Diccionari de la 
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans «El Diccio-
nari de l’Institut . Una aproximació sistemàtica» (Els Marges, 
núm . 60), que va alçar una bona polseguera i provocà més 
d’una reacció irada i ofesa dels responsables de l’obra:

L’«autoritat» de què aquest centre pugui estar revestit 
només pot provenir del fonament científic i de la qualitat tèc-
nica d’aquelles propostes [de l’Institut] . Així, cada vegada que 
[els usuaris] es troben una mala solució en el DIEC [= Dicci-
onari de l’IEC] són posats en el dilema de, o bé apartar-se de 
la proposta dolenta de la Secció Filològica (presentada com a 
«norma») per esmenar-la segons llur recte saber, o bé tancar 
els ulls i incórrer disciplinadament en el mateix error en què 
ha incorregut el DIEC . La desorientació és de doldre, però és 
generada sobretot quan qui té la tasca d’orientar s’equivoca 
tan sovint com ho fa, lamentablement, el DIEC .

Tot plegat, doncs, són massa faltes, potser fins i tot de res-
pecte, perquè es pugui parlar d’un diccionari que, més que 
per potestat «normativa», s’imposi per la pròpia autoritat: és 
a dir, parafrasant la definició fabriana, pels seus mèrits i per 
la seva superioritat .

Enfront de l’expectativa que havia generat l’aparició d’un 
diccionari institucional de la màxima entitat acadèmica del 
país, l’Institut d’Estudis Catalans, i comptant que, a diferèn-
cia del Diccionari general de Fabra i de la Gran enciclopèdia 
catalana, que partien amb escassos precedents i havien d’afer-
mar els fonaments i bastir l’estructura, un diccionari institu-
cional elaborat al tombant mateix del segle xxi, amb totes les 
aportacions acumulades, tenia el deure moral i cívic de ser el 
millor . I no sols no ho fou, malauradament, i no va saber apro-
fitar tant com calia les contribucions en terminologia en el lèxic 
comú que al llarg del segle xx i amb tant d’esforç s’havien 
anat aplegant i difonent, sinó que va silenciar l’aportació de 
les fonts d’on tant de material havia extret (com era, sobretot, 
la Gran enciclopèdia catalana i els diccionaris que en deriva-
ren), d’on es van copiar o simplement retocar milers d’articles 
amb les denominacions i les definicions corresponents . Això 
–cal remarcar-ho– ni Marquet ni els altres signants no ho jut-
jàvem un problema, sinó una excel·lent solució: si la tasca prè-
via era ben feta, calia aprofitar-la i no refer-la, però això sí, 
reconeixent-ho públicament en el doble sentit de declarar-ho i 
agrair-ho . La cosa pitjor no era aquesta manca de doble reco-
neixement, sinó que els responsables del Diccionari de l’Insti-
tut s’entestaren a refer –a desfer– una bona part de l’obra feta i 
consolidada, en què Marquet havia tingut un paper clau . 

Així, el Diccionari de l’Institut reformulava una norma que, 
de fet, s’aplicava des dels anys seixanta en la creació de termi-
nologia i que feia només un pocs anys el IEC mateix havia con-
firmat oficialment . I poc després (i no abans) de publicar el seu 
Diccionari –que equival en el terreny jurídic a aplicar primer 
una llei i promulgar-la al cap d’uns anys–, la tornava a redac-
tar d’una manera diferent . I, per acabar d’adobar la inoperància 
del procediment, ho feia en uns termes que, de tan imprecisos, 
la convertien en absolutament inaplicable com a criteri: parlem 
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de la forma que cal donar als mots composts amb mots ori-
ginàriament començats per s + consonant (tipus infrastructura 
o biosfera, formats a partir dels cultismes grecollatins infra + 
structura i bio + sphaera) . Si des de la publicació de la Gran 
enciclopèdia catalana s’havia regularitzat la grafia sense e de 
suport en infrastructura (tot i existir estructura) o en biosfera (tot 
i existir esfera) i aquesta forma coincidia amb la de la majoria de 
llengües de cultura i si, a més, això responia a criteris de cohe-
rència interna en el tractament de mots cultes (compareu amb 
biosfera: no *bioesfera; macrostructura, no *macroestructura, 
arteriospasme i no *arterioespasme, malgrat existir en català 
estructura, esfera i espasme), per què desfer la tasca feta, quan, 
per afegitó, hom no proposava una norma clara ni resolia el per-
què d’aquestes contradiccions?

Per tot plegat i perquè, en vespres de la publicació del seu 
Diccionari, l’Institut semblava inclinat a més «revisions» deses-
tabilitzadores d’aquest estil, Marquet intentà, ensems amb un 
col·lectiu d’altres especialistes en llengua, un diàleg amb l’Ins-
titut, que va tenir com a resultat que fos escollit com a redac-
tor d’un estudi tècnic, juntament amb els filòlegs i amics Josep 
Ferrer i Juli Moll: la «Sol·licitud de revisió i reformulació dels 
criteris ‘Sobre la grafia dels compostos i derivats de mots que 
presenten etimològicament una essa inicial seguida de conso-
nant’» . L’estudi, un treball completíssim i ben documentat, no 
sols criticava la inoperant norma, sinó que, coherent amb el 
propòsit de col·laboració amb el IEC, aportava solucions pràc-
tiques ben concretes . Una vegada elaborat, fou finalment subs-
crit per 84 professionals reconeguts de tots els camps de la 
lingüística i lliurat a la institució . Després de mesos de silenci 
institucional i d’insistència per part dels sol·licitants, la resposta 
fou, a la fi, que tot ja estava decidit i que no era possible cap 
reconsideració .

Juntament amb aquestes reformulacions de normativa i d’es-
càs respecte per la feina feta i ben feta, Marquet també tingué 
la decepció de trobar que moltes de les propostes ja difoses des 
de l’època de la Gran enciclopèdia catalana i des de les seues 
notes de «Novetat i llenguatge» ara també es desballestaven . 
Així, per exemple, malgrat la seua denúncia de la nul·la genuïni-
tat en català dels centenars de mots en -at per a indicar operació 
tècnica, com ara rentat, premsat, buidat (una clara interferència 
del castellà -ado: lavado, prensado, vaciado), l’Institut hi pre-
nia una posició incomprensiblement contradictòria . Així, per 
exemple, si d’una banda el dicccionari del IEC seguia les docu-
mentades propostes de Marquet i corregia cisallat, esmerilat i 
punxonat en cisallatge, esmerilament i punxonament, alhora 
admetia incomprensiblement buidat i premsat i fins i tot prio-
ritzava assecat sobre assecatge o assecada i emmotllat sobre 
emmotllatge . És a dir, donava totes les solucions possibles, sense 
ordre ni concert, a una mateixa qüestió ja ben resolta . Al costat 
d’això, desfeia també el camí fet en molts termes, alguns d’ells 
tractats per Marquet, d’una manera resolutòria, en els seus arti-
cles: carret, admès com a rodet; bodegó, com a natura morta; 
carrera, com a cursa; el prefix -iedre (poliedre, dodecaedre, 
etc .) en comptes de -íedre (políedre, dodecàedre, etc .), conta-
minació en comptes de pol·lució, etc .

Malgrat tot això, podem dir amb goig que, comptat i deba-
tut, el gruix de l’aportació de Marquet és la que s’ha imposat . 

Vegem-ho, d’una manera científica, com ell demanaria, amb 
nombres i no amb impressions, amb una mostra representativa . 
Si fem un recompte de les propostes que Marquet va aplegar 
en els tres volums publicats de Novetat i llenguatge, tenim que 
entre les reeixides, adoptades per tots els diccionaris, hi ha 
aquestes: finançament (no recollit en el DFabra, i no financi-
ació); far (o fanal) per als llums d’un vehicle; rendible, ren-
dibilitat i rendibilitzar (no rendable, rendabilitzar, rendabili-
tat); posada (i no posta: posada en escena, posada en comú, 
posada al punt, etc .) per a l’acció i l’efecte de posar; fita, fita-
ció, fitat -ada (i no cota, acotació, acotat -ada) en matemà-
tiques; mediana en estatística (‘dada situada en el centre d’un 
conjunt de dades o d’observacions estadístiques’) diferent de 
mitjana; variància (i no variança); bescanvi d’ions, de mer-
caderies, de calor (i no intercanvi); cel·la (i no cèl·lula elec-
troquímica; liquiditat (i no liquidesa, per a ‘convertibilitat en 
diner efectiu’); triti i proti com a denominacions preferents 
dels isòtops de l’hidrogen enfront de trici i proci, i prometi 
(prioritari respecte a promeci) per al metall artificial producte 
de la fissió de l’urani; pesant i no pesat -ada, en sentit físic, 
aplicat a aigua pesant, metall pesant, artilleria pesant, etc .; 
acceptació sense reserves de dimensionar i dimensionament; 
guany (com a sinònim secundari del terme amplificació en 
electrònica ‘quocient entre el valor de sortida i el valor d’en-
trada d’una magnitud, en un dispositiu elèctric’); socs (reprès 
de lèxic tradicional dels carros per a la peça anàloga dels frens 
en els vehicles de motor); llindar (límit més baix o alt a partir 
del qual canvien les característiques d’una magnitud física o 
es percep un estímul); regle de càlcul ‘instrument emprat per 
a fer càlculs numèrics aproximats i ràpids, basat en la teoria 
dels logaritmes i consistent en un regle graduat’; rodolament 
(enfront de rodament: en física, desplaçament d’un cos sobre un 
altre, amb rotació però sense lliscament); lliscar i lliscament, 
en mecànica (enfront de relliscament, ‘desplaçament de dues 
superfícies en contacte, de manera que els punts de contacte de 
l’una tenen un moviment de translació respecte als de l’altra’: 
no recollit pel DIEC); diferència entre rescalfar i rescalfament 
amb sobreescalfar i sobreescalfament; fiabilitat (‘mesura de la 
confiança que hom pot tenir en el funcionament correcte d’un 
sistema o d’un dels elements que el componen’); assemblar, 
assemblador, assemblatge, usats sobretot en informàtica per 
a designar la connexió entre programes o parts de programes, 
però aplicats també a altres camps, com la biologia molecu-
lar: assemblatge de molècules) . Finalment, en l’apartat de les 
supressions de termes inadequats, s’elimina arreu pilotejar amb 
el significat de ‘pilotar’ (una nau) .

En el camp estrictament morfològic, trobem consolidades 
totes aquestes propostes seues: el sufix -ància com a únic i gene-
ral (i no en distribució complementària amb -ència segons la con-
jugació del verb) per a termes físics com ara admitància, absor-
bància, conductància, crominància, emitància, impedància, 
irradiància, luminància, permeància, radiància, reactància, 
reflectància, reluctància, susceptància, transmitància; genera-
lització del prefix des- (i no de-, usat sovint en anglès i francès) 
en termes com descodificar, desmagnetitzar, desmodular, des-
magenitzar, desodoritzar, despolaritzar; forma no- per al prefix 
que indica oposició o condició contrària al radical al qual s’ad-
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junta, usat amb substantius, com ara no-violència, no-obliga-
torietat, no-alineament, no-agressió . I, per concloure l’apartat, 
tota una sèrie de termes composts el segon element dels quals ha 
d’anar en singular i no en plural: gratacel (i no gratacels, com 
apareixia en el DFabra), portaequipatge (i no portaequipatges), 
parafang (i no parafangs), etc .

A banda d’aquesta llarguíssima llista d’admissions consolida-
des, els diccionaris que ací considerem de referència (el Diccio-
nari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana (DLC-EC), 
convertit després en Gran diccionari de la llengua catalana (que 
abreujarem GD) i el Diccionari del IEC (= DIEC), han acollit 
almenys parcialment les propostes de Marquet . Així tenim, per 
exemple, el suggeriment d’especialitzar, tal com fan les altres 
llengües de cultura del nostre entorn, el terme recerca per a la 
indagació científica i tècnica, i investigació per a la policial o 
judicial . Tot i que aquests diccionaris no practiquen la distinció 
neta que Marquet reclamava, almenys recerca és el mot prefe-
rit per a l’activitat científica i aquell sobre el qual es formen els 
nous termes: recerca i desenvolupament, recerca documental, 
recerca operacional, etc . 

El DLC-EC acull la proposta de distingir entre enregistrar 
‘fixar per poder reproduir’ i gravar, quan implica marcar física-
ment o algun procediment similar a marcar sobre un suport . El 
Diccionari de l’Institut trenca en 1995 aquesta distinció i, tot i 
donar enregistrar com a preferent, admet gravar i gravació (de 
dades, de música, d’imatge, etc . ) amb un ús ampli . Això arros-
sega, ni que siga a contracor, el Gran diccionari a admetre gra-
var i gravació amb la marca impr (‘impròpiament’) .

Un recorregut semblant d’anada i tornada parcial trobem en 
la proposta de Marquet de donar com a preferent radiant sobre 
radian per a la unitat de mesura d’angles del sistema interna-
cional . El camí d’avanç i retrocés en els diccionaris és aquest: 
el DLC-EC dóna només entrada a radiant; el DIEC inverteix la 
preferència amb radian com a primari i radiant com a secun-
dari . I, com a resultat, el GD continua preferint radiant, però 
admet radian en un segon lloc . Igual, però, més incomprensi-
ble, és el tractament del castellanisme carret per a rodet . Per al 
DLC-EC carret només és un ‘carro petit’ i el vehicle amb posts 
de fusta per a garbellar arròs . Rodet cobreix tots els significats 
dels objectes o instruments cilíndrics, seguint l’ús tradicional . 
Amb l’arribada del DIEC, carret passa a acceptar-se com a 
rodet, però, curiosament, només per a designar el ‘rodet de 
fotografia’ i no cap altre rodet . I, una vegada més, això arros-
sega el GD a acollir carret amb el mateix significat .

Un altre cas –el darrer que exposarem per no allargar-nos– 
de desballestament de l’especialització i la coherència interna-
cionals causat pel Diccionari del IEC enfront de les propostes 
de Marquet . El DLC-EC acollia el seu suggeriment de distingir, 
com fan l’anglès, el francès, l’italià, etc ., contaminació de pol-
lució: el primer és el terme genèric que indica qualsevol altera-
ció de la puresa, mentre que el segon faria referència, en termes 
d’ecologia, al medi i a l’alteració de les seues condicions . El 
DIEC trenca aquesta línia i defineix contaminació com la «Dis-
minució de la qualitat d’algun recurs per addició o barreja amb 
materials aliens, sovint com a resultat de l’activitat de l’home 
o d’altres organismes», mentre que pol·lució només designa (a 
banda del típic i genèric «acció i efecte de pol·luir»), l’«emissió 

de semen sense haver-hi coit» . Arran d’aquest retrocés, el GD 
també recula en l’especialització i ara cal parlar, per exemple, 
de contaminació (i no de pol·lució) acústica, atmosfèrica o de 
l’aire, biològica, de l’aigua, del sòl, lluminosa, radioactiva 
o tèrmica, enfront del que fan les altres llengües del nostre 
entorn, tret de l’espanyol .

Finalment, llevat d’aquests vaivens que hem assenyalat, 
fonamentalment causats pel DIEC, les propostes de Marquet no 
admeses són poques i algunes encara amb matisos . Per exem-
ple, cap dels diccionaris que hem pres com a mostra no admet 
desgravament com a ‘acció de desgravar’, en coherència amb el 
francès i l’italià (DLC-EC, DIEC i GD porten només desgrava-
ció) . Tampoc no té acolliment la proposta d’eliminar, entre les 
formes de participi per a designar operacions tècniques, ordit 
com a ‘acció d’ordir’ (tal com duen el DIEC i el GD), ni la de 
suprimir el gal·licisme ordissatge per ordidura, ni donar de baixa 
trepat com a ‘acció de trepar’ per a trepadura (cosa que almenys 
sí que fa el DLC-EC, però preferint trepatge a trepadura, secun-
dari) . No s’admet, com suggeria Marquet, de donar preferència 
a linear (general en matemàtica, física, enginyeria, etc .) sobre 
lineal (restringit només a «dibuix lineal»), però almenys tro-
bem una admissió secundària de linear, que remet a lineal en el 
DLC-EC i el GD . I, per acabar, tampoc no s’imposa la preferèn-
cia de la forma algoritme sobre algorisme, però tots tres diccio-
naris sí que porten algoritme com a alternativa .

I arribem ja a la conclusió . Les contribucions de Lluís Mar-
quet al vocabulari científic català i a la sistematització i la nor-
malitat de la terminologia han estat d’una importància clau i 
d’un amplíssim abast, com creiem haver demostrat . La majoria 
de les seues propostes i dels seus criteris, tant els individuals 
com els assumits col·lectivament des de la Gran enciclopèdia 
catalana o els diccionaris que n’han derivat, no sols han estat 
admesos, sinó també assumits com a «normals» en la llengua 
culta . I això és el que, en darrer terme, realment compta . Aca-
baré amb dos testimonis relatius a qui sempre fou referent de 
Marquet, Pompeu Fabra, perquè expressen amb una total cla-
redat i vivacitat allò que més bé pot definir-lo . El primer de 
Josep Pla, de Homenots: «La falta d’afectació, posada al servei 
de coneixements autèntics i d’un mínim de bon gust, tendeix a 
produir coses clares . Tots els mestres ho saben . Fabra tingué el 
do de simplificar les coses, d’ordenar-les, de seriar-les, de fer-les 
aconseguibles, no mutilant-les, sinó mantenint tota la comple-
xitat que tenen en la pràctica .»

L’altra citació és de Lluís V . Aracil, de Dir la realitat, i, 
amb la lucidesa i l’acidesa que li són característiques, pretén 
desmitificar Fabra, despullant-lo de la beateria amb què ha estat 
presentat i aparentment criticant-lo per no haver mai enunciat 
«una concepció global del procés de normalització», un pro-
grama que, tanmateix, reconeix que parla per ell mateix amb 
els fets . Amb tot, crec que conclou amb el millor homenatge 
que es pot fer a algú que, com Fabra i com Marquet, s’ha lliurat 
vitalment a una causa per un bé col·lectiu: «cal reconèixer que 
això és prou coherent amb l’estil d’un personatge que [ . . .] fou 
enginyer –i que, en efecte, es va immortalitzar construint una 
obra pública» . Una definició pètria i lapidària, la construcció 
d’una obra pública: un bé útil, civilitzador i durador . No conec 
cap elogi més sòlid . u
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En el Llibre el rei en Pere el cronista Bernat Des-
clot narra la seva versió, sens dubte molt prò-
xima a Pere el Gran, dels fets que es desenvolu-

paren durant el complicat regnat d’aquest rei, sobretot 
arran de les Vespres Sicilianes . La revolta contra els 
invasors francesos i el subsegüent oferiment de la co-
rona de l’illa a Pere, casat amb Constança de Sicília, 
va generar un greu conflicte amb els Anjou i els seus 
poderosos aliats: la monarquia francesa i el papat . Des-
clot recrea amb un notable sentit literari alguns dels 
esdeveniments que es van produir durant les hostilitats, 
com ara el conegut desafiament de Bordeus, la invasió 
de Catalunya pel poderós exèrcit francès, l’heroica de-
fensa de Girona, diversos enfrontaments navals en què 
sobresurt la figura de l’almirall Roger de Llúria o la 
desfeta francesa al coll de Panissars . u

Stefano Cingolani (curador), 
Llibre el rei en Pere,
Editorial Barcino,
Barcelona 2010

Des del rovellet de l’ou 
d’Elx és un recull de 
vint-i-tres escrits que 

són una aportació a la catalanitat 
lingüística i cultural dels valen-
cians de l’extrem sud del País 
Valencià . Els catalanoparlants 
que viuen en les comarques al 
sud de la línia Biar-Busot –amb 
una població de gairebé un milió 
de persones en el territori cata-
logat com a catalanoparlant– són 
uns grans desconeguts, inclo-
ent-hi els qui hem nascut uns 
pocs quilòmetres al nord d’eixa 
línia que, inexplicablement, ha 
tingut un poder d’aïllament que 
no varen aconseguir mai ni la 

Gran Muralla Xinesa ni la Línia 
Maginot . Jo, nascut a Alcoi i ha-
bitant de la ciutat de València 
des de la infància, he de confes-
sar que no sabia quasi res dels 
meus paisans meridionals fins 
que vaig entrar en contacte amb 
Joan-Carles Martí i Casanova 
–primer a través de la llista Mig-
jorn i després personalment– i 
em va fer conéixer la riquesa lin-
güística dels parlars de la zona i 
la gran vitalitat que tenen la llen-
gua i la cultura catalanes a l’ex-
trem sud valencià .

L’autor s’autodefineix com un 
valencià de llengua i cultura ca-
talanes . Si u és d’on ha nascut, 
Joan-Carles és de Marsella, fill de 
l’emigració valenciana . Si, com 
deia Max Aub, u és d’on ha fet el 
batxillerat, Joan-Carles en va fer 
més de la meitat a Sidney (Aus-
tràlia) . Però, si u és d’on se sent 
que és, d’on vol ser, d’on té el seu 
cor i la seua ànima, en eixe cas 
Joan-Carles és d’Elx, d’on són els 
pares i els germans i on fa gairebé 
quaranta anys que habita . I per 
això mateix, perquè és d’Elx, és 
un valencià de llengua i cultura 
catalanes . Cal aclarir que som 
davant d’un cosmopolita que ha 
viscut en diverses parts del món i 
que viatja molt . A més a més, és 
un poliglot (parla perfectament 
bé cinc llengües i bastant bé al-
tres tantes), però és precisament 
el seu cosmopolitisme i poliglo-
tisme els que fan que estime 
profundament la seua terra i la 
seua llengua, per les quals és un 
treballador infatigable .

Vol una llengua catalana 
forta i considera que la millor 
manera d’aconseguir-ho és que 
hi haja un estàndard únic . Ho 
diu molt clarament en el llibre: 
«Per això, m’estime més un es-
tàndard català únic per a tots, 
amb el color local que cadascú 
vulga posar-hi . No crec gens que 
el valencià siga monolític . Un 
model de llengua, que s’allunya 
una mica de la parla de cadascú, 
es veu àmpliament compensat 
pel prestigi de l’ús i de l’extensió 
territorial del català .»

S’indigna perquè determi-
nats mots emprats pels nostres 
clàssics i encara vius s’arraco-
nen en el valencià que s’ensenya 
a l’escola i s’usa en els mitjans 
audiovisuals . A tall d’exemple, 
estudia la paraula petit, emprada 
per Ausiàs Marc, i diu: «El cas 
de petit és curiós perquè és viu 
–especialitzat semànticament– 
a Alcoi, on significa el membre 
viril [ . . .] .» En efecte, a Alcoi 
s’ha usat –i encara s’usa, fona-
men talment per les dones– la 
paraula petit per a denominar el 
membre viril, sobretot en dimi-
nutiu –petitet– quan ens referim 
al dels xiquets . És un escurça-
ment de la denominació «el 
germà petit» que empraven els 
antics alcoians per a referir-se 
al seu penis, expressió que és 
fàcil que encara hi haja algun 
lloc on s’utilitze . Ens diu que a 
sa filla Beatriu l’anomenen fa-
miliarment «la petita»: «A casa 
ens referim sovint a na Triu com 
a “la petita” perquè és la caga-

niu .» Vull dir a Joan-Carles que 
a ma mare, nascuda a Alcoi 
l’any 1909, els seus pares sem-
pre la varen anomenar «la pe-
tita», perquè era vuit anys més 
jove que sa germana . Els alco-
ians sempre hem tingut molt 
clar què significa petit i conti-
nuem tenint-l’hi .

Des del rovellet de l’ou d’Elx 
és un llibre que ens transporta a 
un món –les comarques valenci-
anes més meridionals– que la 
immensa majoria de catalano-
parlants no coneixem o conei-
xem d’una manera molt superfi-
cial, un món on la nostra llengua 
batega amb força, un món que és 
capaç de donar-nos lluitadors 
pel català tan excepcionals com 
Joan-Carles Martí i Casanova, a 
qui incite des d’ací a elaborar un 
recull de paraules i expressions 
pròpies del Camp d’Elx –moltes 
de les quals ens ha ofert genero-
sament en la llista Migjorn i 
algunes de les quals trobareu en 
aquest llibre–, paraules i fraseo-
logia que ell coneix millor que 
ningú i que és imprescindible 
que queden arreplegades en un 
volum adient a fi que puguen ser 
conegudes per tots els qui par-
lem català però que no ho sabem 
tot –ni de bon tros– sobre la nos-
tra llengua .

Llegir Des del rovellet de 
l’ou d’Elx és imprescindible si 
volem saber com de riques i va-
riades són la nostra terra, la nos-
tra llengua i la nostra cultura . u

EugEni S. REig

Martí i Casanova, Joan-Carles,
Des del rovellet de l’ou d’Elx,
Voliana Edicions,
Argentona 2011.

Des del rovellet 
de l’ou d’Elx
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Acaba de sortir la segona 
edició, revisada i ampli-
ada, del Manual de ga-

lego científico del professor de 
la Universitat de Vigo, Carlos 
Garrido . De fet, es tracta de la 
versió, conjunció i adaptació al 
galaico-portuguès de tres llibres 
del professor de la Universitat 
Ramon Llull, Carles Riera: el 
Manual del català científic 
(1992-1993), el Curs de lèxic 
cien tífic (1998) i el Manual de 
redacció científica (2005) . Val a 
dir que el nom del nostre com-
patriota consta com a coautor de 
l’obra que ressenyem .

Com sabem, a Galícia no hi 
ha unanimitat sobre el model de 
llengua a seguir, si més no en el 
registre culte . O bé s’hi admet la 

subordinació al castellà, en 
aquest nivell –atès que ni arribà 
a poder-s’hi generar per l’abandó 
persistent de la llengua patrimo-
nial per bona part de la població 
il·lustrada d’ençà que la corona 
de Castella s’apropià del país–, o 
bé es mira d’entroncar novament 
el gallec contemporani a l’estudi 
autònom del galaico-portuguès, 
una etapa de segles en què la 
llengua es veié lliure de les inter-
ferències castradores del caste-
llà . I és que tan sols amb el re-
torn a la soca comuna, ara 
migpartida entre gallec i portu-
guès, es pot recuperar per a la 
modalitat gallega l’aptitud per a 
esdevenir, així mateix, llengua 
de cultura .

No cal dir que l’opció de 
Carles Garrido és aquesta se-
gona . Amb què, considerant el 
seu interès pels llenguatges 
d’especialitat i la dedicació que 
hi aplica, no és estrany que, en 
la sistematització que Carles 
Riera ha fet dels usos lingüís-
tics pertinents en català en la 
temàtica científica i tècnica, el 
professor gallec hi hagi trobat 
un model excel·lent a seguir en 
la seva llengua; un model en el 
qual gairebé tan sols cal fer 
l’adaptació als trets propis del 
galaico-portuguès .

Per a les solucions concre-
tes per al lèxic actual en la ter-
minologia científico-tècnica, 
Garrido té en compte primor-
dialment les que ja han estat 
donades al portuguès . Hi con-
sidera tant l’ús lusità com el 
brasiler, si és que divergeixen, 
per tal com tant l’un com l’altre 
són exempts de la subordinació 
a l’espanyol .

Com a mostra d’això, esmen-
tem el procediment seguit per a 
escollir el nom adient per als 
usos lingüístics formals de l’es-
pècie botànica Alnus glutinosa, 
l’arbre de ribera que en català es 
diu vern .

En el gallec actual aquest 
arbre pot ser anomenat d’onze 
maneres diferents (una dispersió 
dialectal exagerada, que se sol 
produir en les llengües minorit-
zades i que posa de manifest la 
disgregació creixent que preludia 
l’extinció) . Doncs, Garrido busca 
si n’hi ha cap, d’aquestes vari-
ants, que es trobi també a Portu-
gal o al Brasil o en tots dos paï-
sos alhora, i en el darrer cas 
aquesta serà la que proposarà per 
als usos formals, convertida, 
doncs, en la variant supradialec-
tal a preferir . Això, en l’Alnus 
glutinosa s’esdevé en el mot ami-
cioro, un nom que és present en 
les tres regions del galaico-por-
tuguès i ja és la forma supradia-
lectal-formal en les modalitats 
luso-brasileres .

Per altra part, si s’esdevé 
que el terme usat a Portugal di-
fereix de l’usat al Brasil, adopta 
la solució portuguesa, tenint en 
compte criteris de proximitat 
lingüística, cultural i geogrà-
fica . Per exemple, escull aterrar 
coincidint amb l’ús a Portugal, 
en lloc del mot aterrissar, propi 
del Brasil . I, en algun cas, si a 
Galícia existeix una forma lexi-
cal que sigui genuïna i diferent 
de l’ús habitual luso-brasiler, 
l’autor promou la solució ga-
llega, per bé que difonent alhora 
el coneixement de la forma cor-
responent en les modalitats ger-
manes .

Podem dir, per tant, que l’ob-
jectiu fonamental de l’obra és la 
restauració dels elements lexi-
cals galaico-portuguesos erradi-
cats en els Seculos Obscuros 
(etapa entre el segle xvi i mitjan 
xix en què la llengua es reduí a 
l’ús rústic), cercant-hi l’harmo-
nia amb l’actual lèxic luso-brasi-
ler, perquè, de fet, com diu l’au-
tor, aquesta és la solució més 
natural i més econòmica .

Això comporta, és clar, l’es-
tabliment dels mecanismes adi-
ents perquè la neologia incessant 
del llenguatge científic es faci de 
forma que no suposi la desfigu-
ració de la llengua pròpia en 
aquest sector, que per altra part 
és cada cop més influent en la 
llengua general; és a dir, que la 
introducció de termes nous es 
pugui fer respectant els trets ca-
racterístics que confereixen a 
l’idioma la seva singularitat di-
ferencial .

Amb l’objectiu de donar ple 
compliment als propòsits es-
mentats, el Manual de galego 
científico tracta tant d’aspectes 
prosòdics i ortogràfics, com de 
sintàctics, lèxics i estilístics . És 
una obra adreçada als redactors 
tècnics galaico-postuguesos i a 
professionals, investigadors 
cien tífics, docents, periodistes, 
traductors i estudiants, tant de 
ciències com de lletres .

Conté un índex final de ter-
mes que ocupa, a tres columnes, 
més de cent pàgines i que es pot 
considerar un autèntic glossari 
tècnic .

En resum, es tracta d’una obra 
científica que procura de facilitar 
una consulta àgil i profitosa . u

CaRlES Domingo

Carlos Garrido i Carles Riera,
Manual de galego científico,
Universitat de Lugo 2010.

Manual de ga-
lego científico

L’any 1410 morí el rei Martí I, el darrer sobirà de la 
dinastia del Casal de Barcelona, iniciada amb Guifre 
el Pelós més de cinc-cents anys abans . En coneixem 

massa poc, de la seva vida i de la seva acció política, i 
sovint el que en sabem té relació amb els seus dubtes a 
l’hora de designar successió al tron catalano-aragonès, 
vacil·lacions que van donar pas a un interregne de dos anys 
i a un període de convulsions dins el país i de xocs d’inte-
ressos que va acabar amb la sentència de Casp i l’entronit-
zació dels Trastàmares, d’origen foraster . També en sabem 
l’epítet que la historiografia li ha atribuït: l’Humà; tanmateix, 
és un apel·latiu relativament modern . Per als seus coetanis, 
Martí I era l’«Eclesiàstic»: un campió entre els beats . En 
aquest llibre, David Garrido, el seu biògraf, ens el farà 
conèixer molt més bé . u

Josep-David Garrido,
Vida i regnat de Martí I. L’últim 
rei del Casal de Barcelona, 
Edicions Rafael Dalmau, 
Barcelona 2010
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bibliografia

Qualsevol persona que 
s’hagi endinsat en el cor 
de la gran biblioteca bí-

blica s’ha adonat que és un terri-
tori literari i religiós molt ric: hi 
podrà trobar novel·les extraordi-
nàries –com podria ser la narra-
ció de Josep i els seus germans, 
que trobem en la part final del 
llibre del Gènesi, o tot el llibre 
de la reina Ester–, oracles en què 
els vells profetes d’Israel, amb 
veu de tro, clamen a favor dels 
pobres i dels qui han quedat al 
marge de la història, textos le-
gals que ens porten a un món 
antic que ofereix normes morals 
rigoroses –«Estima els altres 
com a tu mateix» (Levític 
18,19)–, al costat d’antics tabús 
–«pel que fa als animals remu-
gants i als que tenen la peülla 
partida, no menjareu els se-
güents, que heu de considerar 
impurs: el camell, que és remu-
gant però no té la peülla partida; 
el conill, que és remugant però 
no té la peülla partida; la llebre, 
que és remugant però no té la 
peülla partida; el porc, que té la 
peülla partida però no és remu-
gant» (Levític 11,4-7) . 

Ara bé, arriba un moment en 
què ens adonem que trepitgem 
un territori nou: la saviesa, que 
té com a patró Salomó, fill de 
David, rei a Jerusalem . El Primer 
llibre dels Reis fa un elogi molt 
singular del rei savi:

«Déu va concedir a Salomó 
una saviesa i una intel·ligència 
molt grans, i uns coneixements 

tan vastos com la sorra de la 
vora de la mar . La saviesa de 
Salomó superava la de tots els 
habitants de les terres d’orient i 
d’Egipte . Era el més savi de tots 
els homes: més que Etan, l’ezra-
hita, més que Eman, Calcol i 
Dardà, fills de Mahol . La seva 
anomenada arribava a totes les 
nacions veïnes . Va pronunciar 
tres mil proverbis i fou l’autor de 
cinc mil càntics . Va tractar de 
les plantes, des del cedre del Lí-
ban fins a l’hisop que creix a les 
parets . Va tractar dels animals 
que caminen, dels que volen, 
dels que s’arrosseguen per terra 
i dels que neden . Venia a escol-
tar la savie sa de Salomó gent de 
tots els països, de part de tots els 
reis de la terra» (1Reis 5,9-14) .

El savi observa el món, la 
vida quotidiana, dóna noms i fa 
classificacions . Umberto Eco va 
publicar l’any 2009 un llibre que 
duu per títol Vertigine della lista, 
en què mostra, amb la seva co-
lossal erudició, que el món ha 
acumulat saber a força de fer una 
llista de noms i de coses conegu-
des . Un diccionari o una enciclo-
pèdia en essència són una llista 
de mots . Google –que sembla 
que és el negoci més gran de tota 
la història del món– parteix de la 
idea que ja van tenir els savis 
medievals (Hug de St . Cher, que 
va morir l’any 1262, va fer les 
primeres concordances de la tra-
ducció llatina de la Bíblia o Vul-
gata) d’ordenar els mots que 
componen un text, que originà-
riament es va aplicar en el llibre 
dels llibres: la Bíblia . Això apli-
cat a totes les pàgines web d’in-
ternet ens dóna el principi del 
gran cercador . 

Els savis de la Bíblia –que 
participaven d’un món de saviesa 
internacional, que va néixer a 
Mesopotàmia i a Egipte– tenien 
per principi fer una oferta de 
sensatesa al món . El llibre bíblic 
dels Proverbis n’és el testimoni 
més singular . Allí hi ha una mica 
de tot: «No responguis al neci 
amb niciesa, no fos cas que 
t’igualessis amb ell .» I tot seguit: 
«Respon al neci amb niciesa, no 
fos cas que es cregués ser savi» 
(Proverbis 26,4-5) . O quan lle-
gim: «Fins entre rialles s’ama-
guen les penes» (Proverbis 
14,13), ens sembla estar contem-
plant Charlie Rivel, el genial 
pallasso que va néixer amb el 
nom de Josep Andreu .

La saviesa dels pares d’Israel 
–llibre traduït al català per Joan 
Ferrer, professor d’estudis he-
breus de la Universitat de Girona 
i degà de la Facultat de Lletres, 
com també codirector del But-
lletí de l’Associació Bíblica de 
Catalunya, i prologat i anotat per 
Jordi Sidera, professor d’història 
de la filosofia i de les religions a 
l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Girona i publicat 
per Fragmenta Editorial– ens si-
tua de ple en un món que és he-
reu de la saviesa bíblica, tal com 
va ser cultivada pels mestres ju-
eus de les generacions antigues, 
especialment els qui hagueren 
d’afrontar la destrucció del tem-
ple de Jerusalem l’any 70 dC 
causada per les legions romanes 
de Vespasià i Titus . A partir 
d’aquest fet dramàtic, el juda-
isme s’haurà de repensar radical-
ment: el culte en el temple ja no 
serà mai més possible, de ma-
nera que la vida religiosa i el 
treball intel·lectual dels mestres 
consistirà a fer la interpretació 
dels escrits sagrats –la Bíblia– i 
d’editar els textos fonamentalment 
de caràcter legal que s’havien 
transmès per tradició oral . 
Aquest recull legal és conegut 
amb el nom de Misnà i va ser 
editat cap a finals del segle ii de 
la nostra era pel rabí Yehudà el 
Patriarca . Els comentaris que les 
acadèmies rabíniques van fer de 
la Misnà donaren lloc al Talmud 
de Jerusalem (ca . 400 dC) i al 
Talmud de Babilònia (ca . 600 
dC), les grans compilacions que 
es troben –al costat de la Bíblia– 
en el fonament de l’experiència 
religiosa que constitueix el juda-
isme, tal com ha estat viscut i 
practicat al llarg de tots els 
temps, fins avui mateix .

La Misnà és fonamentalment 
un codi legislatiu, tan avorrit 
–diguem-ho així– com qualsevol 
corpus legal antic o modern . 
Dins aquesta obra, però, hi ha 
una perla de caràcter sapiencial 
que és el tractat Abot, el text que 
acaba de ser traduït i publicat en 
català per primera vegada .

És un llibret preciós que 
vessa sensatesa . No cal cercar-hi 
un fil argumental, perquè no en 
té cap . És simplement un recull 
de sentències dels mestres antics 
del judaisme que van ser recolli-
des i incorporades dins un àrid i 
gruixut corpus legislatiu . El ju-
daisme ha estimat aquest text 

perquè conté un profund i afinat 
sentit ètic de la vida i de la ma-
nera jue va de comprendre el món, 
que en realitat és profundament i 
simplement humana . És difícil de 
presentar un llibre que és un re-
cull de propostes sapiencials, és 
a dir, de maneres d’interpretar el 
món i d’intentar comprendre’l . 
Els pensaments dels savis són 
variables, com el vent que mou 
els núvols que fan ploure sobre la 
terra . El pensament va d’ací d’allà 
i ofereix motius de reflexió i de 
vida . La llengua hebrea en què va 
ser escrit originalment aquest lli-
bre va ser durant segles una llen-
gua habitual en les pregàries, 
l’estudi i l’escriptura de les per-
sones cultes de les comunitats 
jueves del nostre país . A l’Arxiu 
Històric de Girona es conserva el 
darrer document que podem da-
tar escrit en llengua hebrea per 
un jueu català que es deia Jucef 
Zabara, que era el recaptador de 
la comunitat jueva de Girona en 
uns moments en què aquesta ja 
estava agonitzant (1443) . És un 
quadern de comptes escrit en he-
breu i farcit de paraules catala-
nes en lletres hebrees . Quan una 
paraula no la sabia en hebreu, 
Zabara l’escrivia en català, que 
era l’única llengua que ell i tots 
els altres jueus parlaven en la 
vida quotidiana . Així hi trobem 
neules, clareia –vi barrejat amb 
mel i espècies– i torrocs –que 
era la forma com els gironins 
medievals anomenaven el dolç 
de Nadal que nosaltres anome-
nem torró– . Aquesta traducció 
catalana de La saviesa dels pa-
res d’Israel, feta per dos profes-
sors gironins, torna a donar veu 
catalana a aquells que pel fet de 
ser diferents –eren jueus– van 
haver de callar per sempre . 

L’edició catalana és realment 
magnífica: els editors de Frag-
menta l’han editat amb una rara 
bellesa i perfecció . El text origi-
nal hebreu es presenta cara a cara 
amb la pulcra traducció catalana 
de Joan Ferrer, de manera que 
constitueix un gran goig tenir-lo 
a les mans i fruir d’aquesta antiga 
saviesa d’Israel . El treball que 
han fet el traductor i el prolo-
guista i anotador –el professor 
Jordi Sidera– constitueix una 
aportació molt significativa a la 
cultura catalana i al món dels es-
tudis jueus . Per molts anys! u

maRia DE l’ESpERança amill

Joan Ferrer,
La saviesa dels pares d’Israel,
Fragmenta Editorial,
Barcelona 2010.

La saviesa dels 
pares d’Israel
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Veredicte
PREMIS A LES ESCOLES
14 premis de 3.300 euros cadascun

Escola Sant Ignasi, de Manresa
Institut Pere Fontdevila, de Gironella
Escola Josep Masclans, de Vallbona d’Anoia
Institut Manuel de Montsuar, de Lleida
Escola Els Pinetons, de la Garriga
Escola Virolai, de Barcelona
Escola Francesc Macià, d’Òrrius
Col·legi Maristes Valldemia, de Mataró
Escola Puig Agut, de Manlleu
Escola Sant Cristòfol, de Planes d’Hostoles
CEIP Jaume I el Conqueridor, de Catarroja
CEIP Ausiàs March, de Benidorm
CP S’Albufera, de Port d’Alcúdia
CP Inspector Joan Capó, de Felanitx

PREMIS A MESTRES I PROFESSORS
Premi a un estudi, assaig o recerca pedagò-
gics, dotat amb 6.000 euros per a l’autor del 
treball guardonat i 3.000 euros de subvenció 
per contribuir a la seva edició.

No adjudicat. El jurat considera que els tre-
balls no s’ajusten prou a les característiques 
d’aquesta convocatòria. Amb tot, vol posar 
en relleu dues aportacions rebudes, a les 
quals s’atorguen dos accèssits, dotats amb
1.500 euros cadascun:

Experiències publicades de desenvolu-
pament didàctic de l’expressió escrita a 
l’educació secundària obligatòria
de Jordi Vila i Monclús

Llengua, eina de comunicació
de diversos autors vinculats a escoles
d’Argentona, Dosrius i Òrrius

Premi a una experiència didàctica, dotat amb 
3.000 euros.

M. Àngels Anglada, la veu i el compromís,
de Sílvia Caballeria i Carme Codina,

PREMIS ALS ALUMNES
70 premis de 700 euros cadascun a treballs 
escolars

EDUCACIÓ ESPECIAL

Música i tradicions
Tots els alumnes del Centre d’Educació Especial Miquel 
Burguera, de Sueca

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

Cantata: la ciutat i la lluna
Alumnes de 2n curs de cicle inicial de l’escola Bages, de
Manresa

El llibre de les colònies
Alumnes de P4 d’educació infantil de l’escola Pau Vila,
d’Esparreguera

Som cavallers del Drac Verd
Alumnes de P5 d’educació infantil del col·legi públic
Montcabrer, de Muro

Qui té boca s’equivoca
Alumnes de 2n curs de cicle inicial del col·legi Sagrat Cor
de Jesús, de Súria

Per llepar-se els dits 
Projecte de la lluna 
Qui viu al bosc?
Alumnes de P3, P4 i P5 d’educació infantil de l’escola
Vedruna, de Ripoll

La llegenda de Sant Jordi 
La tortuga d’en Hans
Alumnes de P3 d’educació infantil i de 2n curs de cicle
inicial de l’escola Rossend Montané, de Sant Pere Molanta

Tarignom! El món al revés
Alumnes de 2n curs de cicle inicial de l’escola Bordils, 
de Bordils

Un univers de paraules
Alumnes de 1r i 2n curs de cicle inicial de l’escola Mare de
Déu de la Muntanya, d’Esparreguera

Expressem les emocions
Alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola Brianxa,
de Tordera

La llana: elaboració i ús
Alumnes de 2n curs de cicle inicial de l’escola Josep Fusté,
de L’Alforja

Festa de Sant Sebastià a Matadepera
Alumnes de P3 d’educació infantil de l’escola Ginesta, de
Matadepera

La síndria
Alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola El Sitjar,
de Linyola

Conta’m un conte
Alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola Miguel 
Hernández, de Riola

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

Inventem històries il·lustrades
Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de l’escola 
Lluçanès, de Prats de Lluçanès

D’on venim, cap on anem?
Alumnes de 4t de primària de l’escola Bellpuig, de Sant
Julià de Vilatorta

Resseguint amb el cor: una mirada amorosa als 
nostres orígens
Alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola Joviat, de
Manresa

De l’any Amades a la Cultura Popular a Taradell
Alumnes de 6è de primària de l’escola Les Pinediques,
de Taradell

Llegendes i símbols de la nostra terra
Alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola Sant Gil, de Torà

La Segarra, terra de pedres i colors
Alumnes de 6è de primària de l’escola Sant Gil, de Torà

Conèixer el nostre municipi de Salou
Alumnes de 3r de primària de l’escola Salou, de Salou

L’escola i Pere Virgili
Alumnes de 6è de primària de l’escola Pere Virgili, de
Vilallonga del Camp

Històries de fa mil anys 
Herbes remeieres, contes medievals
Alumnes del cicle mitjà i superior de primària de l’escola
Francesc Macià, de Súria

Descobrim les nostres masies
Alumnes de 6è de primària de l’escola Mossèn Cinto, de
Folgueroles
Mestra: Pilar Arumí

Màrius Torres, escriure per la memòria
Alumnes del cicle superior de primària de l’escola Sant
Jordi, de Lleida

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

Connecta’t amb els ocells 
Dissenyar un joc per aprendre edi�cis romans 
TEROCA, un joc per descobrir els arbres del Passeig 
del Ter de Manlleu
Alumnes de 2n d’ESO del col·legi La Salle, de Manlleu

Els escenaris de la guerra de Successió a Barcelona
Arnau Ribera, alumne de 4r d’ESO de l’institut Torredem-
barra, de Torredembarra

La dona i la ciència.  
Les arrels i el naixement de Catalunya en la 
història de la humanitat
Alumnes d’ESO i de l’Aula d’Acollida d’ESO de l’institut
Ramon de la Torre, de Torredembarra

Homenatge a l’escriptora Maria Dolors Alibés
Alumnes d’ESO de l’institut Pont del Diable, de Tarragona

Projecte solar termoelèctric
Alumnes de 4t d’ESO del col·legi Cor de Maria, de Valls

Retrobament de dues comarques veïnes: Garrotxa 
i Osona
Cristina Rius i Anna Fernández Torró, alumnes de 4t 
d’ESO, del col·legi Cor de Maria, d’Olot

Dolçainers a la trobada
Alumnes de 4t d’ESO de l’institut Pare Arquès, de
Cocentaina

Carrers: tot un món
Marc Felipe, alumne de 4t d’ESO de l’escola Bell-lloc,
de Girona

100 anys amb Enric Valor, allò vell i allò nou, de 
la tradició a la modernitat: un homenatge des de 
l’escola del segle XXI
Alumnes de 3r d’ESO de l’institut Arabista Ribera, de
Carcaixent

Diari de Joan Maragall
Adrià Marly, alumne de 3r d’ESO de l’escola Bell-lloc,
de Girona

L’aigua
Alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’institut Baix Camp, de Reus

Elaboració d’un mètode per a la construcció  
d’instruments musicals de percussió determinada  
a partir de materials reciclats
Assane Diao, Martí Amargant, Martina Bonet i Nil Carbó,
de 4t d’ESO, de l’institut Montsoriu, d’Arbúcies

Camí de Sant Jaume, camí de les oques
Alumnes de 3r d’ESO de l’institut Jaume Huguet, de Valls

Entrevistem els nostres avis
Alumnes de 4t d’ESO de l’institut Joan Amigó, de
l’Espluga de Francolí

Desperta. Un projecte audiovisual
Alumnes de 3r i 4t d’ESO del col·legi Hernández, de
Castelló de la Ribera

Salvador Espriu: de quina llum em parles?
Alumnes de 4t d’ESO de l’escola cooperativa El Puig,
d’Esparreguera

DE IURE ET DE FACTO. Una anàlisi paleogrà�ca de 
documents notarials familiars
Raquel Berraondo, alumna de 3r d’ESO de l’escola 
L’Horitzó, de Barcelona

Sentim el color i veiem el so. Relació entre música, 
color i sentiment
Carla Alfonso, alumna de 3r d’ESO de l’escola L’Horitzó,
de Barcelona

BATXILLERAT

Mossèn Ramon Muntanyola. Home d’església, 
home de país
Ester Roselló, alumna de 2n de batxillerat de l’institut
Martí l’Humà, de Montblanc

Coppèlia, anàlisi d’un ballet i material pedagògic 
on-line
Sara Buñuel, alumna de 2n de batxillerat de l’institut
Ramon de la Torre, de Torredembarra

Evolució escenogrà�ca del teatre de La Passió 
d’Esparreguera
Joan Tejedor, alumne de 2n de batxillerat de l’institut El
Cairat, d’Esparreguera

Testimonis d’un malson: la guerra civil a Corbera 
d’Ebre
Mireia Altadill, alumna de 2n de batxillerat del col·legi
Sant Josep Obrer, de l’Hospitalet de Llobregat

Cartes a un jove poeta. La carta, un mitjà literari
Maria Grau, alumna de 1r de batxillerat de l’institut La
Garrotxa, d’Olot

Els pastorets del Bages i el Berguedà 
De la tradició a l’espectacle: evolució artística de 
l’esbart manresà
Laia Riu i Francina Planas, alumnes de 2n de batxillerat
de l’institut Llobregat, de Sallent

Òdena: darrere del castell, la llegenda (“Hi havia 
una vegada...”)
Georgina Orriols, alumna de 2n de batxillerat del centre
educatiu Montclar, de Jorba

Per�l del votant en les consultes populars 
catalanes: un exemple democràtic de participació 
ciutadana
Jofre Bombí, alumne de 2n de batxillerat de l’institut Els 
Tres Turons, d’Arenys de Mar

Ciència en femení, ciència invisible. El paper de la 
dona a la ciència i la seva situació a Catalunya
Natàlia Porqueres i Joel Sabaniego, alumnes de 2n de
batxillerat del col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús, de Barcelona

El nombre d’or
Joshua Sarrat i Mariona Bessa, alumnes de 1r de batxille-
rat de l’escola Andorrana de Batxillerat, de La Margineda

El bàrcida Anníbal
Víctor Joaquín Jurado, alumne de 2n de batxillerat de
l’institut Rafael Casanova, de Sant Boi de Llobregat

La Passió de Cervera
David Vergé, alumne de 2n de batxillerat de l’institut Lo
Pla d’Urgell, de Bellpuig

Aproximació a la investigació sobre les cèl·lules 
mare i estudi del grau de percepció de la població 
del Baix Llobregat
Adriana Libori, alumna de 2n de batxillerat de l’institut El
Castell, d’Esparreguera

Estructures pastorils i el món del pastor a Castellar 
de n’Hug
Nora Castillo, alumna de 2n de batxillerat de l’institut
Pere Fontdevila, de Gironella

Estudi del fenomen megalític empordanès
Marc Ros, alumne de 2n de batxillerat del col·legi La Salle
Bonanova, de Barcelona

La revolució fractal. Nova perspectiva per a 
l’anàlisi musical
Víctor de la Torre, alumne de l’institut Juan Manuel Zafra,
de Barcelona

In�uència de la música en la publicitat televisiva.
Relació entre els colors i les notes musicals
Clara Soteras, alumna de 2n de batxillerat del col·legi
Maristes Valldemia, de Mataró

El món de les abelles
Jaume Rosell, alumne de 2n de batxillerat del col·legi
Nostre Senyora del Carme, de Balaguer

DIVERSOS NIVELLS

El rap de la trobada
Alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r d’ESO dels col·legis
Real Blanc, Sant Joan Bosco, Sant Francesc d’Assis i de
l’institut Pare Arquès, de Cocentaina

2010, una odissea de la diversitat
Tots els alumnes de l’escola Gavina, de Picanya

Els contes viatgers
Alumnes d’educació infantil i primària de l’escola de
Pràctiques, de Tarragona

La ràdio, un projecte compartit
Tots els alumnes de l’escola Antoni Juan Alemany, de Maó
75è aniversari Escola Mare de Déu del Remei.

L’escola és la mestra de la vida
Tots els alumnes de l’escola Mare de Déu del Remei,
d’Alcover

Fem publicitat
Alumnes d’educació infantil i primària de la ZER La
Segarra, de Sant Antolí

Per la Candela, cada 10 anys, festa, castells i Valls
Tots els alumnes de l’escola Enxaneta, de Valls

Nits d’hivern a la vora del foc
Tots els alumnes de l’escola Sant Blai, de Bot

MÚSICA

Srebrenica, la música d’un oblit
Alumnes de 3r i 4t de nivell mitjà de l’Escola Municipal de
Música Robert Gerhard, de Valls

2 premis de 2.000 euros cadascun a experièn-
cies que fomentin la comunicació en català 
entre l’alumnat dintre i fora de l’aula

Com vivim el teatre a l’institut El Cairat: Tinc els ulls 
plens de paraules
Alumnes d’ESO i de batxillerat de l’institut El Cairat,
d’Esparreguera

Apadrinaments lingüístics
Alumnes d’educació infantil i primària de l’escola 
Joaquima Vedruna, de Terrassa

Jurat: Carme Alcoverro, Carles Armengol, Rosa
Boixaderas, Alba Espot, Margarida Falgàs,
Marcel Fité, Josep Gonzàlez-Agàpito, Isidre
Moreso i Irene Seira.
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Ara fa deu anys, el poeta, 
historiador i lingüista 
Josep Espunyes va pu-

blicar el llibre Segrada: motar-

rots i llegendes de Urgell, inte-
ressantíssim recull de motarrots 
(o nomarrots), és a dir, de genti-
licis populars, de caràcter 
normalment descriptiu, i molt 
sovint despectiu, llegendes, tra-
dicions i altres observacions so-
bre els pobles de la comarca de 
l’Alt Urgell, comarca que ell, 
Espunyes, ha recorregut pam a 
pam, que coneix potser millor 
que ningú, i que estima apassio-
nadament, amb un amor, però, 
no excloent ni exclusiu .

Però quan el nostre autor va 
donar aquell recull per enllestit 
i el va lliurar a l’estampa, sabia 
molt bé que no havia exhaurit, 
ni de bon tros, la matèria 
d’aquell esplèndid filó . I durant 
tota una dècada ha continuat 
recorrent incansablement els ca-
mins de la seva terra, conver-
sant amb els padrins i les padri-
nes, aquests padrins i aquestes 
padrines que, amb el seu llen-
guatge tan ric i genuí com exacte 
i precís, li tenen el cor robat, 
investigant, preguntant, obser-
vant, demanant detalls i, també, 
escorcollant en arxius i docu-

ments del temps de l’avior . I el 
fruit copiós d’aquesta recerca 
pacient i incansable, però també 
altament plaent i satisfactòria, 
és aquest nou recull, magna am-
pliació de l’anterior, que ara ens 
acaba d’oferir .

Com en tota l’obra de Josep 
Espunyes, cal destacar en aquest 
llibre l’amor amb què ha estat 
escrit i la prosa, noble i cise-
llada, de què s’ha servit . Espu-
nyes parla sempre de tot allò 
que no solament coneix sinó 
que estima profundament, pot-
ser, com deia el poeta, amb un 
desesperat dolor, perquè s’adona 
perfectament de la seva fràgil i 
precària perdurabilitat . Els pa-
drins i les padrines se n’aniran 
d’aquest món i els qui els vin-
dran al darrere, sotmesos a tota 
mena d’influències estranyes i 
externes, ja hauran oblidat una 
bona part dels noms, justos i 
precisos, genuïns i tradicionals, 
de cada cosa . De moment, però, 
assaborim la seva saviesa an-
cestral a través de la prosa tan 
sàvia i treballada de Josep Es-
punyes . Una prosa que sap ex-

treure la saba del llenguatge 
popular del seu país i benefi-
ciar-se’n com cal, sense caure 
en els excessos del fàcil pinto-
resquisme dialectal .

El llibre de Josep Espunyes 
té, certament, un gran valor an-
tropològic . Les formes de llen-
guatge són el reflex, o la mani-
festació, d’unes formes de vida, 
d’una manera de ser, d’un ta-
rannà i d’uns costums, d’una 
condició social . La fam secular, 
per exemple, apareix a cada mo-
ment en els relats d’aquest re-
cull . Es tracta, per tant, d’un 
llibre que ens proporciona no 
solament el plaer d’una bona 
lectura sinó que ens ajuda també 
a conèixer i comprendre les ar-
rels i la natura íntima del nostre 
país i del nostre poble . u

albERt Jané

Josep Espunyes,
Alt Urgell: motarrots, 
fets, llegendes,
Edicions Salòria, S.L.,
La Seu d’Urgell 2011.

Alt Urgell

Aquest llibre és el 
resultat de més de 
quinze hores de 

con  verses amb el conegut 
escriptor, i especialista en 
jocs lingüístics, Màrius 
Serra . El lector hi trobarà 
tota mena de temes, tractats 
sempre des del punt de 
vista crític i desacomple-
xat, sobre la seva vida, 
l’obra publicada, el món li-
terari, el periodisme, la in-
dependència de Catalunya, 
la discapacitat, la literatura, 
la llengua i la mort, el gran 
tabú de la nostra societat . 
En l’últim capítol Màrius 
Serra proposa vint-i-un 
enigmes per resoldre . u

Aquest diccionari re-
cull els noms de 
persona històrics i 

tradicionals a Mallorca, en-
tenent per «nom tradicional» 
aquell que ha estat usual, 
com a mínim, durant unes 
quantes generacions entre la 
gent del poble o en el si 
d’una família prou cone-
guda, i per «històrics», els 
de personatges que protago-
nitzaren alguns fets relle-
vants en la història de Ma-
llor ca . Dins la majoria de les 
entrades s’explica, en primer 
lloc, la importància del nom 
de què es tracta dins el cor-
pus antroponímic històric i 
tradicional a Mallorca, i, pel 
que fa als més populars, els 
percentatges d’ús en deter-
minades èpoques i, si s’es-
cau, alguna dada comple-
mentària de tipus històric, 
hagiogràfic, genealògic i 
fins i tot anecdòtic; i final-
ment, la seva procedència i 
etimologia . u



XXXIII Premis BALDIRI REIXAC 2010-2011

Veredicte
PREMIS A LES ESCOLES
14 premis de 3.300 euros cadascun

Escola Sant Ignasi, de Manresa
Institut Pere Fontdevila, de Gironella
Escola Josep Masclans, de Vallbona d’Anoia
Institut Manuel de Montsuar, de Lleida
Escola Els Pinetons, de la Garriga
Escola Virolai, de Barcelona
Escola Francesc Macià, d’Òrrius
Col·legi Maristes Valldemia, de Mataró
Escola Puig Agut, de Manlleu
Escola Sant Cristòfol, de Planes d’Hostoles
CEIP Jaume I el Conqueridor, de Catarroja
CEIP Ausiàs March, de Benidorm
CP S’Albufera, de Port d’Alcúdia
CP Inspector Joan Capó, de Felanitx

PREMIS A MESTRES I PROFESSORS
Premi a un estudi, assaig o recerca pedagò-
gics, dotat amb 6.000 euros per a l’autor del 
treball guardonat i 3.000 euros de subvenció 
per contribuir a la seva edició.

No adjudicat. El jurat considera que els tre-
balls no s’ajusten prou a les característiques 
d’aquesta convocatòria. Amb tot, vol posar 
en relleu dues aportacions rebudes, a les 
quals s’atorguen dos accèssits, dotats amb
1.500 euros cadascun:

Experiències publicades de desenvolu-
pament didàctic de l’expressió escrita a 
l’educació secundària obligatòria
de Jordi Vila i Monclús

Llengua, eina de comunicació
de diversos autors vinculats a escoles
d’Argentona, Dosrius i Òrrius

Premi a una experiència didàctica, dotat amb 
3.000 euros.

M. Àngels Anglada, la veu i el compromís,
de Sílvia Caballeria i Carme Codina,

PREMIS ALS ALUMNES
70 premis de 700 euros cadascun a treballs 
escolars

EDUCACIÓ ESPECIAL

Música i tradicions
Tots els alumnes del Centre d’Educació Especial Miquel 
Burguera, de Sueca

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

Cantata: la ciutat i la lluna
Alumnes de 2n curs de cicle inicial de l’escola Bages, de
Manresa

El llibre de les colònies
Alumnes de P4 d’educació infantil de l’escola Pau Vila,
d’Esparreguera

Som cavallers del Drac Verd
Alumnes de P5 d’educació infantil del col·legi públic
Montcabrer, de Muro

Qui té boca s’equivoca
Alumnes de 2n curs de cicle inicial del col·legi Sagrat Cor
de Jesús, de Súria

Per llepar-se els dits 
Projecte de la lluna 
Qui viu al bosc?
Alumnes de P3, P4 i P5 d’educació infantil de l’escola
Vedruna, de Ripoll

La llegenda de Sant Jordi 
La tortuga d’en Hans
Alumnes de P3 d’educació infantil i de 2n curs de cicle
inicial de l’escola Rossend Montané, de Sant Pere Molanta

Tarignom! El món al revés
Alumnes de 2n curs de cicle inicial de l’escola Bordils, 
de Bordils

Un univers de paraules
Alumnes de 1r i 2n curs de cicle inicial de l’escola Mare de
Déu de la Muntanya, d’Esparreguera

Expressem les emocions
Alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola Brianxa,
de Tordera

La llana: elaboració i ús
Alumnes de 2n curs de cicle inicial de l’escola Josep Fusté,
de L’Alforja

Festa de Sant Sebastià a Matadepera
Alumnes de P3 d’educació infantil de l’escola Ginesta, de
Matadepera

La síndria
Alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola El Sitjar,
de Linyola

Conta’m un conte
Alumnes de P5 d’educació infantil de l’escola Miguel 
Hernández, de Riola

CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

Inventem històries il·lustrades
Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de l’escola 
Lluçanès, de Prats de Lluçanès

D’on venim, cap on anem?
Alumnes de 4t de primària de l’escola Bellpuig, de Sant
Julià de Vilatorta

Resseguint amb el cor: una mirada amorosa als 
nostres orígens
Alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola Joviat, de
Manresa

De l’any Amades a la Cultura Popular a Taradell
Alumnes de 6è de primària de l’escola Les Pinediques,
de Taradell

Llegendes i símbols de la nostra terra
Alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola Sant Gil, de Torà

La Segarra, terra de pedres i colors
Alumnes de 6è de primària de l’escola Sant Gil, de Torà

Conèixer el nostre municipi de Salou
Alumnes de 3r de primària de l’escola Salou, de Salou

L’escola i Pere Virgili
Alumnes de 6è de primària de l’escola Pere Virgili, de
Vilallonga del Camp

Històries de fa mil anys 
Herbes remeieres, contes medievals
Alumnes del cicle mitjà i superior de primària de l’escola
Francesc Macià, de Súria

Descobrim les nostres masies
Alumnes de 6è de primària de l’escola Mossèn Cinto, de
Folgueroles
Mestra: Pilar Arumí

Màrius Torres, escriure per la memòria
Alumnes del cicle superior de primària de l’escola Sant
Jordi, de Lleida

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

Connecta’t amb els ocells 
Dissenyar un joc per aprendre edi�cis romans 
TEROCA, un joc per descobrir els arbres del Passeig 
del Ter de Manlleu
Alumnes de 2n d’ESO del col·legi La Salle, de Manlleu

Els escenaris de la guerra de Successió a Barcelona
Arnau Ribera, alumne de 4r d’ESO de l’institut Torredem-
barra, de Torredembarra

La dona i la ciència.  
Les arrels i el naixement de Catalunya en la 
història de la humanitat
Alumnes d’ESO i de l’Aula d’Acollida d’ESO de l’institut
Ramon de la Torre, de Torredembarra

Homenatge a l’escriptora Maria Dolors Alibés
Alumnes d’ESO de l’institut Pont del Diable, de Tarragona

Projecte solar termoelèctric
Alumnes de 4t d’ESO del col·legi Cor de Maria, de Valls

Retrobament de dues comarques veïnes: Garrotxa 
i Osona
Cristina Rius i Anna Fernández Torró, alumnes de 4t 
d’ESO, del col·legi Cor de Maria, d’Olot

Dolçainers a la trobada
Alumnes de 4t d’ESO de l’institut Pare Arquès, de
Cocentaina

Carrers: tot un món
Marc Felipe, alumne de 4t d’ESO de l’escola Bell-lloc,
de Girona

100 anys amb Enric Valor, allò vell i allò nou, de 
la tradició a la modernitat: un homenatge des de 
l’escola del segle XXI
Alumnes de 3r d’ESO de l’institut Arabista Ribera, de
Carcaixent

Diari de Joan Maragall
Adrià Marly, alumne de 3r d’ESO de l’escola Bell-lloc,
de Girona

L’aigua
Alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’institut Baix Camp, de Reus

Elaboració d’un mètode per a la construcció  
d’instruments musicals de percussió determinada  
a partir de materials reciclats
Assane Diao, Martí Amargant, Martina Bonet i Nil Carbó,
de 4t d’ESO, de l’institut Montsoriu, d’Arbúcies

Camí de Sant Jaume, camí de les oques
Alumnes de 3r d’ESO de l’institut Jaume Huguet, de Valls

Entrevistem els nostres avis
Alumnes de 4t d’ESO de l’institut Joan Amigó, de
l’Espluga de Francolí

Desperta. Un projecte audiovisual
Alumnes de 3r i 4t d’ESO del col·legi Hernández, de
Castelló de la Ribera

Salvador Espriu: de quina llum em parles?
Alumnes de 4t d’ESO de l’escola cooperativa El Puig,
d’Esparreguera

DE IURE ET DE FACTO. Una anàlisi paleogrà�ca de 
documents notarials familiars
Raquel Berraondo, alumna de 3r d’ESO de l’escola 
L’Horitzó, de Barcelona

Sentim el color i veiem el so. Relació entre música, 
color i sentiment
Carla Alfonso, alumna de 3r d’ESO de l’escola L’Horitzó,
de Barcelona

BATXILLERAT

Mossèn Ramon Muntanyola. Home d’església, 
home de país
Ester Roselló, alumna de 2n de batxillerat de l’institut
Martí l’Humà, de Montblanc

Coppèlia, anàlisi d’un ballet i material pedagògic 
on-line
Sara Buñuel, alumna de 2n de batxillerat de l’institut
Ramon de la Torre, de Torredembarra

Evolució escenogrà�ca del teatre de La Passió 
d’Esparreguera
Joan Tejedor, alumne de 2n de batxillerat de l’institut El
Cairat, d’Esparreguera

Testimonis d’un malson: la guerra civil a Corbera 
d’Ebre
Mireia Altadill, alumna de 2n de batxillerat del col·legi
Sant Josep Obrer, de l’Hospitalet de Llobregat

Cartes a un jove poeta. La carta, un mitjà literari
Maria Grau, alumna de 1r de batxillerat de l’institut La
Garrotxa, d’Olot

Els pastorets del Bages i el Berguedà 
De la tradició a l’espectacle: evolució artística de 
l’esbart manresà
Laia Riu i Francina Planas, alumnes de 2n de batxillerat
de l’institut Llobregat, de Sallent

Òdena: darrere del castell, la llegenda (“Hi havia 
una vegada...”)
Georgina Orriols, alumna de 2n de batxillerat del centre
educatiu Montclar, de Jorba

Per�l del votant en les consultes populars 
catalanes: un exemple democràtic de participació 
ciutadana
Jofre Bombí, alumne de 2n de batxillerat de l’institut Els 
Tres Turons, d’Arenys de Mar

Ciència en femení, ciència invisible. El paper de la 
dona a la ciència i la seva situació a Catalunya
Natàlia Porqueres i Joel Sabaniego, alumnes de 2n de
batxillerat del col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús, de Barcelona

El nombre d’or
Joshua Sarrat i Mariona Bessa, alumnes de 1r de batxille-
rat de l’escola Andorrana de Batxillerat, de La Margineda

El bàrcida Anníbal
Víctor Joaquín Jurado, alumne de 2n de batxillerat de
l’institut Rafael Casanova, de Sant Boi de Llobregat

La Passió de Cervera
David Vergé, alumne de 2n de batxillerat de l’institut Lo
Pla d’Urgell, de Bellpuig

Aproximació a la investigació sobre les cèl·lules 
mare i estudi del grau de percepció de la població 
del Baix Llobregat
Adriana Libori, alumna de 2n de batxillerat de l’institut El
Castell, d’Esparreguera

Estructures pastorils i el món del pastor a Castellar 
de n’Hug
Nora Castillo, alumna de 2n de batxillerat de l’institut
Pere Fontdevila, de Gironella

Estudi del fenomen megalític empordanès
Marc Ros, alumne de 2n de batxillerat del col·legi La Salle
Bonanova, de Barcelona

La revolució fractal. Nova perspectiva per a 
l’anàlisi musical
Víctor de la Torre, alumne de l’institut Juan Manuel Zafra,
de Barcelona

In�uència de la música en la publicitat televisiva.
Relació entre els colors i les notes musicals
Clara Soteras, alumna de 2n de batxillerat del col·legi
Maristes Valldemia, de Mataró

El món de les abelles
Jaume Rosell, alumne de 2n de batxillerat del col·legi
Nostre Senyora del Carme, de Balaguer

DIVERSOS NIVELLS

El rap de la trobada
Alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r d’ESO dels col·legis
Real Blanc, Sant Joan Bosco, Sant Francesc d’Assis i de
l’institut Pare Arquès, de Cocentaina

2010, una odissea de la diversitat
Tots els alumnes de l’escola Gavina, de Picanya

Els contes viatgers
Alumnes d’educació infantil i primària de l’escola de
Pràctiques, de Tarragona

La ràdio, un projecte compartit
Tots els alumnes de l’escola Antoni Juan Alemany, de Maó
75è aniversari Escola Mare de Déu del Remei.

L’escola és la mestra de la vida
Tots els alumnes de l’escola Mare de Déu del Remei,
d’Alcover

Fem publicitat
Alumnes d’educació infantil i primària de la ZER La
Segarra, de Sant Antolí

Per la Candela, cada 10 anys, festa, castells i Valls
Tots els alumnes de l’escola Enxaneta, de Valls

Nits d’hivern a la vora del foc
Tots els alumnes de l’escola Sant Blai, de Bot

MÚSICA

Srebrenica, la música d’un oblit
Alumnes de 3r i 4t de nivell mitjà de l’Escola Municipal de
Música Robert Gerhard, de Valls

2 premis de 2.000 euros cadascun a experièn-
cies que fomentin la comunicació en català 
entre l’alumnat dintre i fora de l’aula

Com vivim el teatre a l’institut El Cairat: Tinc els ulls 
plens de paraules
Alumnes d’ESO i de batxillerat de l’institut El Cairat,
d’Esparreguera

Apadrinaments lingüístics
Alumnes d’educació infantil i primària de l’escola 
Joaquima Vedruna, de Terrassa

Jurat: Carme Alcoverro, Carles Armengol, Rosa
Boixaderas, Alba Espot, Margarida Falgàs,
Marcel Fité, Josep Gonzàlez-Agàpito, Isidre
Moreso i Irene Seira.
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CUPÓ D'INFORMACIÓ
Ompli i enviï aquest cupó a MILLENNIUM LIBER S.L.  

www.millenniumliber.com - millenniumliber@millenniumliber.com
Desitjo rebre informació, sense cap compromís de compra per la meva part, de l'obra / es:

 
LLIBRE D’HORES DE LA VERGE TEIXIDORA

 LLIBRE D’HORES DELS RETAULES
 LLIBRE D’HORES DEL BISBE MORGADES
 NOTITIA DIGNITATUM
 TEXTS ASTRONÒMICS

Nom ......................................................................................................................................................................................................
Adreça .................................................................................................................................................................................................
Tel ...........................................................    Mòbil ..............................................................................................................................
Població ..............................................................................................................................................................................................
CP ............................................   Provincia ......................................................................................................................................

 BEAT DE LIÉBANA. Còdex de Navarra
 BEAT DE LIÉBANA. Còdex de Berlín
 LLIBRE D’HORES DEL CONDOTIERO FERRANTE D’ESTE
 HOMILIES D’ORGANYÀ
 APOCALIPSI GLOSSAT

Vilamarí, 140, baixos - 08029 Barcelona / Tel. 93 444 32 66 / Fax 93 321 99 23

Vilamarí, 140 - 08029 Barcelona
      93 444 32 66         93 321 99 23

www.millenniumliber.com   - millenniumliber@millenniumliber.com

Vil

Les HOMILIES D’ORGANYÀ
constitueixen una prova inequívoca 
de l’antiguitat de la nostra llengua i 
de les seves arrels profundes en el temps, 
en el territori i en la gent. 
Original conservat a la Biblioteca 
de Catalunya.

SOL�LICITI INFORMACIÓ 
SENSE CAP COMPROMÍS I LI 

ENVIAREM UN DETALLAT 
CATÀLEG DE L’OBRA.


