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No es concep, en cap 
país civilitzat, qualse-
vol [persona] de mit-
jans estudis, i de mit-
jana cultura, que no 
escrigui o que no faci 
tots els possibles per 
escriure d’una manera 
correcta la seva llen-
gua natal. És obligació 
escriure el català amb 
un mínim de decèn-
cia. No val l’excusa dels 
qui objecten que no els 
han ensenyat a escriure 
en català. Tampoc no 
me n’ensenyaren a mi, 
ni n’ensenyaren a la 
majoria de persones 
que han predicat amb 
l’exemple i que han fet 
esforços de tota mena 
per comunicar-se amb 
els homes, en la nostra 
llengua pròpia i natu-
ral; amb l’única amb 
què tenim el dret i el 
deure de fer-ho, i de la 
qual tots hauríem d’es-
tar més que orgullosos.

Josep M. de Sagarra

(Entre parèntesis, advertim que podríem tocar, en aquest text edi-
torial, la situació jurídico-política del català, tema que, de fet, ja és 
tractat en diversos articles d’aquest número. Però preferim, per raons 
pràctiques i d’oportunitat, tractar un tema la solució del qual no 
depèn dels «altres», sinó exclusivament dels catalans —d’uns deter-
minats catalans, és clar.)

En el número anterior de LLengua nacionaL publicàvem un inte-
ressantíssim article de Joan Martí i Castell («Unitat i variació lin-
güística: una qüestió ideològica», pp. 5-9), que acabava amb la frase 
següent: «Una sola llengua reclama una única autoritat lingüística i 
una única normativa.»

Estem totalment d’acord amb les afirmacions d’aquest il·lustre 
membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Però 
creiem que s’han de completar. I s’han de completar, precisament, 
amb unes altres afirmacions publicades en el mateix número, dins 
l’article de Francesc Esteve («Lluís Marquet, mestre en termes de sol-
vència científica», pp. 36-42). Diu, en efecte, aquest expert lingüista: 
«La mateixa actitud de respecte crític que Marquet observava 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’au-
toritat per a la llengua catalana. L’autoritat, però, reclamà que fos 
“moral” i no purament “legal”: que es basés en una actuació exem-
plar que inspirés respecte i no pas en la reclamació d’obediència per 
submissió a la legalitat vigent, amb independència de la qualitat dels 
raonaments.» I més avall: «L’“autoritat” de què aquest centre pugui 
estar revestit només pot provenir del fonament científic i de la qualitat 
tècnica d’aquelles propostes [de l’Institut].»

Doncs bé, disposem, des de fa cent anys, d’aquest «centre» —
que certament ha de ser el punt de referència normatiu per a tot el 
domini lingüístic català—; però, d’ençà de la desaparició de Pompeu 
Fabra, aquest centre no ha brillat prou per la seva autoritat moral i 
científica. Al costat de molts encerts, ha tingut actituds erràtiques, 
ha pres decisions errònies, ha fet recomanacions discutibles, s’ha 
abstingut d’orientar els usuaris en punts que reclamaven guiatge, no 
s’ha assessorat allà on era convenient, no ha fet cas de determinades 
crítiques o peticions, etc.

Per això, una vegada més, apel·lem al patriotisme dels responsables 
de la nostra acadèmia de la llengua per demanar-los que, atès que la 
situació jurídico-política del català és preocupant, almenys ens donin 
algunes alegries en matèria normativa: corregint errors (el més fla-
grant, les noves normes sobre el guionet en els mots compostos), afi-
nant les seves propostes, fent llum sobre problemes actuals, escoltant 
els bons consells...; en fi, seguint l’esperit de Fabra, que ens llegà una 
llengua ben normativitzada, prestigiosa, genuïna, clara i neta. u
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Manifest de Badalona
Badalona (vila on Fabra va viure trenta anys), 10 d’octubre del 2011

La llengua catalana, en quant articula 
la nostra manera d’entendre i inter-
pretar el món, és el patrimoni que 

defineix més bé la nostra existència com 
a poble i, per tant, n’és l’element més 
preuat. Malauradament, actualment viu 
una de les situacions més dramàtiques 
de desprotecció d’ençà de l’anomenada 
«transició democràtica». Lluny encara 
d’aconseguir la seva normalització lin-
güística, les eines que suposadament 
havien de portar a tals objectius acaben 
de ser sensiblement retallades, neutralit-
zades o simplement abolides a requeri-
ment dels interessos d’un Estat espanyol 
que s’ha decantat ja definitivament per 
la uniformització i la imposició lingüís-
tiques a casa nostra. 

Pel que fa al català al Principat, les 
retallades més recents s’han materia-
litzat, per una banda, en la sentència 
del Tribunal Constitucional (juny del 
2010) contra l’Estatut, que dicta que el 
català ja no pot considerar-se llengua 
d’ús preferent en el seu propi territori i, 
per tant, ja no pot desenvolupar-se amb 
la mateixa normalitat que altres idio-
mes europeus amb volums semblants 
–o inferiors– de parlants i usuaris. 

Per altra banda, les sentències del 
Tribunal Suprem (desembre del 2010), 
reblades amb la recent requisitòria 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, ordenen de posar fi a quasi 
trenta anys d’immersió lingüística al 
Principat, un model que al llarg dels anys 
ha rebut el reconeixement internacional 
de la Unesco i l’aval de la Unió Europea, 
entre altres organismes. Aquesta política 
s’ha considerat peça bàsica per a la recu-
peració de la llengua catalana i per al 
manteniment de la cohesió social en un 
país on l’arribada de la immigració ha 
estat –i és encara– massiva.

Com a resultat d’aquestes sentèn-
cies s’ha arribat a una situació en què 
la superioritat jurídica del castellà 
sobre el català ha quedat clarament 
confirmada i reforçada. Lamentable-
ment, la resposta del nostre Govern 

a aquests atacs ha estat molt feble. 
Per altra banda, el proppassat dia 20 
de setembre, al mateix Parlament de 
Catalunya, la Mesa, integrada per Con-
vergència i Unió (CiU), Partit Socialista 
de Catalunya (PSC) i Partit Popular 
(PP), incomprensiblement va rebutjar 
per unanimitat la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) presentada per «Salvem 
l’Escola en Català». Aquest fet, no cal 
dir-ho, pot tenir l’efecte d’impedir el 
debat i la participació ciutadana en la 
defensa de la immersió lingüística tal 
com l’hem coneguda fins avui.

Aquestes sentències i l’experiència 
de tants anys d’entrebancs ens demos-
tren que l’enfortiment i la normalitza-
ció de la llengua catalana difícilment 
s’aconseguiran en el marc de l’Estat 
espanyol; tampoc no es poden aconse-
guir amb visions fragmentades i regio-
nals que alguns fomenten envers el nos-
tre fet lingüístic. Dins aquest marc no es 
donen prou condicions que permetin la 
recuperació i l’extensió social de la nos-
tra llengua, almenys en la dimensió de 
què normalment gaudeixen la majoria de 
les llengües que tenen darrere seu una 
estructura d’Estat. Mentre la nostra llen-
gua i la nostra cultura pateixin aquesta 
discriminació, hem de treballar decidi-
dament per portar a terme els següents 

OBJECTIUS 

1) Exigir al Govern de la Generalitat que 
apliqui amb tota contundència i en la 
seva integritat la política d’immer-
sió lingüística aplicada fins avui dins 
l’educació, blindant jurídicament el 
català com a única llengua vehicular 
en l’ensenyament, enfront de les sen-
tències, existents o futures, dels Tri-
bunals Constitucional i Suprem.

2) Exigir a la Generalitat de Catalunya 
que faci complir immediatament i 
en la seva integritat les lleis i normes 
vigents en l’àrea de retolació i etique-
tatge comercial de productes.

3) Exigir al Govern de la Generalitat la 
introducció immediata del decret que 

ha de regular les quotes de pantalla de 
cinema en català en les sales cinema-
togràfiques de Catalunya.

4) Conscienciar els catalanoparlants so -
bre la necessitat d’emprar la nostra 
llengua tothora i en tot context. En 
efecte, segons digué el poeta basc 
Joxe Anton Artze: «No es perd una 
llengua perquè els qui no la saben no 
l’aprenen, sinó perquè els qui la saben 
no la parlen.»

5) Implicar el màxim nombre de ciu-
tadans, especialment els més joves, 
en una campanya d’activació d’acti-
tuds sociolingüístiques positives, en 
la línia de promoure l’ús quotidià i 
normalitzat del català entre els cata-
lanoparlants, els castellanoparlants i 
els parlants d’altres llengües a casa 
nostra.

6) Mostrar suport d’una manera entusi-
as ta a la ILP «Salvem l’Escola en Ca -
talà» com a via més eficaç per a fer 
públic i visible el suport del poble de 
Catalunya a la seva llengua nacional.

Per totes aquestes raons, exigim 
que el Govern de Catalunya no s’in-
hibeixi a l’hora d’assumir el rol pro-
tagonista que li pertoca en l’assoli-
ment i aplicació d’aquests objectius. 
El Govern no pot continuar eludint la 
seva responsabilitat, abandonant el tre-
ball per la defensa i reivindicació de la 
nostra llengua en mans d’entitats pri-
vades, moltes de les quals han de fer 
mans i mànigues per cobrir les seves 
despeses i mantenir la seva vital acti-
vitat. Per altra banda, no oblidem que 
l’Estat espanyol, a més d’espoliar-nos 
i malbaratar 22.000 milions d’euros 
anuals de la nostra riquesa productiva, 
no defalleix en l’atac constant a la nos-
tra llengua. Davant aquesta situació, ni 
la crisi ni les retallades no poden jus-
tificar la desatenció del nostre Govern 
a una llengua que ara mateix tenim 
en greu perill de marginalitat i lluny 
de poder exercir el paper d’eix verte-
brador de la nostra identitat que com a 
poble li pertoca. u
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No ataquen la llengua, ataquen la nació

Víctor Alexandre

No sé què en diríem, de la persona 
que es passés la vida queixant-se 
de dolors a diferents parts del cos, 

ara aquí ara allà, malgrat que els metges 
ja li haguessin comunicat reiteradament 
la necessitat d’operar-se per esvair-los per 
sempre. Probablement, tips de sentir-la, 
acabaríem engegant-la a dida o en fugi-
ríem només veure-la per estalviar-nos un 
reguitzell de lamentacions. I és que el victi-
misme és molt poc seductor. Tanmateix, és 
justament això el que fem els catalans cada 
cop que patim una agressió espanyola –ara 
l’espoliació, ara les infraestructures, ara el 
corredor mediterrani, ara l’Estatut, ara els 
ports i aeroports, ara la llengua... Ens enfi-
lem fins al capdamunt i fem concentracions 
al carrer que, més enllà d’un valor testimo-
nial, no alteren ni un mil·límetre el secular 
projecte espanyol d’enderroc de la nació 
catalana. A Madrid, mani el PP o mani el 
PSOE, tot continua exactament igual. Bé, 
igual no. Ara, a costa nostra, són més rics 
i tenen millors infraestructures que nos-
altres. I si ells han modernitzat Espanya 
i han construït el Madrid actual amb els 
nostres diners, imaginem quina Catalunya 
tindríem si fóssim amos del nostre destí i, 
per tant, amos dels recursos que generem.

Tot i això, continuant amb la metàfora 
del malalt, hi ha catalans que no volen 
passar pel quiròfan. El quiròfan els fa por. 
I com que els fa por, han decidit fer de la 
seva vida una queixa permanent. És a dir, 
que conviuran amb els dolors, ara aquí ara 
allà, fins que es morin. Talment com si 
ser català fos un càstig diví que obligués, 
per naixement, a ser l’ase dels cops dels 
espanyols. I com que els cops fan mal, 
els catalans ens passem la vida intentant 
apaivagar-ne el dolor fins que el mal ens 
ataca per un altre costat i tornem a comen-
çar. En aquest sentit, la nostra frase ‘qui 
dia passa any empeny’ és ben il·lustrativa. 

I ben conformista, també. Per això, ara 
que el mal ens ataca la llengua, que és 
una part essencial del nostre cos, sortim 
amb les mans al cap i no ens sabem ave-
nir del dolor que ens fan les fiblades. No 
comprenem que és la nació catalana, no 
pas la llengua, allò que Espanya vol eli-
minar per sempre més. És cert que ataca 
la llengua, sí, però no pas perquè sigui 
catalana –si parléssim suomi atacaria el 
suomi–, l’ataca perquè sap que és l’ele-
ment que la posa en evidència cada cop 
que afirma que Espanya i Catalunya no 
són nacions diferents. Però ho som. Mal 
que els pesi, som nacions diferents. I en 
som tant, de diferents, tenim una concep-
ció del món tan diferent, que constituïm 
una civilització diferent. Només cal repas-
sar la història per veure fins a quin punt és 
així. I la llengua és la prova més fefaent 
d’aquesta diferència. No és estrany que els 
faci tanta nosa i que la vulguin anihilar. 
Pensen: Morta la cuca, mort el verí.

A partir d’aquí, davant la imposició que 
l’espanyol sigui llengua vehicular de l’ense-
nyament a Catalunya, podem lamentar-nos 
tant com vulguem, però les lamentacions 
no resoldran el problema. Ni els recursos 
que interposem tampoc. I per dues raons, 
a més. La primera, perquè és la mateixa 
Espanya, no pas cap instància neutral, qui 
s’hi ha de pronunciar. I la segona, perquè 
recorrent a la justícia espanyola, la mateixa 
que ens ataca, estem legitimant-la, la qual 
cosa ens desarma quan dicta sentència. No 
té cap sentit acceptar que les regles del joc 
les faci l’adversari i, tot seguit, doldre’s que 
sempre resol a favor seu. Bàsicament, per-
què això, en el cas de la justícia espanyola, 
aboca Catalunya a la derrota permanent. I 
no hi ha res que generi més frustració que 
la derrota permanent. No ens hem pregun-
tat mai per què els Estats que van ser colò-
nies espanyoles celebren cada any el dia de 
la seva independència? Doncs ha arribat el 
moment de convertir-nos en un d’aquests 
Estats i de celebrar, nosaltres també, el dia 
de la independència de Catalunya. El dia, 
en definitiva, que vam tornar a sentir res-
pecte per nosaltres mateixos. u

«Tenim una concepció del món tan 
diferent, que constituïm una civi-
lització diferent»

http://www.elsingulardigital.cat/cat/categories.php?IDC=44
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L’atac dels de la «roja y gualda»
Josep Espunyes

Darreria del mes de juny de l’any 
2008. La victòria de la selecció 
espanyola de futbol a l’Eurocopa 

es converteix en una ofensiva d’espanyo-
lisme uniformista i agressiu –des de la 
televisió «roja y gualda», des de la ràdio 
«roja y gualda», des de la premsa «roja y 
gualda»– arreu de Catalunya. Una ofen-
siva que coincideix amb una altra enves-
tida a la nostra llengua protagonitzada 
pels de sempre –els del Manifiesto por 
la lengua común, la «roja y gualda»–, 
reivindicant la defensa del castellà 
davant el català i, de retruc, davant la 
resta de llengües que es parlen a l’Estat 
espanyol. Un Manifiesto, en definitiva, 
que no era cap defensa del castellà, sinó 
que era un atac descarat al que els de 
sempre –els de la «roja y gualda»– han 
denominat «llengües autonòmiques» o 
«regionals» i que els fan nosa: el gallec, 
el bable, l’euskera, l’aragonès i el català.

Aquest Manifiesto va néixer d’un 
grup d’intel·lectuals –Fernando Savater, 
Mario Vargas Llosa, Álvaro Pombo...– 
que s’aplegaven al voltant de la diputada 
espanyola Rosa Díez, cap de la dretana 
«Unión, Progreso y Democracia», i va 
rebre tot seguit, entre altres, l’adhesió 
absoluta del PP, de Telecinco, de Tele-
madrid, d’Albert Boadella i, valga’m 
Déu!, de la cantant d’òpera Montserrat 
Caballé, tots incondicionals de la «roja 
y gualda». I no es mocaven amb mitja 
màniga, no: s’hi demanava que el Par-
lament espanyol fixés una normativa 
perquè el castellà fos la llengua oficial 
de tot el territori nacional –espanyol, 
és clar– i l’única «que pogués ser supo-
sada» als seus ciutadans, òbviament tots 
tallats pel mateix patró: espanyols.

Una pretensió que resulta ben lògica, 
diria que normal. Perquè els de la «roja y 
gualda» fan justament el que han de fer 
des de l’espanyolisme cavernícola i radi-
cal que traginen: burxar i manifestar-se 
perquè Catalunya esdevingui, com més 
aviat millor, la societat monolingüe cas-
tellana que sempre han somiat. Són con-
seqüents amb el que pensen. Allò que ja 

no és tan lògic, en canvi, és el paper que 
des de càrrecs institucionals d’aquí, de 
Catalunya, es feia i es fa gratuïtament a 
favor dels de la «roja y gualda».

Per exemple, el 29 de juny del 
2008, el dia que la selecció espanyola 
jugava la final de l’Eurocopa, el pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, 
José Montilla, publicava un article a 
La Vanguardia –«Por qué quiero que 
gane España»– que feia venir mal de 
ventre al català o catalana que hagués 
tingut la paciència de donar-hi un cop 
d’ull. Amb text apassionat, aportava el 
seu suport total a «nuestra selección», 
a «nuestro país». Que la selecció de 
futbol espanyola sigui la seva, i que 
Espanya sigui el seu país, el senyor 
José Montilla és ben lliure de sentir-ho 
i de manifestar-ho allà on vulgui. Però, 
¿se’n va recordar, l’aleshores president 
de la Generalitat, que a Catalunya som 
milers i milers els catalans i catalanes 
que volem seleccions nostres, en tots 
els esports, i que són precisament les 
federacions espanyoles les que ens 
neguen el pa i la sal de l’existència? 
¿Era conscient, l’aleshores president de 
la Generalitat, que mentre feia la gara-
gara als de la «roja y gualda» menyste-
nia milers i milers de catalans i cata-
lanes que havíem signat la petició de 
tenir seleccions nostres en les compe-
ticions internacionals? Per què l’ales-
hores president de la Generalitat no 
va fer mai, que jo sàpiga, una defensa 
a ultrança de les seleccions nacionals 
catalanes a les pàgines de cap diari? 
Penso que, des del camp de la política, 
de vegades s’ha treballat més a favor de 
la identitat castellana que a favor de la 
identitat catalana. 

I «d’aquells garrins, aquests pu -
rins», que fa la dita. Que ningú no se 
sorprengui, doncs, de la interlocutò-
ria del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya instant la Generalitat a 
introduir el castellà com a llengua vehi-
cular a les escoles públiques catalanes, 
com a conseqüència de la tremenda 

allisada que el Tribunal Constitucional 
dels de la «roja y gualda» va aplicar 
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
del 2006, i de la rabiüda pressió social 
d’una minoritària minoria castellano-
parlant, que compta amb el suport polí-
tic –i interessat– del PP i de Ciutadans. 
Des d’aquí s’ha anat donant carnassa a 
la fera «roja y gualda» –no fos cas que 
s’esverés, tu!– i aquesta ja no en té prou 
amb els menuts, les parts diguem-ne 
anodines: vol les vitals. Per això, rere 
l’atac contra el català com a llengua 
vehicular en el camp de la immersió 
lingüística, el Tribunal Constitucional 
dels de la «roja y gualda» –més polític 
que just, dit sigui de passada– s’ha afa-
nyat a suspendre cautelarment la llei 
aprovada pel Parlament de Catalunya 
respecte a l’aranès, que el feia la llen-
gua preferent en les administracions 
públiques de la Vall d’Aran.

El projecte nacional i lingüístic de 
l’Estat espanyol passa per imposar el 
castellà arreu de la seva geografia, supri-
mint de manera absoluta la resta de llen-
gües que s’hi parlen. I això, en el nostre 
cas, vol dir Espanya contra el català i 
contra l’aranès. Els de la «roja y gualda» 
saben que si a Catalunya no s’hi parlés 
català, seria Espanya, ras i curt, i que si a 
la Vall d’Aran no s’hi parles aranès, seria 
Espanya, ras i curt. ¿La solució, doncs? 
Que tinguem un Estat propi. u

Des del camp de la 
política, de vegades 
s’ha treballat més 
a favor de la identi-
tat castellana que a 
favor de la identitat 
catalana
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El fet diferencial i la diferència del fet

Andreu Salom i Mir (Mallorca)

Hi ha entre nosaltres una certa 
tipologia d’anàlisi sobre la qües-
tió nacional que palesa tostemps 

temors, dubtes i encara malfiances pel 
que fa al que anomenem ‘fet diferen-
cial català’ i, molt especialment, envers 
la possible independència d’algun dels 
seus territoris respecte de l’Estat espa-
nyol. És una visió certament regiona-
lista, caracteritzada per una prudència 
política molt desmesurada, la qual és 
expressada des d’una posició de plan-
tejament polític que camina en la línia 
del no-enfrontament unitari, i solidari, 
amb la potència colonial espanyola. 
Ja és un bon avenç, altrament, que 
almenys el discurs independentista hagi 
seguit, en els darrers anys, un recorre-
gut en progressió geomètrica i que, en 
conseqüència, hagi augmentat el gruix 
dels catalans nacionalment conscients, 
quan en les dues dècades anteriors no 
havia deixat d’ésser un clar símptoma 
de política més aviat marginal, a l’abast 
únicament d’uns pocs iniciats. Una rea-
litat que no sol ésser recollida per la 
tipologia d’opinadors adés esmentada, 
força ocupats en la línia d’apaivagar el 
sentit últim de l’estat de situació colo-
nial que ens ha tocat de viure, cosa que, 
lògicament, sempre ha estat subreptí-
ciament afavorida, i estimulada, pel 
nou ordre espanyol, d’una aparença 
tan democràtica com es pot permetre 
un Estat de tall jacobí amb intencions 
indissimuladament etnocides.

Aquesta juxtaposició d’interessos, 
entre els quals el que ha pres més força 
és l’econòmic, suscitada pels defensors 
d’aquella visió regional des d’una pers-
pectiva esbiaixada i més aviat esber-
lada, obeeix a un seguiment, sovint 
inconscient, però malgrat tot referen-
cial, de l’statu quo colonial i de tot el 
que això significa. L’existència de l’Es-
tat espanyol representa la serp que ino-
cula el verí, que es propaga ràpidament 
entre les capes socials altes de la socie-
tat catalana i de la classe política autòc-
tona, més conspícua i permeable a les 

prebendes llamineres i a les canongies 
llegues que la situació de subordinació 
política els pot oferir. En aquest con-
text, ja va bé que tots els propòsits dels 
naturals del país per intentar capgirar 
l’anòmala situació política, social, cul-
tural i lingüística d’aquesta terra, sobre-
tot aquells que sorgeixen d’una voluntat 
d’unitat i d’una conjuminació generosa 
d’esforços, siguin satanitzats, o almenys 
desprestigiats, per la maquinària colo-
nial. La llarga lluita per la llibertat de 
la Catalunya estricta és permanent-
ment vigilada, controlada i desacre-
ditada, amb la col·laboració habitual 
dels indígenes botiflers, per tal que no 
pugui servir d’exemple, o de contacte 
permanent, amb la resta dels territoris 
catalans perifèrics (la prohibició cons-
titucional de la federació de comuni-
tats autònomes i l’estimulació oculta, o 
no, de les diferències entre les diverses 
autonomies catalanes, respon a aquesta 
voluntat, políticament primordial per a 
la metròpoli espanyola). Així, doncs, és 
que potser hauria de restar segrestada 
la determinació democràtica del poble 
català del Principat de constituir-se en 
un Estat independent? Com ho podem 
pensar, això? És ben cert que nosal-
tres, els de les regions perifèriques, no 
estem, ni de lluny, en les condicions 
òptimes per a poder assolir aquesta fita 
de llibertat. El camí a recórrer és encara 
molt llarg. Però així com la reconstruc-
ció del país i la conscienciació nacio-
nal són essencials per a la supervivència 
col·lectiva, tampoc no ens podem per-
metre ni el defalliment ni la claudicació 
(ni molt menys, encara, la traïció). 

És un discurs, el de la claudicació i 
el de la condescendència, que no porta 
enlloc i, a més d’això, és paralitzant i 
ens minoritza encara més. Ens troba-
rem sempre amb dificultats immenses, 
és clar, però fóra ridícul i derrotista 
fer el ploramiques i el Jeremies, tenir 
sempre el mocador a punt i autolamen-
tar-se constantment. Arribat el moment 
oportú, tots els catalans ens retrobarem 

en el marc d’uns Països Catalans, o en 
una Confederació Catalana, dins una 
Unió Europea que haurà avançat deci-
sivament en el pla de la igualtat, del 
respecte, de la justícia i de la llibertat 
entre els pobles. El poble català sempre 
ha estat molt tenaç, i gelós tostemps 
de les seves franquícies i constitucions. 
Ho ha demostrat amb escreix durant 
tota una història farcida d’adversitats, 
massa cops ingrates. Nogensmenys, 
Catalunya, mutilada o no, continuarà 
subsistint i reclamant tots els espais 
necessaris de llibertat que li calen, 
i sense els quals no tindria raó d’és-
ser, car constitueixen la seva essència 
més profunda. Això darrer, aquesta 
cosa amorfa i artificial que és Espa-
nya, autèntica presó de nacions, no ho 
entén ni ho entendrà mai. Bé sabem 
el que pretenen: la desaparició de la 
nació catalana. Al llarg dels segles han 
deixat d’existir moltes identitats, molts 
països s’han esfondrat; però, altrament, 
també n’hi ha hagut molts altres que, 
després de molts anys d’ocupació i de 
travessia pel desert, han reeixit i s’han 
alliberat, car l’home no pot ésser lliure 
si el seu país és esclau. L’esdevenidor 
no és escrit i qui sap si, en un temps 
futur, l’Espanya monolítica actual no 
serà, potser, un record (trist) del passat, 
i una Catalunya sobirana podrà con-
tinuar el seu milenar retrobament. u
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Eslovènia ens marca el camí
Joaquim Torrent i Blanch

Amb motiu del vintè aniversari 
de la independència d’Eslovè-
nia, forçada pel trencament de 

les regles del joc per part dels serbis, és 
del tot oportú recordar com els països 
petits –tal com han demostrat els profes-
sors Alesina i Spolaore– poden ser molt 
més viables econòmicament que no pas 
els grans Estats tradicionals, que cada 
cop són més ineficaços i costen més de 
mantenir. Fins i tot hi ha una correlació 
inversa; és a dir, a més petitesa més efi-
càcia en un món globalitzat i sense bar-
reres, marcat per la revolució digital i de 
les telecomunicacions. De fet, la mida 
dels Estats importaria si visquéssim en 
un món on despuntés el proteccionisme, 
cosa que no és el cas.

En acabar la II Guerra Mundial hi 
havia prop de vuitanta països indepen-
dents, mentre que avui dia n’hi ha quasi 
dos-cents; un increment que és indisso-
ciable de l’extensió de la democràcia i 
del creixement de les relacions inter-
nacionals i que mostra la viabilitat dels 
petits Estats; aquests se’n poden sortir 
molt bé i les secessions poden ser menys 
costoses que mai.

Actualment veiem com triomfen eco-
nòmicament els petits Estats nacionals 
democràtics i oberts, com ara Eslovènia, 
davant l’estupor dels grans Estats. I això 
podria ser igualment possible per a les 
actuals nacions sense Estat de la Unió 
Europea, que si aconseguissin un marc 

estatal propi –i per a això és condició 
sine qua non comptar amb uns dirigents 
prou perspicaços i agosarats– podrien 
fruir d’una nova energia i accedir a mer-
cats més amplis, sense passar per sedas-
sos aliens i sovint hostils. Exactament 
com van saber fer els eslovens ara fa 
justament vint anys, quan es van des-
lliurar del jou serbi, cosa que a la llarga 
els ha resultat extraodinàriament benefi-
ciosa. Afortunadament, els eslovens van 
tenir uns dirigents ferms i lúcids. 

A casa nostra n’hauríem de prendre 
bona nota i començar a treballar per un 
relleu generacional a la cúpula dels par-
tits, relleu que refaci l’actual discurs i 
estableixi un acord transversal en els 
temes més transcendentals. Potser és 
l’única forma d’encarar els grans can-
vis històrics a què ens enfrontem, els 
quals, en el transcurs d’una genera-
ció, ens poden dur a hipotecar el futur 
del país si no som capaços de posar-
nos d’acord per a aturar l’espoli eco-
nòmic que patim i per a caminar cap 
a la plena sobirania. No pot ser que la 
nostra classe política sigui tan poruga i 
tan poc agosarada, i més quan és evi-
dent que la independència de la nostra 
nació és plenament viable econòmica-
ment, per molt que des de determinats 
cercles espanyols s’afirmi interessada-
ment tot el contrari. Si països molt més 
petits són perfectament viables, per què 
no ho hem de ser nosaltres?

El problema no és pas econòmic, 
sinó purament polític. Sincerament, no 
es pot mantenir per més temps la sub-
missió a un poder central que, de la 
mateixa manera que feia Belgrad amb 
els eslovens, s’emporta els nostres recur-
sos via impostos i no inverteix el que 
caldria en el nostre territori. 

Precisament, coincidint amb l’ani-
versari de la independència eslovena, 
hem pogut assabentar-nos, per a més 
inri, que el TGV Toledo-Albacete tan 
sols duia nou passatgers de mitjana! 
Per a això serveixen els nostres diners? 
Curiosament, el tren d’alta velocitat 
Liubljana-Venècia, que es va construir 
un cop l’oposició sèrbia ja no es podia 
exercir, és una obra plenament rendible 
i eficaç al servei d’Europa i no de cap 
imperiet parroquial... No cal ser gaire 
perspicaç per a establir les pertinents 
comparacions; unes comparacions 
extensibles a motíssims altres camps. 
Quina sana enveja ens produeixen els 
amics eslovens! Tant de bo que algun 
dia aquest desig d’independència es 
faci realitat! Però caldrà treballar deci-
didament en aquesta direcció; res no és 
donat gratis. u
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Redimim-nos del complex de dissortats

Pere Ortís

A través de la nostra història, els 
catalans hem rebut tantes gar-
rotades que hem criat un com-

plex de dissortats. Hem criat un com-
plex de fatalitat, que ens rondina que 
hem nascut per a ser desafortunats i que 
ens hem de rendir a aquest mal fat. Ens 
inspira que ens hem de deixar arrosse-
gar per qui secularment ens ha domi-
nat, temorosos de les nostres capacitats 
i del nostre veïnatge, que ens ha volgut 
fer viure sota severa vigilància i amb el 
bastó enlaire per descarregar-nos-el a 
la primera que ensenyem un alè de per-
sonalitat. Han volgut destruir la cons-
ciència de qui som i la parla que tenim, 
perquè són la fibra de la nostra existèn-
cia i allò que els fa una gran nosa, per 
raons més que sabudes.

Potser direu que ho faig fort. Però 
mireu, analitzeu la mentalitat de molts 
catalans, en especial de les classes més 
altes i acomodades, que no volen que 
s’alteri l’statu quo, perquè temen pel seu 
calaix i que se’ls ensorri la fantasma-
goria de la seva avinença amb el centre 
peninsular. Són classe alta i solen parlar 
en castellà, ja que el català és d’un nivell 
baix. Mireu, analitzeu el pensament de 
molta dona catalana, de la cinquantena 
en amunt, d’aquella que poc o molt rebé 
les escorrialles malèfiques de la guerra 
i dels crims comesos per la baixa quera 
catalana de la revolució, que és l’únic 
que per a ella compta i per a ella pesa. 
Aquesta branca social és molt somera, 
de ment quadrada i molt difícil de pelar, 
de fer entrar en raó –amb força i ben 
glorioses excepcions, per sort.

El mal ve de lluny. L’escriptor brità-
nic Edgar A. Peers titula la seva histò-
ria de Catalunya Catalonia infelix. En 
llatí infelix vol dir ‘infeliç’, ‘dissortat’, 
i al·ludeix a aquest caràcter de la nostra 
nació i dels seus nacionals. El seu lli-
bre va bàsicament enfocat a aquest punt, 
llegiu-lo. Relleva l’impacte pèssim que 
causà en l’ànim dels catalans la decisió 
presa a Casp, de col·locar-nos davant un 
rei d’estirp castellana com era el d’Ante-

quera, contra el més legítim dels nostres, 
com era el comte d’Urgell, Jaume el Dis-
sortat, i fa veure com aquesta és la deu 
d’on dimana el nostre infortuni secular 
i com des d’aleshores anem de corcoll a 
través de la història. El comte d’Urgell 
mantenia la fe dels catalans i féu guerra 
contra el castellà d’Antequera, però 
fou acorralat per aquest a Balaguer, on 
Jaume se li rendí i se li tirà als peus amb 
aquella famosa citació del Salm: Mise-
rere mei, Domine, secundum magnam 
misericordiam tuam. «Penediment» 
que no impedí que el d’Antequera el 
confinés en un castell i l’hi mantingués 
ben vigilat per la resta de la seva vida, 
perquè no pogués tornar a rebel·lar-se. 
Quina vergonya per a Catalunya!

Però hi ha historiadors que diuen 
que a Casp, ja Catalunya hi arribava 
malferida, amb un virus estrany que la 
minava en decadència. Qui sap si les 
gestes dels almogàvers, a l’Orient, van 
desgastar Catalunya o, si més no, van 
desestabilitzar-la. Cap a Múrcia calia 
que anessin, i estar-s’hi, cap a Anda-
lusia, i estar-s’hi. Però fora conquestes, 
a casa i prou, feliços, lliures i sobirans 
dintre casa. Que no hi ha com això.

Peers es fa creus que després de Casp, 
quan les coses van mal dades amb el cas-
tellà Joan II, el Sens Fe, Catalunya vul-
gui oferir la corona a un altre monarca 
castellà, Enric IV de Castella, indici que 
els alts prohoms del regne català gira-
ven de capoll, no hi tocaven. Per comptes 
d’Enric IV, fou nomenat el nét del comte 
d’Urgell, que hem dit, però a dos anys 
moria i Catalunya tornava a restar òrfena 
i exposada a la penetració al tron d’es-
trangers. Menciono aquests fets aïllats 
en la història perquè són embrionaris i 
anunciadors d’un esdevenidor incert i 
farcit de covardies, miopies i irraciona-
litats per part dels catalans. 

Herència que ens marca i ens té com 
ens té. Després vingueren les fites que 
jalonen tristament la nostra història: 
el matrimoni de Ferran amb Isabel de 
Castella, que tant mal ens féu, Cristò-

fol Colom (sic), que si deia a la reina 
de Castella que era català, aquella l’en-
gega a pondre, i que utilitzà la ciència 
i l’experiència marineres dels catalans 
per a descobrir un món nou, del qual 
aquella reina de Castella exclogué amb 
decrets catalans i bascos; la dissortada 
participació en l’Armada invencible, que 
ens portà a fer el ridícul davant la histò-
ria i en què participaren molts vaixells 
catalans, ja que Castella no tenia mar; el 
covard lliurament del Rosselló a França, 
de part del govern castellà, i el robatori 
que aquesta en féu contra els drets de 
la Generalitat, que encara existia; la 
imposició dels Borbons al tron espa-
nyol; l’enemistat que ens demostraren 
els Borbons, gelosos del seu imperi únic 
i amb odi a la llengua i a la identitat dels 
catalans; l’Onze de Setembre; la negra 
decadència de tres segles fins a la minsa 
revifalla de la Renaixença; Franco i l’odi 
dels militars vencedors sobre la vençuda 
Catalunya; els beneficis de la unidad, en 
forma de democràcia, sobre Catalunya... 
I em deixo moltes coses.

Catalans, és hora que alcem el cap. 
No hem anat bé ni hi anem. Ni que 
no ho vulguem reconèixer, per por i 
per falta d’alè. Per falta de bona lec-
tura dels signes del temps i per falta de 
visió. Mireu què han fet altres nacions 
valentes de l’actual Europa, ara fa ben 
poc. S’ho han proposat com una qües-
tió de dignitat. Que no en té aquell que, 
podent ser lliure i sobirà, es resigna a 
viure de genolls davant d’un altre. Ho 
podem fer i ho hem de fer, sense dei-
xar-ho per a demà. Que el món estarà 
amb nosaltres. u
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Joan Coromines i la virola
Jaume Medina

Recordo de la meva adolescència 
i part de la joventut passada a 
Vic la imatge d’un joc de fira que 

puntualment acudia cada any a la ciutat 
per la festa major. Es tracta de l’atrac-
ció anomenada virola. He 
esperat l’arribada de Sant 
Miquel dels Sants, el dia 
5 de juliol, d’aquest any, 
per anar veure si en podia 
fotografiar un exemplar al 
recinte firal; però un firaire 
m’ha dit que la festa havia 
anat a menys i que no l’hi 
trobaria pas, com realment 
ha ocorregut. 

Aquest meu interès a 
captar la imatge de la virola 
havia estat motivat per la 
intenció que jo tenia de 
posar-la a la vista del lector 
a fi que pogués servir d’il-
lustració de les reflexions 
que penso fer en el present 
article. Tanmateix, tal com 
deia, m’ha estat impossible de localitzar 
cap dels exemplars que havien fet cap a 
la fira de Vic durant els dies de la seva 
festa major d’anys enrere. Per això he 
provat de fer-ne la cerca en el Google, 
on he trobat una imatge que, tot i ser 
una de les ruletes tradicionals de la nos-
tra terra, no es correspon d’una manera 
exacta amb les que jo havia vist en altre 
temps. En efecte, si aquesta que he tro-
bat és pintada sobre una taula de fusta, 
a la qual s’ha aplicat una busca giradora, 
que apunta a les diverses xifres romanes 
del dibuix, les que se solien veure al firal 
de la festa major vigatana eren metàl-
liques, rodones, amb un doble cèrcol, 
la part inferior i superior del qual eren 
enllaçades amb unes barretes tubulars, 
per les quals anava passant una barreta 
metàl·lica flexible, fins que s’encallava a 
la casella del premi –o del buit. En un 
mot: una virola és una ruleta de fira .  

Vet aquí, doncs, la imatge que m’ha 
estat possible de captar a través d’in-
ternet:

Encara que, com he dit, no és 
aquesta exactament la imatge que jo 
tinc de la virola, la fotografia ja ens ser-
virà per a fer-nos càrrec de l’objecte al 
qual fem al·lusió. 

Però, a què treu cap una introducció 
tan llarga com la present? Per contes-
tar, diré que un dia, llegint el llibre de 
Lluís Orriols i Montset, La contribució 
d’Osona a la llengua catalana, vol. II. 
(Curial Edicions Catalanes, Barcelona 
1995), vaig trobar en la p. 164 l’entrada 
virola, on es diu: 

«Per documentar el mot de tradi-
ció vigatana virola –potser ‘rot-
llana d’herba’– el DECCO, IX, 
311, reprodueix un text del Diario 
de Vich del 18 d’agost del 1877: 
“La Fiesta Mayor de Folgaroles [...] 
la sencilla mesa de refrescos, y la 
tradicional virola, el característico 
ramo seco colgado a la puerta de las 
tabernas.”» 

El DECCO al·ludit en la citació 
d’Orriols és el Diccionari etimològic 
i complementari de la llengua cata-
lana, de Joan Coromines, que en el 
seu volum IX, 311a10-18, inclou el text 
reportat per Orriols.

Ara bé, pel que sembla, Orriols no 
ha sentit mai de boca de la gent de Vic 
el mot virola (ja que l’única documenta-
ció que en dóna és la referida per Coro-
mines en el lloc indicat). D’altra banda, 

Coromines no sembla tenir 
gaire clars l’existència i el 
sentit del mot virola. En 
efecte, el gran filòleg fa la 
seva explicació d’aquest 
mot en una nota (la 3) al 
mot virolla, per explicar el 
paràgraf que es troba a IX, 
310a26-40, que diu:

Al Midi localitzem espe-
cialment Alt Arieja biróla 
(amb o oberta) ‘virolla 
que posen al capdamunt 
del mànec de les batolles’ 
(«Zwinge dem oberen Fle-
gel-stielende aufgesetzt», 
Fahrholz, Hoch-Ariège, 88), 
Roergue birouólo «petit 
anneau de métal qu’on met 
au bout d’un manche ---» 

(Vayssier); arag. de Bielsa el biról 
«targette en bois pour fermer la porte 
de l’étable» (Elcock, AORBB VIII, 
129). Si hi ha cap excepció de –lh– 
no és segur i si de cas, excepcional: 
el TdF porta delfinès virolho «pou-
lie»; i un grupet de derivats: virouià 
«tourner, pirouetter», virouiejà «vol-
tiger», i algun altre; que il·lustra amb 
sengles cites dels rodanesos Aubanel 
i Eug. Garcin (contradites per d’altres 
que escriuen –oulà etc.); però ja no és 
segur que aquí no hi hagi una forma-
ció independent.

Coromines acaba aquesta explicació 
posant una nota (la número 3) després 
del darrer mot del paràgraf. I més enda-
vant, al capdavall de l’entrada virolla, 
311a10-18, desenrotlla l’esmentada nota 
número 3 de la manera següent:

3 No asseguro que vagi amb això, 
o bé amb això combinat amb viro-
lat (VARI) o amb virolet (VIRAR), 
un mot +virola de la tradició viga-
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tana, potser ‘rotllana d’herba’: 
«La Fiesta mayor de Folgaroles 
--- la sencilla mesa de refrescos, 
y la tradicional virola, el carac-
terístico ramo seco colgado a la 
puerta de las tabernas ---», d’una 
crònica anònima del Diario de 
Vich, 18-VIII-1877 (cf. Casac., 
Inèd. Verdaguer I, 195 n.).

I aquest és tot el contingut de la nota. 
I d’aquí va prendre Orriols directament 
la seva explicació. Ara bé, ni Orriols 
ni Coromines no tenen per segur què 
significa virola, perquè ni l’un ni l’al-
tre no l’han sentit mai viu en boca del 
poble. I Coromines, que l’ha vist escrit, 
no ha sabut interpretar el passatge d’on 
l’ha extret. Per la meva banda, puc 
assegurar que a Vic i a Manlleu és viva 
encara avui dia la forma virola: és la 
forma que gasten els meus familiars de 
totes dues localitats osonenques per a 
designar l’aparell anteriorment al·ludit. 
Una forma que no recullen ni el Dic-
cionari català-valencià-balear, ni el 
Diccionari de la llengua catalana del 
IEC, ni, tal com hem vist, el Diccionari 
etimològic i complementari de la llen-
gua catalana de Joan Coromines, que 
donen, tots tres, la forma virolla . 

Al seu torn, Joan Coromines demos-
tra no saber gaire de llegir (o, en tot cas, 
deixa veure que llegeix d’una manera 
interessada). En efecte, si anem al lli-
bre Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, 
volum I. Transcripció i estudi 
per Josep Maria de Casacuberta 
(Editorial Barcino, Barcelona 
1958), pp. 194-195, n. 2, citat per 
Coromines en la nota en qües-
tió, i fem una lectura completa 
del text de la nota redactada per 
Casacuberta, podem llegir-hi el 
que segueix:

Ací sembla escaient de 
reproduir una ressenya de 
la festa major de Folgue-
roles escrita, com el famós 
poema suara esmentat, 
vers l’època en què aquella 
transformació feia més via 
a acomplir-se; aparegué, 
signada per M., al Diario 
de Vich de 18 d’agost de 
1877. «He presenciado la 
fiesta mayor que celebró el 

vecino pueblo de Folgarolas y no 
quiero dejar de comunicarle lo que 
se me ha ocurrido [...]. La plaza 
presentaba un aspecto encanta-
dor: la iglesia, con su bella portada 
bizantina en el fondo; [...] la senci-
lla mesa de refrescos, y la tradicio-
nal virola, el característico ramo 
seco colgado a la puerta de las 
tabernas, y las heterogéneas pare-
jas bailando polkas y rigodones en 
vez de las antiguas y ya desusadas 
danzas catalanas [...], formaban 
un cuadro digno del pincel de un 
artista y de una pluma mejor cor-
tada que la mía [...]». 

Si comparem aquest text amb el 
donat per Coromines, observem que el 
lexicògraf pren l’expressió que segueix 
el mot virola com si es tractés d’una apo-
sició a aquest mot, quan, en realitat és 
un element més dins el seguit d’enume-
racions que fa l’autor de la ressenya per 
descriure els atractius de la festa major 
del poble natal de Verdaguer. En efecte, 
hom veu que el cronista hi parla de tot 
el que és present a la plaça: en primer 
lloc, l’església, després la taula de refres-
cos, la tradicional virola, i, encara, per 
una part, el ram que anuncia l’existència 
d’una taverna, i, per una altra, les diver-
ses parelles que ballen unes danses dife-
rents de les tradicionals. Sembla que el 
senyor Coromines desconeixia el refrany 
que diu: «Allà on hi ha un ram, senyal 

que en venen mam; allà on hi ha un pi, 
senyal que en venen vi», en al·lusió al ram 
de pi que antigament, els hostals tenien 
penjat damunt de la porta. Segurament 
que, si l’hagués conegut i hagués posat 
una mica més d’atenció en la lectura del 
text que refereix, s’hauria adonat que la 
seva hipòtesi no era del tot correcta.

Però això és només un exemple insig-
nificant d’entre els nombrosos errors 
d’interpretació escampats per tot el con-
junt de l’obra corominiana, una obra que, 
a pesar de les notables mancances abun-
dantment observables arreu (i que algun 
dia serà bo que algú es dediqui a esme-
nar degudament), no deixa de ser la més 
gran aportació que mai s’hagi fet a l’es-
tudi de la història del lèxic català. 

Per acabar, voldria donar constància 
també de l’existència del mot virolaire, 
que al·ludeix a la persona que tragina i 
exposa una virola, i que no figura en el 
Diccionari català-valencià-balear, ni 
en el Diccionari etimològic de Coromi-
nes, ni en el Diccionari de la llengua 
catalana del IEC: el pare ens contava 
com durant la seva joventut anava els 
diumenges amb un seu cosí a la plaça de 
Manlleu a veure els virolaires. Devien 
trobar-se davant d’una imatge com la 
que ens ha fet arribar el senyor Ramon 
Crespi (de Manlleu) i que, agraint-li la 
gentilesa, també publiquem, per tal que 
el lector pugui fer-se una idea més apro-
ximada de tot allò que es relaciona amb 
la virola i el virolaire. u
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Fer un sant hilari
Jaume Salvanyà

En la toponímia catalana hi trobem 
uns quants Hilaris; segurament 
que el més conegut és Sant Hilari 

Sacalm, capital de les Guilleries. Tot i 
que no és un nom gaire freqüent entre la 
població –segons les dades de l’Idescat, 
a Catalunya hi ha poc més d’un cente-
nar d’Hilaris–, en el santoral n’hi apa-
reixen fins a nou, entre bisbes, monjos, 
diaques i fins i tot un papa del segle v . 
Poc s’imaginaven, pobres sants, que el 
seu nom seria invocat uns quants segles 
més tard per a una acció que no enca-
mina pas gaire a la santedat.

Totes les llengües solen tenir algu-
nes paraules que es diuen a l’hora de 
brindar; generalment es desitja salut 
o bé es reprodueix el so del trincar 
de les copes: salut! en català, salud! 
o chin chin! en espanyol, santé! en 
francès, topa! en basc, cheers! en 
anglès, proost! en neerlandès, noroc! 
en romanès... Després de pronunciar 
aquestes expressions que acompanyen 
el gest d’alçar el got o la copa, es tasta 
el vi, el xampany o la beguda alcohò-
lica amb la qual es brinda. 

Però quan ja s’està una mica més 
engrescat, hi ha una altra modalitat de 
brindar que consisteix a buidar tot el 
contingut del got d’un sol cop. I també 
en aquest cas cada llengua desenvolupa 
una creativitat diferent. En espanyol, 
per exemple, és molt estesa la fórmula 
Arriba, abajo, al centro y pa’ den-
tro!, i s’acompanya alçant el got, abai-
xant-lo i engolint-ne el contingut. En 
francès l’expressió de buidar el got de 
cop es diu cul sec, però també hi ha 
una fórmula amb una clara connota-
ció sexual: A la tête, au cul, et qu’ça 
glisse, mentre es fan dringar els gots 
primer per dalt, després pel cul i des-
prés es freguen l’un amb l’altre.

Hi ha un ritual més llarg però molt 
divertit que es diu en italià, tot i que no 
és gaire clar que sigui originari d’Ità-
lia. Consisteix en cinc fases: 1) flai-
rar la beguda; 2) tastar-la; 3) comen-
tar la jugada; 4) ingerir tot el contingut 

de cop, i 5) comprovar que el got és 
buit. Entremig de tots aquests passos 
es fa anar el got amunt i avall cada 
vegada i es reciten els següents mots: 
1) Ascendere, discendere, odorare; 2) 
ascendere, discendere, degustare; 3) 
ascendere, discendere, commentare; 
4) ascendere, discendere, berlo tutto, i 
5) ascendere, discendere, comprovare . 
I aquest comprovare final es fa posant 
el got de cap per avall al damunt del 
cap, per demostrar que realment ja no 
en queda ni una gota.

Doncs bé, en català també tenim 
una fórmula ben genuïna que ha fet 
bastanta fortuna, fins al punt de poder 
conjecturar que avui en dia tot el jovent 
del país la coneix i l’ha posada en pràc-
tica més d’una i de dues vegades. S’ai-
xequen els gots, es diu Sant hilari, sant 
hilari, fill de puta qui no se l’acabi, i a 
buidar el got s’ha dit!

Quan i on comença?
Es tracta d’un crit de guerra relati-

vament recent. Sembla que la gent que 
va néixer abans de 1960 o bé no sap 
de què va, o bé ho ha descobert grà-
cies a generacions posteriors que els 
ho han ensenyat, però en qualsevol cas 
és una pràctica que no feien de joves. 
En canvi, els nascuts a partir de 1970 
majoritària ment saben què és i ja solien 
practicar-ho de joves.

Això ens indica que segurament 
devem aquesta «invocació» a sant 
Hilari a la generació dels anys seixanta, 
i que probablement va començar a cir-
cular al començament de la dècada de 
1980 per la zona centre-nord i nord-est 
de Catalunya. Molta gent creu que està 
relacionada amb Sant Hilari Sacalm, a 
la Selva. Tot i que és probable que la 
coincidència del nom ajudés a propa-
gar-la per aquesta comarca, no hi ha 
arguments clars a favor d’aquesta hipò-
tesi. En canvi, sembla que té més sen-
tit el fet que el nom de Hilari evoca la 
hilaritat, una conseqüència natural del 
fet d’ingerir alcohol. I potser això també 

explica, en part, que sigui aquesta fór-
mula la que ha fet forrolla i no una altra 
com Sant Quintí, sant Quintí, fins que 
no me l’acabi no em moc d’aquí!

El que és segur és que a finals de la 
dècada de 1980 ja es coneixia almenys 
al Berguedà, perquè al començament 
dels noranta el grup Brams, originari 
d’aquesta comarca, va escriure una 
cançó titulada Goigs a sant Hilari, que 
enalteix l’alcohol com a part inseparable 
de la festa. En reprodueixo el fragment 
final, prou il·lustratiu. Segons em con-
firma en Francesc Ribera, Titot, el can-
tant del grup, totes les invocacions són 
inventades per ells, excepte la del sant 
hilari, que ja era coneguda:

Que sant Heribert
beneeixi aquest concert;
que santa Modesta
beneeixi aquesta festa;
que sant Guillem
beneeixi tot el vi que beurem.
Que sant Agapit
ens porti fins al llit,
que santa Ciriaca
ens consoli la ressaca,
tingueu pietat
de mi, que aquesta nit vaig torrat.
Sant Hilari, sant Hilari,
fill de puta qui no se l’acabi!

Sens dubte, aquesta cançó del grup 
Brams va contribuir a estendre la fór-
mula a bona part dels territoris de parla 
catalana, i actualment s’utilitza almenys 
fins a l’Ebre, fins a Ponent i fins a 
Mallorca i Menorca. Sembla que al País 
Valencià i a la Catalunya del Nord l’ex-
pressió no ha fet fortuna.

Un apunt fonètic i un altre de morfo-
lògic sobre l’expressió. El fonètic és que 
la pronúncia més estesa emmudeix la t 
de sant hilari (tot i que determinats par-
lants, com ara els de Sant Hilari Sacalm, 
la hi mantinguin). El morfològic és que, 
com que les formes del present de sub-
juntiu varien segons els parlars (acabe 
o acàbia en tortosí, o acabigue en nord-
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occidental), en certs indrets l’expressió 
es diu sense la rima.

En qualsevol cas, a partir d’aquesta 
fórmula, amb rima o sense, digna de ser 
recollida en el costumari català contem-
porani, ha arribat a la llengua general 
l’expressió sant hilari per a designar 
aquell brindis en què el got (i qui diu el 
got, diu la llauna, la gerra, etc.) es buida 
tot d’un sol cop. Els diccionaris encara 
no recullen el terme, però potser algun 
dia s’ho hauran de plantejar.

Proposta d’entrada 
al diccionari

Potser el primer que caldria decidir 
és amb quina forma o sota quina entrada 
s’ha de recollir. Crear l’entrada santhi-
lari seria conseqüent lèxicament (hilari 

tot sol no vol dir res) i morfològicament 
(la forma de plural manté sant en sin-
gular: santhilaris), i a més al diccionari 
ja hi ha casos paral·lels (santbernat i 
santcrist); toparia, però, amb la tradició 
d’escriure-ho separat (al Google hi ha 9 
enllaços amb «un santhilari» escrit tot 
junt i 33.0001 amb «un sant hilari» escrit 
separat). Amb la forma sant-hilari pas-
saria el mateix, i encara caldria justificar 
un guionet que no s’ajusta clarament a 
cap dels criteris normatius actuals. En 
canvi, recollint l’expressió sant hilari 

1.   Consulta feta el setembre del 2011. D’aquests 
33.000, hauríem d’eliminar els que fan referèn-
cia a altres coses («van saber aturar els atacs 
d’un Sant Hilari que no va poder xutar ni una 
sola vegada entre els tres pals»), però bo i així 
ens queden moltíssims més enllaços que no pas 
si ho busquem tot junt.

dintre l’entrada sant, per exemple, es 
mantindria la grafia més estesa. En 
qualsevol cas, és una decisió que els 
lexicògrafs haurien de valorar.

Pel que fa a la definició, hauria d’in-
cloure, com ha quedat dit, que és l’acció 
de beure d’un cop el contingut d’un got 
o d’un altre recipient en un brindis. A 
més a més, es podria exemplificar amb 
algun dels dos contextos bàsics en què 
es fa servir: beure a sant hilari i, el més 
habitual, fer un sant hilari .

Que els diccionaris recollissin aquest 
terme seria un bon símptoma per a mos-
trar que, en contra del que pensen molts, 
no tot el llenguatge nou que es genera 
en català es basa en el calc d’altres llen-
gües, sinó que també som capaços de 
crear vocabulari genuí. u

El paquetaire
Albert Jané

Els nostres diccionaris normatius, 
ara el DIEC i abans el DGLC (el 
Fabra), admeten solament per al 

substantiu paquetaire el valor ‘El qui 
(o persona que) es dedica a fer paquets’. 
Però aquest mot ha estat usat també, 
molt habitualment, com a sinònim de 
contrabandista. Recordem, per exemple, 
haver sentit parlar moltes vegades dels 
paquetaires de Castellar de n’Hug, que 
en altres temps devien tenir una activitat 
molt intensa en aquest camp tan especí-
fic i característic de la importació.

Essent així, i amb el 
suport de diversos exem-
ples textuals que ens va 
fornir el Corpus Textual 
Informatitzat de la Llen-
gua Catalana (CTILC), 
ens vam decidir a proposar 
a la Comissió de Lexico-
grafia de la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans l’admissió 
d’aquest segon valor del 
terme paquetaire, admis-

sió que fou aprovada en una de les dar-
reres reunions de la susdita comissió. 
Des d’ara, doncs, paquetaire ‘contra-
bandista’ és un mot amb la deguda san-
ció normativa.

Vet ací alguns dels exemples que 
surten en el CTILC de l’ús de paque-
taire amb aquest valor:

«Havia sigut com una convulsioneta 
més del malalt; però alguns, ni això, 
creien, donant-li, tot lo més, el caràcter 
d’una estratagema de contrabandistes 
per a distreure forces de carrabiners i 

deixar algun pas franc als paquetaires» 
(Narcís Oller, Vilaniu).

«Acabada la guerra, tornà a fer de 
traginer, després paquetaire» (Artur 
Osona, De les meves excursions amb 
en Jaume de Can Valent).

«Justament les circumstàncies hi 
ajudaven, perquè el petit contrabando, 
que era la vida del país, era mort des 
de que l’Esparver l’havia donada en 
saquejar els paquetaires, midant-los pel 
mateix raser que als mercaders i propie-
taris» (Marià Vayreda, La punyalada).

I, com a cloenda, un 
exemple de Verdaguer, 
realment impagable:

«Era un carrabiner, 
que ens encalçava amb la 
il·lusió de que portàvem 
frau, i a l’atrapar-nos s’en-
fadà de mala manera al 
veure que era un capellà 
aquell que de lluny havia 
pres per un paquetaire» 
(Jacint Verdaguer, Excur-
sions i viatges). u
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Què posa aquí?
 

Gabriel Bibiloni

Posar  és un verb de semàntica 
molt complexa. Procedeix del 
llatí  pausare, que significava 

‘aturar-se’. El substantiu pausa, forma 
culta agafada del llatí pausa (germà 
de pausare), ens en dóna una justifica-
ció transparent. El significat original 
de ‘aturar-se’ es veu clarament quan 
diem que un ocell s’ha posat damunt 
una branca.  S’ha posat  aquí vol dir 
‘s’ha aturat’, fet que es copsa més 
directament en espanyol (se ha posado, 
no se ha puesto). El mateix significat 
original tenim en la paraula posada, un 
lloc on hom es posa, és a dir, s’atura. 
O reposa, que és un altre membre de 
la família (del llatí repausare, reforç 
de pausare).

El verb posar existeix en totes les 
llengües romàniques (francès poser, 
italià  posare, espanyol i por tu-
guès posar) i en totes conserva més o 

menys el significat del llatí pausare . 
Però en català es produí un canvi radi-
cal i el mot va agafar especialment el 
significat del llatí ponere (fer que una 
cosa estigui a un lloc, col·locar), que 
les altres llengües germanes expres-
sen amb la continuació d’aquest verb 
(espanyol poner, italià porre) o amb la 
continuació de mittere  (francès met-
tre). En català antic coexistien el 
verb  posar, amb el nou significat, i 
el seu sinònim metre, però aquest va 
acabar desapareixent de l’ús normal. 
Paral·lelament, la continuació del llatí 
ponere –pondre– va agafar en català 
un significat restringit associat amb els 
ous o amb el sol (les gallines ponen i el 
sol es pon cada dia). Altres vegades ja 
hem advertit de la tendència d’alguns 
urbanites espanyolitzats a substituir el 
nostre pondre per posar, cosa que els 
fa dir que les gallines «posen ous».

Un ús particular de posar és aquell 
en què el mot significa ‘escriure alguna 
cosa a algun lloc’. Per exemple, «al cos-
tat del teu nom hi has de posar el DNI», 
o «què hi he de posar, aquí? [un lloc 
en un escrit]», «pensa a posar pagat [en 
una factura]». És un ús ben coherent 
amb el significat general de posar. Però 
moltes vegades se sent a dir una altra 
cosa que ja no és tan coherent. Parlant 
d’un escrit o d’un text podem sentir algú 
dir «què posa aquí» o «aquí posa que 
l’acte comença a les vuit». Ens sembla 
un ús calcat de l’espanyol i estrany a 
la nostra llengua genuïna. Els nostres 
parlants genuïns aquí només usarien el 
verb dir: «què diu aquí», «aquí diu que 
l’acte comença a les vuit». Posar és un 
verb transitiu: hi ha algú (alguna per-
sona) que posa una cosa en un lloc. Les 
persones poden posar, però els papers 
no posen res. Els papers diuen. u

Aquest article fou publicat a l’Espira, suplement cultural del 
Diari de Balears, el dia 19 de febrer del 2011.
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Marrameu!
David Casellas

Cada cop més sovint sento que alguns locutors esportius usen una 
expressió calcada de l’espanyol per a referir-se al fet que algú 
s’ha emportat l’aigua al seu molí, ha escombrat cap a casa, ha 

guanyat el capítol o s’ha ficat el partit a la butxaca. I l’expressió que 
fan servir és emportar-se el gat a l’aigua. Aquesta és evidentment una 
expressió inexistent en català, per molt que tinguem moltes més expres-
sions referides a aquest animal tan simpàtic. I és que als gats no els 
agrada gaire l’aigua (per això als castellans els deu costar molt de por-
tar-los cap a l’aigua), i de ben segur que els marrameus del gat es deuen 
sentir de ben lluny quan els volem banyar. Això no sé si pot tenir relació 
o no amb el fet que quan hom ha begut, però no pas precisament aigua, 
diguem que està gat o va gat. Però aquesta expressió és tan comuna que 
fins i tot n’hem derivat el verb engatar-se. 

D’una persona múrria, que sap dissimilar les intencions i fer l’inno-
cent, en diem gata-maula o gata-moixa. Curiosament, aquests dos mots 
són pràcticament una repetició del mateix: maula prové de miolar, i moixa 
prové de moix (gat). Per tant, seria com si diguéssim gata-miola i gata-
gata. Els mots maula i moixa són de creació hipocorística, amb una inten-
ció afectuosa i d’un ús estrictament familiar. El terme moix, que s’ha estès 
tant per les Illes com a sinònim de gat, al Principat també es fa servir, 
però en la forma originària i amb el significat hipocorístic de «nom ama-
ganyador del gat, de creació expressiva com mix, marruixa, etc.», d’acord 
amb la definició que en fa Joan Coromines en el Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana. D’aquí prové el mot mixo, mixa o 
mixeta amb el qual encara solem cridar els gats. I com que als gats sovint 
els podem aplicar els adjectius manyac, mansoi o ensopit, en el Princi-
pat estar moix significa estar ensopit o abatut. Del mateix mot també en 
podem derivar el pèl moixí, per comparació amb el pèl dels gats. Pel que 
fa a la font Moixina d’Olot, Joan Coromines diu que «no excloguem que 
es refereixi directament al nom antic dels gats (que hom sol veure-hi abeu-
rant-s’hi: Font del Gat, o Font del Gat-hi-llepa)». 

Algú potser dirà que aquest text és una gatada, volent dir que és un 
gros disbarat dedicar-lo a un animal tan esquerp, però de ben segur que 
només seran quatre gats els qui pensaran així. Amb tot, no m’embrancaré 
pas a ficar-me entre les gatoses, per por de sortir-ne esgarrinxat, ni tampoc 
voldria ser titllat de gata-maula o gata moixa . 

El món dels felins ja hem vist que ens ha donat mots de diversos 
tipus: verbs com engatar-se i gatejar (tal com fan els nens petits que van 
de quatre grapes –no pas a gatas, com en castellà– abans d’aprendre 
a caminar); noms com gata-maula o gatosa (arbust que esgarrapa com 
els gats); adjectius com moix-a o moixí, i expressions com anar gat o 
quatre gats. De frases fetes formades amb la paraula gat en podem tro-
bar moltíssimes, cosa que demostra fins a quin punt és popular aquest 
animal tan entranyable, que tan aviat és manyac com esquerp: haver-hi 
gat amagat, donar gat per llebre, trobar tres peus al gat, ser un gat vell, 
ser un gat escorxat, posar el cascavell al gat, estar com gat i gos, més 
content que un gat amb una rata, ser un orgue de gats... Cadascun dels 
lectors segurament n’hi podrà afegir algunes de pròpies del seu poble o 
comarca; això demostra la riquesa innegable de la nostra llengua, que 
convé que guardem com el tresor més apreciat. u
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Un dels defectes contra la correcció lingüística és el 
constituït per les impropietats lèxiques, és a dir, per 
l’ús de mots amb un sentit impropi, o bé amb un con-

text que no correspon a la semàntica del mot. En aquest tre-
ball (que és una notable ampliació, més alguna matisació, de 
l’apartat «Impropietats lèxiques» del nostre manual Obs/2, 
pp. 122-124, apartat reproduït dins Llengua Nacional, 
núm. 41, hivern del 2002, p. 28) mirarem d’agrupar d’alguna 
manera els exemples que en tenim recollits (en set tipus; 
dins de cada tipus, posem els exemples, generalment, per 
ordre de recopilació) i els comentarem breument, donant-ne 
la solució (és a dir, l’esmena del defecte). Notarem que, en 
algun cas, la impropietat és tan grossa que ja esdevé un 
despropòsit1; en canvi, en altres casos és subtil o bé és fruit 
d’una simple badada o lapsus de l’autor. També notarem que 
bastants casos es refereixen al llenguatge religiós, sobre el 
qual, avui dia, es constata molta ignorància.

Com hem fet en altres treballs, primer copiarem, entre 
cometes, els exemples defectuosos, subratllant-hi els ele-
ments afectats; després, entre parèntesis, en citarem 
sumària ment la font i, si cal, els comentarem; finalment, 
tornarem a donar l’exemple (sovint, abreujadament) esme-
nat, posant-hi en negreta els elements esmenats. Com que 
es tracta d’exemples reals, a vegades contenen defectes d’al-
gun altre tipus, que també marquem i corregim. Acabem el 
treball amb una breu conclusió.

1.  Superlatius i altres termes que no admeten 
quantitatius
És lògic que els adjectius superlatius, per la seva mateixa 

naturalesa, no admetin comparacions o graus. Això també 
passa amb altres adjectius amb una semàntica anàloga als 
superlatius. Veurem, doncs, en aquest primer grup d’exem-
ples el defecte de posar adverbis de quantitat o semblants 
a tal tipus d’adjectius:

—  «Les perspectives per al curs vinent semblen més òpti-
mes» (d’un original, abans de ser corregit; l’adjectiu 
òptim és un superlatiu, equivalent a ‘molt bo, bonís-
sim, el més bo...’; per tant, no admet comparacions o 
graus) > Les perspectives per al curs vinent semblen 
òptimes. / «La posició més òptima seria que cada gran 
dialecte intentara un diccionari contrastiu amb el dia-
lecte central» (AA. VV., La llengua als mitjans de 
comunicació, p. 114) > La posició òptima seria que ... 
/ «... el resultat era d’un més que òptim rendiment» (M. 

Arimany, Memòria de mi..., p. 118) > ... el resultat era 
d’un òptim rendiment. / «... tot fa creure que estem en 
el moment més òptim per avançar significativament 
en el procés de sobirania» (Avui, 18-4-1992, p. 10; de 
passada hi farem altres retocs) > ... tot fa creure que 
som en el moment òptim per a avançar significativa-
ment en el procés de sobirania. / «L’actual codi [de dret 
canònic] ha arribat a un punt bastant òptim» (redacció 
d’un alumne de teologia) > L’actual codi ha arribat a 
un punt bastant bo. / «Però no diria la veritat si no afir-
més que m’agraden més altres ocells. Primer de tot la 
becada, que és el més òptim de tots –per menjar, s’en-
tén» (Pla, OC 44, p. 108) > ... Primer de tot la becada, 
que és el millor de tots ...

—  «... arriba al seu punt més àlgid» (d’un original, abans 
de ser corregit; com que àlgid ja vol dir ‘més greu’, no 
admet comparatius) > ... arriba al seu punt àlgid. 

—  «Aquest misteri de l’amor en el dolor de la Creu és la 
clau més definitiva per a interpretar el nostre Univers 
carregat d’enigmes» (R. Pou, Creador i creatura, p. 
196; definitiu és un terme que no admet compara-
cions o graus) > Aquest misteri de l’amor ... és la clau 
definitiva per a ... / «Com hem repetit a bastament al 
llarg d’aquests apartats, és difícil fer generalitzacions 
més definitives sense estudis sistemàtics de la llengua 
oral que puguin confirmar o modificar les tendències 
que hem apuntat i també completar i perfeccionar la 
classificació que hem proposat en l’apartat anterior» 
(d’una gramàtica, abans de ser corregida) > ... és difí-
cil fer generalitzacions definitives (o més segures) 
sense estudis sistemàtics ...

—  «Aquests dies l’activitat diplomàtica a la seu del coprín-
cep d’Andorra és molt frenètica» (Avui, 20-11-1994, p. 
22; frenètic és un terme que no admet comparacions o 
graus) > Aquests dies l’activitat diplomàtica a la seu 
del copríncep d’Andorra és frenètica .

—  «... els victorins, que semblen els mestres més imme-
diats del nostre autor ...» (d’un original, abans de ser 
corregit; immediat és un terme que no admet compara-
cions o graus) > ... els victorins, que semblen els mes-
tres immediats del nostre autor ...

—  «Per tant, el diàleg de l’Església amb les cultures del 
nostre temps és una exigència força ineludible que 
demana creativitat apostòlica i força profètica per fer-

Impropietats lèxiques (nova versió)
Josep Ruaix i Vinyet

1. Vegem-ne, per curiositat, un exemple en castellà: «Hace escasos días, 
el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, convocó a 
los medios para que éstos difundieran una declaración institucional. Es 

óbice que quien así se manifestaba lo hacía en función del cargo que 
en la actualidad ostenta» (La Vanguardia, 8-3-2005, p. 24, on es posa 
óbice per obvio).



sociolingüística

18    LLengua nacionaL - núm. 77 - iV trimestre deL 2011

lèxic

los arribar l’originalitat del missatge evangèlic» (AA. 
VV., Ressò de la fe..., p. 6; ineludible és un terme que 
no admet comparacions o graus; de passada hi farem 
un altre retoc) > Per tant, el diàleg ... és una exigència 
ineludible que demana creativitat apostòlica i força 
profètica per a fer-los arribar ...

—  «Tot i això, els seus derivats [d’aquest verb] també han 
fet camins molt paral·lels, molt interessants ...» (O. 
Camps, Parlem del català, p. 35; paral·lel és un terme 
que no admet comparacions o graus) > Tot i això, els 
seus derivats també han fet camins paral·lels ... 

—  «De manera que es pot dir ... Però les últimes [formes] 
són més preferibles» (ib., p. 229; també preferible és un 
terme que no admet comparacions o graus) > De manera 
que es pot dir ... Però les últimes són preferibles.

—  «Herodies odiava Joan i el volia fer matar, però no 
podia, perquè Herodes, sabent que Joan era un home 
just i sant, el respectava i el protegia; quan el sentia, 
quedava molt perplex, però l’escoltava de bon grat» 
(Mc 6, 19-20, segons Bíblia catalana interconfessio-
nal, 1ª ed.; perplex és un terme que no admet compa-
racions o graus; a notar que en la 2ª ed. el defecte fou 
esmenat) > Herodies odiava Joan ... quan el sentia, 
quedava perplex, però l’escoltava ...

—  «... algunes expressions. Es faria llarg d’esmentar-les 
totes, però podem escollir les més principals» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit; principal és un terme que 
no admet comparacions o graus) > ... algunes expres-
sions. Es faria llarg d’esmentar-les totes, però podem 
escollir les principals.

—  «un canvi molt transcendental» (Full Diocesà, 23-2-
1992; transcendental és un terme que no admet com-
paracions o graus) > un canvi transcendental.

—  «El Pare Cardona va dir que faria el possible per assis-
tir-hi algun any, encara que li és una mica difícil, ja 
que per la seva condició de prior no li és massa possi-
ble de sortir gaire del monestir» (d’una revista local; 
la impossibilitat no té graus) > El Pare Cardona ... ja 
que per la seva condició de prior no li és possible de 
sortir gaire del monestir.

—  «El profeta considera la metàfora matrimonial tan 
important que se serveix d’ella fins i tot quan les cir-
cumstàncies per fer-ho no són massa ideals» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit; de passada hi farem dos 
retocs més) > El profeta considera la metàfora matri-
monial tan important que se’n serveix fins i tot quan 
les circumstàncies per a fer-ho no són ideals.

—  «El gran nombre de personatges citats, i la circums-
tància que alguns eren forasters, fa difícil de documen-
tar-los tots. Tanmateix, la identificació de diversos i 
la confirmació documental de múltiples dades que el 
poema consigna són garantia prou suficient per a arri-
bar a la conclusió que ens trobem davant d’una autèn-
tica galeria d’amistats del nostre escriptor» (Testament 
de Bernat Serradell, de Vic, Els Nostres Clàssics, 103, 

«Introducció», pp. 27-28) > ... que el poema consigna 
són prou garantia (o bé són garantia suficient) per a 
arribar a la conclusió ...

—  «Finalment, la justícia ha tancat el cas del segrest de 
Maria Àngels Feliu, veïna d’Olot i farmacèutica de 
professió. El seu patiment ha estat tan immens que 
possiblement resulta inimaginable. Ningú se’n pot fer 
plenament la idea. A la vista oral del judici en vam 
tenir un tast, però possiblement mai ho arribarem a 
entendre tot» (Avui, 14-4-2003, p. 2; a més del defecte 
que aquí ens interessa més [tan immens], hi ha dos 
cops un ús impropi de possiblement i alguna altra cosa 
que esmenarem) > ... El seu patiment ha estat tan 
gran que segurament resulta inimaginable. Ningú 
no se’n pot fer plenament la idea. A la vista oral del 
judici en vam tenir un tast, però potser mai no ho 
arribarem a entendre tot.

—  «Després de 22 dies desaparegut, diumenge al matí 
van trobar el cos sense vida d’A.N, de 44 anys. El 
manresà va ser localitzat al torrent de la Figuereta, 
al parc natural de Sant Llorenç del Munt, en un lloc 
molt inaccessible, segons ha explicat a aquest diari el 
seu germà, I.N.» (Regió 7, 24-6-2003, p. 5) > ... en un 
lloc inaccessible ...

—  «És obvi que els actes i el tarannà de [Francisco de] 
Velasco han merescut entre els historiadors un judici prou 
unànime que no l’ha deixat en un lloc gaire lluït» (Avui, 
11-9-2003, supl., p. 8) > ... un judici unànime que ...

—  «L’estructura de les homilies [d’Organyà], força idèntica 
en totes, presenta l’acabament amb una citació també 
en llengua llatina, que ve a ser com un tancament este-
reotipat: és idèntic en totes les homilies, llevat de la 
tercera ...» (d’un original, abans de ser corregit; de pas-
sada, en la correcció evitarem la repetició de l’adj. idèn-
tic) > L’estructura de les homilies, força semblant en 
totes ... és idèntic en totes les homilies ...

— «La bicicleta d’en Llorenç va passar a ser, a partir d’aquell 
moment, un element dels més actius en el solar. [...] Els 
bidons sàviament distribuïts, les peces metàl·liques de la 
grua que havien recuperat del racó on jeien i uns quants 
taulons posats en difícil equilibri i que a la més mínima 
canviaven de posició, eren els obstacles més espectacu-
lars, però s’hi havia d’afegir un breu circuit per la mun-
tanya de sorra i l’obligació de fer un salt de tauló a bidó 
perquè les rodes no toquessin l’aigua d’una petita bassa 
artificial que van crear a cops de mànega» (J. Carbó, El 
solar de les rates, p. 99; a més de la impropietat que aquí 
ens interessa més [a la més mínima], n’hi ha una altra [per 
la muntanya de sorra]) > La bicicleta ... i que a la més 
petita canviaven de posició ... però s’hi havia d’afegir 
un breu circuit pel munt de sorra ... / «... es despleguen 
maniobres prop de les federacions esportives internaci-
onals per tal d’impedir la més mínima aparició de cap 
federació esportiva catalana ...» (Llengua Nacional, 
núm. 58, I trim. 2007, p. 14) > ... la més petita ...
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—  «Ainaud, àvid de saber i divulgador en el sentit més 
noble de l’expressió, autor de milers de pàgines escam-
pades en tota mena de racons, des de llibres propis fins a 
les publicacions més menors, és en el sentit més complet 
del terme un home de lletres» (AA. VV., Reconeixement 
a Josep Maria Ainaud de Lasarte, p. 9) > ... fins a les 
publicacions més petites (o bé fins a les publicacions 
més secundàries, o bé fins a publicacions menors) ...

2.  Incompatibilitat o redundància entre un ad-
jectiu, verb o substantiu i el context

Existeixen adjectius, com també verbs i substantius, que 
resulten incompatibles amb segons quins contextos, cons-
tituint, a vegades, una redundància. Ho veurem en aquesta 
segona sèrie d’exemples:

—  «Rosetta Cutolo, detinguda ahir, una de les úniques 
dones que ha aconseguit formar part de la cúpula de 
la Màfia...» (Avui, 9-2-1993, p. 2; si és única no pot ser 
una entre altres dones; la solució depèn del significat de 
la frase) > Rosetta Cutolo, detinguda ahir, una de les 
poques dones que han aconseguit (o bé l’única dona 
que ha aconseguit) ... / «Si l’home se n’havia anat des-
prés de tornar-se boig i destrossar aquells llibres, una 
de les úniques coses que estimava al món, ho havia fet 
sense res, sense papers, sense diners ...» (M. Aritzeta, La 
maleta sarda, p. 349) > ... una de les poques coses ...

—  «... i cada setmana hi ha baralles pels carrers, com en 
un veritable far west ...» (F. Escribano, Descalç sobre 
la terra vermella, pp. 29-30) > ... com en un poble del 
far west ...

—  «Joan Coromines és el lingüista català més complet de 
tots els temps i, juntament amb Pompeu Fabra, un dels 
dos que han tingut una repercussió més extensa i pro-
funda sobre els diversos aspectes de la llengua» (AA. 
VV., L’obra de Joan Coromines, p. 15; si parlem de dos 
[Coromines i Fabra], no hi escau que diguem un dels 
dos) > Joan Coromines és el lingüista català més com-
plet de tots els temps i un dels dos –l’altre és Pompeu 
Fabra– que han tingut ...

—  «... l’estudi sobre els parlars de Cardós i Vall Ferrera, 
el llenguatge mariner de Sant Pol de Mar o, ja en extra-
murs lingüístic, sobre el dialecte aranès» (ib., p. 155; 
extramurs és un adverbi o també pot ser adjectiu) > ... o, 
ja extramurs pel que fa a la família lingüística (o bé, 
fora de la lingüística, o bé fora del camp lingüístic), 
sobre el dialecte aranès.

—  «... afirmació que es pot fer extensible a un cas com ...» 
(d’una gramàtica, abans de ser corregida; el terme exten-
sible ja vol dir ‘que es pot fer extensiu’) > ... afirmació 
extensible a un cas com ... o bé ... afirmació que es pot 
fer extensiva a un cas com ...

—  «Tots els fenòmens naturals, també els físico-químics, 
tenen una base no mecanicista. La mecànica quàntica 
ens afirma que, per la seva mateixa naturalesa, les 

partícules elementals segueixen un camí que no està 
determinat exactament pel seu estat anterior» (d’un 
original, abans de ser corregit; confusió entre ens diu 
i afirma) > ... La mecànica quàntica ens diu que ... 
(o bé ... La mecànica quàntica afirma que ...).

—  «Entre els escrits inèdits, cal destacar ... Eucarístiques 
–compilació de peces adreçades a l’Eucaristia» (Avui, 
23-4-2002, supl., p. 4) > ... compilació de peces sobre 
l’Eucaristia (o bé inspirades en l’Eucaristia).

—  «A partir de llavors, i fins al final de la seva vida, Arnau 
de Vilanova manifesta un viu interès per la teologia. La 
seva activitat com a metge quedarà abandonada a un 
segon pla» (d’un original, abans de ser corregit) > ... 
quedarà relegada a un segon pla.

—  «En definitiva, del billar, no en sé ni una paraula. No 
en vaig saber mai res. Inintel·ligibilitat nul·la, total» 
(Pla, OC 44, p. 462) > ... Intel·ligibilitat nul·la o bé 
Inintel·ligibilitat total.

—  «Si veus una estrella, demana un desig» (Avui, 24-12-
2002, anunci; es tracta d’una sinècdoque: desig [acció 
> cosa desitjada], com caça [acció > cosa]; però no 
deixa de ser una impropietat o redundància) > Si veus 
una estrella, expressa un desig (o bé Si veus una estre-
lla, pensa’t una cosa).

—  «... podem, doncs, llegir-hi que han portat a Catalunya 
monges castellanes com a educadores, unes monges que 
exclamen unes frases que evidencien la seva ignorància 
i el seu tarannà» (C. Arnau, Compromís i escriptura, 
p. 179; a notar que el verb exclamar és, segons els dic-
cionaris, transitiu, però en realitat sols pot dur, a tall de 
compl. directe, una exclamació; p.e.: Les monges van 
exclamar: “I ara!”) > ... diuen ... / «... un home exclama 
una frase que ens recorda la de les monges de la versió 
francesa ...» (ib., p. 182) > ... diu ...

—  «Al començar aquest treball volia conèixer més a fons el 
conte de fades, conèixer el perquè de l’atracció d’aquests 
contes meravellosos en els infants, què els aporta i què 
ens aporta també a nosaltres. He conegut una petita part 
i ja la trobo immensa de significats» (AA. VV., Treballs 
de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 
2000-2001, p. 181; a més de la impropietat [immensa de 
significats] hi esmenem altres defectes) > En començar 
aquest treball volia conèixer més a fons els contes de 
fades, conèixer el perquè de l’atracció d’aquests contes 
meravellosos en els infants, què els aporten a ells i què 
ens aporten també a nosaltres. N’he conegut una petita 
part i ja la trobo reblerta de significats.

—  «El canonge de Mallorca havia arribat afirmar punts 
de vista com aquests: ...» (N. Iglésias, Una revisió de 
Fabra..., p. 231; a més de la impropietat [afirmar punts 
de vista], hi manca una preposició) > El canonge de 
Mallorca havia arribat a afirmar coses com aquestes 
(o bé havia arribat a expressar punts de vista com 
aquests): ... 
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3. Confusió lèxica

El cas més típic d’impropietat és l’ús d’un terme per un 
altre a causa d’alguna confusió. En aquest tercer apartat, en 
veurem molts exemples, referits a un sol terme:

—  «... església ... atenta a respondre ... a la gent que viu ins-
crita en la vida quotidiana» (Rovira Belloso, Societat i 
Regne..., p. 158) > ... inserida ...

—  «La carta de Jeremies, doncs, no és una simple polè-
mica contra els déus falsos, sinó una clara afirmació 
de la transcendència del Déu d’Israel i de la seva acció 
creadora i provident» (Bíblia catalana interconfessio-
nal, 1ª ed., p. 1650; a notar que en la 2ª ed. el defecte 
fou esmenat) > ... requisitòria ...

—  «Es tracta de diversos camins que surten del centre, on 
posa “jo prefereixo” ...» (d’una guia didàctica) > ... diu ...

—  «No hi va posar resistència» (M. Arimany, Memòries 
de mi..., p. 413) > ... oposar ... / «... l’Esperit de Déu 
obra a través de la llibertat dels homes que poden posar 
resistència a les seves sol·licitacions» (d’un original, 
abans de ser revisat) > ... oposar ...

—  «En els meus cursos de redacció, cada any tinc feina 
a convèncer els alumnes de la rellevància que [la pun-
tuació] té. L’autoritat que em respecten durant tot el 
curs, se’m discuteix a l’hora de posar punts i comes» 
(D. Cassany, La cuina de l’escriptura, p. 144; a més 
de la impropietat [respecten] hi arreglarem una altra 
cosa [cf. Obs/1, pp. 32-33]) > En els meus cursos ... 
L’autoritat que em reconeixen durant tot el curs me 
la discuteixen a l’hora de ...

—  «Reben el tractament de monsenyor el nunci, l’inter-
nunci apostòlic, els delegats i enviats pontificis, els 
prefectes de les santes congregacions, els auditors de 
les nunciatures i els secretaris de les internunciatures» 
(Pujol-Solà, Ortotipografia, p. 247) > ... sagrades ...

—  «... la Secció Filològica ... en la seva sessió científica del 
7 de febrer de 1984 ...» (Documents de la Secció Filolò-
gica, I, p. 79) > ... acadèmica ...

—  «La gramàtica sanciona l’anomenat gerundi copulatiu, 
el que equival a una oració subordinada amb i i que 
expressa un temps posterior al del verb principal» (D. 
Cassany, o.c., p. 97) > ... condemna ...

—  «És difícil de sintetitzar en uns folis la successió 
d’esdeveniments que ha experimentat [l’Església] en 
la seva llarga trajectòria» (d’un original, destinat a 
ser publicat dins una revista; folis és aquí un terme 
impropi, ja que l’escrit sortirà en pàgines; de passada, 
hi evitarem l’ús de uns en lloc de uns quants, canviant 
tota l’expressió) > És difícil de sintetitzar en poc espai 
la successió d’esdeveniments ...

—  «... tot treball amb elements de subjectivitat és clarament 
susceptible a la crítica» (AA. VV., L’obra de Joan Coro-
mines, p. 180; confusió entre susceptible de crítica i 
subjecte a la crítica) > ... tot treball amb elements de 

subjectivitat és clarament susceptible de crítica (o bé 
subjecte a la crítica).

—  «El capellà ha fet la missa d’esquena al poble» (AA. 
VV., Deu + 1, p. 97) > ... ha dit ...

—  «“La pau és l’únic camí que condueix a la pau.” 
Aquesta afirmació fa pensar, no com una analogia de 
termes, sinó com una reflexió que ens hauria de crear 
la necessitat de comprendre el que ens volen dir les 
paraules ...» (Catalunya Cristiana, 18-1-2001, p. 14) 
> ... tautologia ...

—  «Per això, moltes vegades aquestes formes repugnen 
el temps futur» (d’una gramàtica, abans de ser corre-
gida) > ... rebutgen ...

—  «Molts autors consideren aquestes oracions com a copu-
latives. No cal fer-se cap problema d’aquesta dualitat, que 
en general és merament nominalista. Aquí ens interessa 
el fet que són oracions de valor passiu» (d’una gramà-
tica, abans de ser corregida; vegeu, p.e., la definició de 
nominalista dins el GDLC o el DIEC2) > ... nominal ...

—  «Escriure aquest petit assaig sobre nacionalisme ... no 
deixa de ser un atreviment imperdonable que s’arrisca 
de caure en la frivolitat» (J. Giró, El catalanisme del 
Dr. Carles Cardó, p. 7; confusió entre arriscar-se i ris-
car) > ... que risca de caure en la frivolitat.

—  «Havia començat un memoràndum el dia que vam arri-
bar a Alger i després l’havia deixat abandonat comple-
tament. De fet_però, això no era del tot cert, perquè el 
quadern de cobertes dures estava al cim de la taula de 
faig, en un lloc ben visible, quasi diríem preeminent» 
(AA. VV., La desgràcia de pecar i altres narracions, 
p. 154; de passada hi afegirem tres comes) > ... De fet, 
però, això no era del tot cert, perquè el quadern, de 
cobertes dures, estava al cim de la taula de faig, en un 
lloc ben visible, quasi diríem prominent .

—  «La difusió d’aquest document va ser contestada per la 
Conferència Episcopal Espanyola, que, a través de la 
seva web oficial, va recordar que l’Església no accepta 
l’ordenament de dones» (Avui, 23-3-2002, p. 26) > ... 
l’ordenació ...

—  «Poc després d’haver cantat la primera missa a l’ermita 
de Sant Jordi de Puig ses Lloses, prop de Folgueroles, 
[Verdaguer] va ser ordenat vicari de Vinyoles d’Orís per 
un període de dos anys ...» (Avui, 23-4-2002, supl., p. 4; 
de passada hi regularitzarem l’ortografia d’un topònim 
segons el Nomenclàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya) > Poc després ... a l’ermita de Sant Jordi 
de Puigseslloses, prop de Folgueroles, va ser nomenat 
vicari ... / «Fins i tot, va arribar a introduir la família 
Duran, que havia promès protegir, al palau del marquès 
per tal que assistissin a les misses que Verdaguer cantava» 
(ib.; de passada hi afegirem un pronom feble) > ... per tal 
que assistissin a les misses que Verdaguer hi deia.

—  «Mr. Harrison era original de Tanzània i un expert en 
joves literatures africanes autòctones» (de l’original 
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d’una novel·la, abans de ser corregit) > ... originari (o 
bé oriünd) ...

—  «Entrà al vestíbul de l’edifici rememorant el cant entre 
dents i animat a continuar demà l’esforç per trobar feina 
i poder un dia emportar-se la mare a un altre ambient 
més sa» (de l’original d’una novel·la, abans de ser corre-
git) > ... l’endemà ...

—  «Més de 600 capellans arribats d’arreu dels Països 
Catalans van participar ahir a Vic en la trobada sacer-
dotal dels bisbats de Catalunya amb motiu del cente-
nari de la mort de Jacint Verdaguer. [...] Les casulles 
blanques dels preveres omplien ja mitja catedral, que 
va acabar d’omplir-se amb fidels i públic» (Avui, 15-10-
2002, p. 23; confusió entre casulla i alba; aquesta dar-
rera és sempre blanca) > ... Les albes dels preveres ...

—  «De fet, el marit tenia la plena responsabilitat de la seva 
família, i una de les obligacions que assumia amb el 
matrimoni era la de tenir cura de la seva dona. Una dona 
casada que proveís per a ella mateixa era quelcom inau-
dit» (d’un original, abans de ser corregit; la impropietat 
és lleu, però va associada a una redundància: la repetició 
del mot dona poc després) > De fet, el marit ... tenir cura 
de la seva muller. Una dona casada ...

—  «Això fins i tot és més probable si tenim en compte que 
els antics jueus creien que l’infant sortia del semen de 
l’home, sense que la dona hi portés res genèticament» 
(d’un original, abans de ser corregit) > ... aportés ...

—  «Morgades acabava de ser nomenat bisbe de Barcelona 
i, per tant, Verdaguer, que era beneficiari de l’església 
de Betlem, havia de tornar a dependre d’ell» (Verdaguer, 
Aires del Montseny, ed. Garolera, «Presentació» de J. 
Castellanos, p. 9) > ... beneficiat ...

—  «James Coleman posposa la seva exposició a la Fundació 
Tàpies» (exemple fornit per J. Vallcorba dins Llengua 
Nacional, núm. 40, tardor 2002, p. 22) > ... ajorna ...

—  «Les campanes de moltes esglésies no van deixar ahir 
de repicar en senyal de dol per la mort del bisbe emèrit 
de Solsona, Antoni Deig» (Regió 7, 13-8-2003, p. 26; 
segons el DIEC2, repicar és ‘tocar [una campana, etc.] 
a tocs vius i repetits en senyal de festa’) > ... tocar ...

—  «... la Lliga Defensa de l’Arbre Fruiter va actuar com a 
part denunciant davant el jutjat de pau de Moià. Fins i 
tot algunes de les denúncies van passar a ens judicials 
superiors» (d’un original, abans de ser corregit) > ... 
instàncies ...

—  «Es posà èmfasi en la reforestació dels voltants de la vila 
[de Moià], en especial de les muntanyes de la Creu i del 
Salgot» (d’un original, abans de ser corregit; cal tenir en 
compte que Moià es troba en la Depressió Central; per 
tant, no hi ha muntanyes; el que hi ha són puigs, serres i 
serrats, els quals, vistos des de baix, presenten el seu flanc, 
el seu costat; per això s’anomenen costes) > ... costes ...

— «Tothom va sortir de la reunió vencedor, els de l’equip 
directiu estàvem convençuts i amb els ànims alts perquè 

sabíem que algú de l’administració educativa ens havia 
donat suport i la línia de l’ensenyament en català s’ini-
ciaria el curs següent, tal com va ser, el curs 1986-1987 
i, els altres, els mestres opositors a tot canvi de metodo-
logia, també sortien estranyament cofois i satisfets, ja 
que havien pogut dir i expressar el seu desacord sobre la 
imposició catalana i catalanista i respiraven tranquils pel 
fet que només posarien una línia d’ensenyament d’im-
mersió a l’escola» (AA. VV., Miscel·lània a Joaquim 
Arenas i Sampera, pp. 56-57) > ... oposats ...

—  «La consolidació d’iniciatives culturals de diferents seg-
ments d’edat permeten a nens, adolescents, joves, adults 
i avis tenir i trobar espais propis i compartits de sociabi-
litat dins del municipi. Gràcies a la iniciativa municipal, 
als avis no solament se’ls ofereixen una cada vegada més 
àmplia gamma de prestacions assistencials i sanitàries 
a través de la Regidoria de Benestar Social, sinó que_a 
més, se celebra, regularment, la seva festa, que alhora 
és la festa de tota una comunitat que ret homenatge als 
seus avantpassats» (AA. VV., Gurb, pp. 98-99; a notar 
que el GDLC i el DIEC2 no ajuden a resoldre aquesta 
impropietat [avantpassats]; sí que hi ajuda el DCVB; 
concretament quan, s.v. avantpassat remet a antepas-
sat = ‘antecessor consanguini ja difunt’; el GDLC i el 
DIEC2 diuen: avantpassat = ‘ascendent, antecessor’; de 
passada hi farem altres retocs) > La consolidació d’ini-
ciatives culturals de diferents segments d’edat permet 
a nens ... Gràcies a la iniciativa municipal, als avis no 
solament se’ls ofereix una cada vegada més àmplia 
gamma de prestacions assistencials i sanitàries a tra-
vés de la regidoria de Benestar Social, sinó que, a més, 
se celebra regularment la seva festa, que alhora és la 
festa de tota una comunitat que ret homenatge als seus 
ascendents (o antecessors).

—  «Des de l’estiu de 1937_Baranera va ser substituït sovint 
a l’Alcaldia per Josep Pujols Relat, masover de Can Pau 
Xic, que actuava com a alcalde accidental. Al maig de 
1938, el consistori es va haver de renovar a causa de les 
absències de diversos dels seus membres ja que s’incor-
poraven a files» (ib, p. 335; de passada hi farem altres 
retocs) > Des de l’estiu de 1937, Baranera va ser substi-
tuït a l’alcaldia per ... a causa de les absències d’alguns 
(o bé d’uns quants) dels seus membres ...

—  «En aquest treball hem escollit una representació dels 
fòssils més carismàtics recollits en el terme de Gurb, bé 
pel seu tipisme, per la presència excepcional o pel seu 
estat de conservació. Fem, doncs, un petit comentari 
dels diversos grups de làmines que hi ha al final d’aquest 
apartat» (ib., p. 447) > ... emblemàtics ...

—  «Un dels moments més emotius [de l’enterrament de M. 
Martí i Pol] es va produir al final de la cerimònia quan 
el contratenor Jordi Domènech va interpretar una can-
tata. Durant l’acte també es van llegir dos fragments de 
l’Evangeli, un del Llibre de les Lamentacions i un altre 
de l’Evangeli de Sant Mateu» (Regió 7, 14-11-2003, p. 
30; de passada hi traurem una majúscula) > ... Durant 
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l’acte també es van llegir dos fragments de la Bíblia, un 
del Llibre de les Lamentacions i un altre de l’Evangeli 
de sant Mateu.

—  «Ah! La luxúria i l’ostentació d’aquesta boda reial, 
¿com la podem justificar, davant de tants milers de 
persones que es moren de misèria?» (Avui, 31-5-2004, 
p. 4; notem que luxúria és un ‘desig sexual intens’) > 
Ah! El luxe i l’ostentació ...

—  «Les pàgines de la introducció, d’una forma especial, 
però també la bibliografia i múltiples notes a peu de 
pàgina esparses per tot el llibre, demostren que Nadal 
coneix la vida, l’obra i la bibliografia d’Arnau de Vila-
nova» (d’una recensió bibliogràfica, abans de ser cor-
regida; notem que el DIEC2 diu: «espars -a, adj. Que 
no forma part d’un conjunt, que no fa joc amb altres. 
Han publicat un últim volum amb els articles espar-
sos») > ... escampades ...

—  «A propòsit, en una entrevista que li vaig fer l’any 1993, 
apareguda en el rotatiu Cavall Fort, Oró em deia que ...» 
(Avui, 19-4-2004, p. 18; recordem que rotatiu és un diari 
o revista de gran tiratge imprès amb una rotativa, la qual 
és una màquina per a grans tiratges) > ... la revista ...

—  «Un dels meus records d’infantesa és l’arribada a casa 
dels veïns d’una capella ambulant de la Mare de Déu 
de Lourdes. Era una capsa de fusta fosca, més alta que 
ampla, amb una nansa per transportar-la i, en el costat 
més ample, una porta d’ogiva gòtica, de doble fulla, que 
en obrir-se mostrava la capella pròpiament dita, amb la 
imatge de la Mare de Déu, rèplica de la que s’adora al 
santuari francès, i la corresponent decoració amb pre-
domini de blau cel i estrelles grogues, si no em falla 
la memòria» (Regió 7, 2-10-2004, p. 29; de passada hi 
farem un parell de retocs) > Un dels meus records d’in-
fantesa és l’arribada a casa dels veïns d’una capella 
ambulant de la Mare de Déu de Lurdes. Era una capsa 
de fusta fosca ... amb una nansa per a transportar-la 
... rèplica de la que es venera al santuari francès ... / 
«Montserrat revaloritza l’obra de Josep Obiols amb una 
exposició. El monestir va inaugurar ahir una mostra 
sobre l’autor d’alguns dels seus murals més significa-
tius, entre els quals els del cambril on s’adora la More-
neta» (Regió 7, 26-3-2009, p. 1) > ... es venera ...

—  «Pel que fa a la presència de films comercials en català 
a les cartelleres i de vídeos en els catàlegs, és fefaent 
que és mínima en comparació amb els de parla caste-
llana» (AA. VV., Quin(s) model(s) de llengua escrita 
per als mitjans de comunicació, IEC, Barcelona 2004, 
p. 65) > ... clar (o notori, etc.) ...

—  «... una filla [d’Alfons Par] mor el 21 de maig de 1937 a 
causa d’un apèndix que els metges no poden curar per 
llur dedicació als ferits de guerra» (Llengua & Literatura, 
núm. 15, any 2004, p. 174) > ... una apendicitis  . . .

—  «Com anirà el derbi?» (sentit a dir, referint-se a un 
partit de futbol entre el Barcelona i el Real Madrid; el 
DIEC2 defineix derbi com a ‘competició esportiva que 

enfronta dos equips locals o de ciutats veïnes’) > Com 
anirà el clàssic?

—  «Israel, el poble electe, és cridat a la justícia veritable 
...» (d’un original, abans de ser corregit) > ... elegit ...

—  «Al capdavall del llibre, hi ha un glossari de termes 
marítims per als pressumptes lectors que necessitin 
consultar-lo» (X. Mas, Memorial dels pescadors i els 
peixos, p. 14; a més de la impropietat [marítims] i hi ha 
una redundància, que esmenem, i una falta d’ortografia 
[pressumptes per presumptes) > Al capdavall del llibre, 
hi ha un glossari de termes mariners per als lectors 
que necessitin consultar-lo.

—  «Convindrà, doncs, tenir present això: que el comen-
çament del text sigui rellevant, que tot el document 
mantingui un incentiu del lector –gràcies al to de 
la prosa i al ritme expositiu–, que fem ús d’aquells 
recursos expressius mitjançant els quals destaquem o 
ponderem allò que convé o interessa» (d’un original, 
abans de ser corregit) > ... l’atenció ...

—  «Molt probablement es poden detectar en aquest plan-
tejament els postulats de la unitat funcional d’August 
Pi i Sunyer i el principi de l’osmosi de Cannon –que 
fou nomenat doctor honoris causa de la Universitat de 
Barcelona en 1938–, que tanta influència van exercir a 
Catalunya» (d’un original, abans de ser corregit; de pas-
sada hi esmenarem una preposició) > ... que fou investit 
doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona ...

—  «Seria incert afirmar que la Regina no es casés enamo-
rada» (J. Agut, Rosa de foc, p. 111) > Seria fals (o bé 
No seria cert) afirmar que ...

—  «Blázquez, com el descriu l’arquebisbe de Barcelona, 
és “un bisbe integrador, dialogant i sensible als reptes 
pastorals de la societat espanyola, al paper de l’Església 
en el món i a les peculiars realitats socials, culturals i 
religioses existents”. Martínez Sistach es fonamenta en 
la trajectòria dels deu anys de Blázquez al capdavant de 
la diòcesi de Bilbao, que l’avalen com a home molt dòcil, 
molt participatiu i molt conciliador amb la realitat del 
País Basc» (Avui, 15-3-2005, p. 26) > ... dúctil ...

—  «Dèiem que la troballa fou casual perquè una bona 
amiga nostra, en un article de “La Vanguardia” del 
setembre del 2003, atribuïa a Reus la paternitat del nos-
tre convilatà. Posats en contacte amb T. C., l’autora de 
l’article, no tan sols reconegué la seva equivocació, sinó 
que s’oferí a venir al Vendrell amb una còpia d’un dels 
llibres que Aixalà havia publicat a Cuba en castellà...» 
(d’un original, abans de ser corregit; vol dir que Aixalà 
no va néixer a Reus sinó al Vendrell) > ... el bressol ...

—  «Tinc un record molt confós d’aquells dies de la guerra» 
(E. Teixidor, Pa negre, p. 116; cf. NDA, p. 87) > ... con-
fús ... / «... entenia d’una manera llunyana i confosa que 
en aquell moment només sentia com una angoixa nova i 
punyent ...» (ib., p. 118) > ... confusa ... / «Jo entenia, a la 
meva manera difosa i llunyana, que en la nostra condició 
assumida de perdedors, la millor manera de sobreviure 



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 77 - IV trimestre deL 2011    23

lèxic

era desar les conviccions pròpies i fins i tot la dignitat 
personal i agenollar-se de bon grat a llepar les botes dels 
amos» (ib., pp. 122-123) > ... difusa ...

—  «Però Agripa, com Herodes, tenia un reialme bicèfal, 
en part jueu i en part grec, i havia de donar satisfacció 
a tots els seus súbdits» (Puig i Tàrrech, Jesús. Un perfil 
biogràfic, p. 131; bicèfal escauria a un país que tingués 
dos caps d’estat, com Andorra, un principat amb dos 
coprínceps) > ... biètnic ... 

—  «L’arribada d’un altre líder resistent, Simó bar Giora, 
converteix Jerusalem en un camp de batalla amb la fac-
ció rival de Joan de Giscala, els quals, juntament amb la 
facció d’Eleazar, es divideixen la ciutat en zones d’in-
fluència» (ib., p. 133) > ... es reparteixen ...

—  «Els grans autors són coneguts per les seves producci-
ons literàries o artístiques, o bé pel relat que n’hagués 
fet algun dels seus deixebles il·lustres: és Plató qui ens fa 
conèixer Sòcrates, o Filòstrat qui ens explica la vida del 
taumaturg Apol·loni de Tiana. El cas de Jesús és sem-
blant i divers. Semblant_perquè tot el que sabem d’ell, 
ens ha arribat gràcies als records transmesos pels qui 
el veieren i l’escoltaren de primera mà, personalment. 
Divers perquè, a dos mil anys vista, la tradició oral s’ha 
fos i l’únic record directe que ens resta són els testimo-
nis escrits, sobretot els quatre evangelis, el pont entre 
ell i nosaltres» (ib., p. 319 i pàssim; de passada hi reto-
carem una mica la puntuació) > ... El cas de Jesús és 
semblant i diferent. Semblant, perquè tot el que sabem 
d’ell ens ha arribat ... Diferent, perquè, a dos mil anys 
vista ... / «El pas de Jesús per la història humana repre-
senta un capgirament, una autèntica revolució de cer-
teses i actituds interiors. Tot comença, però, amb una 
mirada diversa sobre la realitat, que surt del cor i que 
és capaç d’extreure dolcesa de la duresa, bondat de la 
maldat, amor de l’odi» (ib., p. 634) > ... diferent ...

—  «Els barcelonins i les barcelonines sabem que els car-
rers pels quals caminem i passegem cada dia són una 
extensió de casa nostra, i ens esmercem a tenir-los en 
les millors condicions» (d’una circular de l’alcalde de 
Barcelona, nov. 2005; la versió castellana deia nos 
esforzamos) > ... ens esforcem ...

—  «Mentre tot això arriba, el cronista ha fet una captació 
entre la redacció de l’AVUI per recollir 5 euros i envi-
ar-los al senyor Ceberio. Aquí les lliçons es paguen» 
(Avui, 17-1-2006, p. 64; notem que, encara que els 
diccionaris semblen admetre aquest ús, el substantiu 
realment usat corresponent al verb captar en el sentit 
de ‘fer una col·lecta’ és capta) > ... capta ...

—  «El bisbe de Vic presidirà la cerimònia de consagració 
de l’altar de l’església de Sant Sadurní de Salelles ... Les 
obres de restauració d’aquesta parròquia romànica, que 
data dels segles X i XI, van finalitzar l’estiu passat» 
(Regió 7, 28-1-2006, p. 9) > ... Les obres de restaura-
ció d’aquesta església romànica (o bé d’aquest edifici 
romànic, o bé d’aquesta construcció romànica) ...

—  «Fóra massa extens i prolífic deixar constància escrita 
de tots els col·laboradors de la revista» (d’un original, 
abans de ser corregit) > ... prolix ...

—  «El Papa nomenarà cardenal Lluís Martínez Sistach. La 
cerimònia tindrà lloc el 24 de novembre. Entre els 18 
ordenats amb dret a escollir nou pontífex també hi ha 
l’arquebisbe de València» (Avui, 18-10-2007, p. 38) > ... 
purpurats ... / «El Papa ordena cardenal Lluís Martínez 
Sistach» (Avui, 25-11-2007, p. 28) > ... crea (o nomena) 
... / «Ple de gom a gom en l’ordenació d’Àngel Pons i 
Carles Xavier Noriega com a monjos de Montserrat» 
(Regió 7, 9-12-2007, p. 1) > ... la professió ... / «Els 
monjos À. P. i C. X. P. van signar ahir el seu compro-
mís definitiu amb la comunitat benedictina i van ser 
consagrats com a membres d’aquesta» (ib., p. 17) > ... 
van ser rebuts ...

—  «Fins a tal punt arribava l’odi als jueus i la credibilitat 
de la gent, que al segle XV un franciscà italià, Bernar-
dino da Feltre, va anunciar ...» (I. Falcones, L’església 
del mar, p. 662) > ... credulitat  . . .

—  «Actualment no hi ha cap mena de diàleg entre la cúpula 
eclesiàstica [veneçolana] i el govern de Veneçuela, que 
acusa el bisbat d’actuar com “un partit polític” de l’opo-
sició» (Avui, 4-12-2007, p. 14) > ... l’episcopat ...

—  «El bisbe de Vic sacralitza avui l’altar major de l’es-
glésia del monestir de Sant Benet de Bages ... A partir 
d’ara, a l’església de Sant Benet s’hi podran fer casa-
ments només segons el codi catòlic ...» (Regió 7, 13-1-
2008, p. 6) > ... consagra ... ritu ...

—  «Vuit bisbes celebren a Sallent el bicentenari de sant 
Antoni Maria Claret.– La mitra catalana en pes va ser 
ahir a Sallent per honorar la memòria de sant Antoni 
Maria Claret ...» (Regió 7, 2-2-2008, p. 1; la mitra es 
diu d’un sol bisbe o bisbat) > ... Totes les mitres cata-
lanes (o bé L’episcopat català en pes) va ser ahir a 
Sallent ...

—  «El bisbe consagra la capella de la residència d’Artés» 
(Regió 7, 17-11-2008, p. 12) > ... beneeix ...

—  «Els textos religiosos difereixen lleugerament en el 
relat, però tots descriuen Moisès guiant els israelians 
fora d’Egipte, al davant de l’exèrcit del faraó, fa uns 
3000 anys» (Regió 7, 23-9-2010, p. 24; cf. NDA, p. 179) 
> ... israelites ...

—  «La tendència hereditària del càrrec permet supo-
sar que Jaume Garcia veiés en el ja no tan jove Pere 
Miquel el dofí que havia de perpetuar-lo» (P.M. Carbo-
nell, Cròniques d’Espanya, vol. I, «Introducció» d’A. 
Alcoberro, p. 23; cf. NDA, p. 102) > ... delfí ...

4.  Impropietat o confusió que afecten locu-
cions

Aquest quart apartat s’assembla a l’anterior, però hi 
recollim termes que constitueixen locucions o bé combi-
nacions de mots:
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—  «Ha de ser una carta seriosa, de vostè, no gaire llarga, 
però que exposi pèls i senyals» (D. Cassany, o.c., p. 48; 
la locució és exposar [alguna cosa] amb pèls i senyals;  
de passada hi traurem una coma) > Ha de ser una carta 
seriosa, de vostè, no gaire llarga però que ho exposi tot 
amb pèls i senyals.

—  «Heus a continuació una mostra de normes ISO dis-
ponibles relatives a la documentació» (M.T. Cabré, La 
terminologia, p. 216; confusió entre heus ací i a con-
tinuació [donem]) > Heus ací una mostra de... o bé A 
continuació donem una mostra de ...

—  «Arribem al rovell de l’ou, a l’essència de l’escriptura: 
la prosa, la frase. S’ha investigat més que cap altre 
aspecte, també és el que s’ensenya més a l’escola. Però 
Déu n’hi do els mals de cap que encara ens procura!» 
(D. Cassany, o.c., p. 85; confusió entre el subst. compost 
maldecap i la locució mal de cap; de passada hi millo-
rarem la puntuació, canviant una coma per un punt i 
coma; observem que no es veu clar el subjecte del verb 
s’ha investigat: la prosa?, la frase?, és que la prosa i la 
frase són el mateix?) > Arribem al rovell de l’ou ... S’ha 
investigat més que cap altre aspecte; també és el que 
s’ensenya més a l’escola. Però Déu n’hi do els malde-
caps que encara ens procura!

—  «Hi vaig arribar poc després de mitja nit» (A. Jané, 
Noranta-nou contes, p. 252; confusió entre la combi-
nació de l’adj. mig mitja i el subst. nit [p.e., he passat 
mitja nit sense dormir] i el subst. mitjanit [‘les dotze de 
la nit’ o ‘part de la nit entorn de les dotze’]) > Hi vaig 
arribar poc després de mitjanit. 

—  «No és només que els manuals de redacció, amb 
alguna excepció, no en parlin, sinó que l’aprenent sol 
tenir poca noció o cap del que és, de què es compon 
i per què serveix» (D. Cassany, o.c., p. 75; la locu-
ció és no tenir noció de...; a més, el quantitatiu poc 
implica un cosa partitiva, i l’indefinit cap implica una 
cosa no partitiva; de passada hi farem altres retocs) > 
No és solament que els manuals de redacció ... sinó 
que l’aprenent no sol tenir cap noció del que és, de 
què es compon i per a què serveix. / «Acabem for-
mant-nos exclusivament en la nostra professió, en la 
nostra àrea específica de coneixement, i restem inde-
fensos davant d’un paper blanc» (ib., p. 14; confusió 
entre l’adj. blanc i la loc. en blanc) > ... davant d’un 
paper en blanc.

—  «Ja sabem que en aquest paràgraf fem una revista d’uns 
quants temes fonamentals per a introduir el lector en 
l’estructura i el funcionament de la llengua» (Badia i 
Margarit, Gram. de la ll. cat., p. 143; confusió entre 
la loc. passar revista a... i una altra combinació de 
mots que aquí no fa al cas) > Ja sabem que ací passem 
revista a uns quants temes ...

—  «Es trenca la unitat significativa per causes diverses: 
idees que haurien d’anar juntes apareixen en parà-
grafs diferents, es repeteix la mateixa idea en dos o 

més paràgrafs, dues unitats veïnes tracten del mateix 
tema sense raó perquè no puguin constituir un sol 
paràgraf, etc.» (D. Cassany, o.c., p. 79; confusió entre 
la loc. sense raó i la combinació sense cap raó per-
què...) > ... tracten del mateix tema sense cap raó 
perquè no puguin constituir un sol paràgraf, etc. 
/ «La repetició reiterada d’un mot ple (nom, verb, 
adjectiu o adverbi) en un període breu provoca mono-
tonia i avorriment. Tant li fa que sigui una paraula 
bonica, curta, bàsica ...» (ib., p. 121; confusió entre les 
locucions tant li fa, que s’aplica a persones, i tant és, 
que s’aplica a coses; de passada hi canviarem l’ordre 
de col·locació d’un adjectiu [cf. Obs/1, pp. 105-109]) 
> La reiterada repetició d’un mot ple ... Tant és que 
sigui una paraula bonica, curta, bàsica ...

—  «El qui us estima de debò, Bé meu, va per camí ample 
i ral; el precipici és lluny ...» (d’una traducció, abans de 
ser corregida, d’una obra de Sta. Teresa d’Àvila; la loc. 
camí ral ha d’anar unida) > El qui us estima de debò, 
Bé meu, va per ample camí ral ...

—  «De Soulliac estant s’arriba bé a Roc-Amador» (J. Tor-
rents, Sojorn a Caors, p. 19; la loc. de ... estant implica 
posició estàtica, mentre que aquí el context és de movi-
ment) > Des de Soulliac s’arriba bé a Roc-Amador.

—  «Coromines dibuixa, una ocasió, tres grans actituds 
literàries davant de la llengua» (AA. VV., L’obra de 
Joan Coromines, p. 50; confusió entre en una ocasió i 
una vegada) > Coromines dibuixa, en una ocasió, tres 
grans actituds literàries davant de la llengua.

—  «Amb força temps d’antelació anunciem que ...» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit; confusió entre amb força ante-
lació i força temps abans) > Amb força antelació anun-
ciem que ... o bé Força temps abans anunciem que ...

—  «El delicat estat de salut del Papa l’ha obligat a modifi-
car les seves activitats habituals i a participar amb difi-
cultat en els actes litúrgics de la recent Setmana Santa. 
Per primer cop en el seu mandat, Joan Pau II va haver de 
renunciar al tradicional rentat de peus de Dijous Sant» 
(Avui, 3-4-2002, p. 21; de passada hi afegirem un article 
[cf. CC/2, p. 225]) > ... Joan Pau II va haver de renun-
ciar al tradicional lavatori dels peus (o bé rentament 
dels peus) del Dijous Sant.

—  «Just en aquell moment, el marquès de Comillas bus-
cava un capellà perquè digués una missa diària en nom 
del seu fill gran, que havia mort mesos abans» (Avui, 
23-4-2001, supl., p. 4; confusió entre en sufragi de i 
en nom de) > ... perquè digués una missa diària en 
sufragi del seu fill gran ...

—  «El productor Gustavo Ferrari explica que tan Karpan, 
com Scarpino i Schubert són actors molt coneguts dins 
el circuit professional argentí. Han treballat en cinema, 
teatre i publicitat, però la garantia de l’espectacle està 
sobretot en el boca a boca. La gent ve a veure l’obra, 
riu i surt molt satisfeta» (Avui, 19-9-2002, p. 45; de 
passada hi arreglarem una falta ortogràfica) > El pro-
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ductor G. F. explica que tant Karpan ... està sobretot 
en el boca-orella. La gent ...

—  «També aquí s’ha de dir que la situació actual (alesho-
res), que implicava la prostitució sagrada, influenciava 
també la formulació metafòrica» (d’un original, abans 
de ser corregit; de passada hi evitarem una redundàn-
cia: la repetició de l’adv. també) > També aquí s’ha 
de dir que la situació del moment, que implicava la 
prostitució sagrada, influenciava igualment la for-
mulació metafòrica.

—  «Bevem el heuriger, el vi novell, verd, molt lleuger, 
que fruita a les vinyes del poble. Es beu ben fred, en 
gerres de vidre. A còpia que s’ha anat fent fosc, s’han 
encès els fanalets del pati. I la gent ha anat sopant» 
(d’un opuscle de J. T., any 2001; notem que la loc. a 
còpia indica quantitat, com es veu en aquests exem-
ples del DIEC2: Va guanyar a còpia de diners. A 
còpia de repetir-ho, s’oblida que no és veritat) > ... 
A mesura que s’ha anat fent fosc ...

—  «[en un article d’una revista] Esmentarem de nou 
aquest passatge d’aquí a una estona i al final de la nos-
tra presentació» (d’un original, abans de ser corregit; 
notem que, si bé en una conferència hi ha temps, en un 
article no n’hi ha; el que hi ha és espai) > Esmentarem 
de nou aquest passatge més avall i al final de la nos-
tra presentació. / «El tema cosmològic, del qual hem 
parlat fa una estona, va tenir per a Peterson una gran 
importància» (ib.) > El tema cosmològic, del qual hem 
parlat abans (o bé més amunt), va tenir per a Peterson 
una gran importància.

—  «Alerta, però, amb l’anomenada globalització, aquest 
poder fàctic, molt més econòmic i polític que no pas 
humà i solidari, que s’està estenent als nostres dies com 
una bassa d’oli, promoguda pels Estats i per les forces 
econòmiques més prepotents ...» (C. Forner, Quaderns 
de Viver 6, pp. 34-35) > ... una taca d’oli ...

—  «El model que havia triat l’anterior Govern de la Gene-
ralitat per adjudicar una presó a la comarca de Bages no 
ha funcionat. Amagar la informació al ciutadà i als seus 
representants al municipi és una manera de voler fer el 
clau pel cap, de forçar la implantació d’una instal·lació 
no volguda per la política de fets consumats» (Regió 7, 
4-2-2004, p. 22; de passada hi esmenarem una preposi-
ció) > El model que havia triat l’anterior Govern de la 
Generalitat per a adjudicar ... és una manera de voler 
fer entrar el clau per la cabota ...

—  «“L’home és reflex de la seva circumstància”, hem sentit 
a dir més d’una ocasió; i probablement no hem volgut 
donar més voltes a la qüestió i hem donat per bo que, en 
tractar-se d’un aforisme clàssic, no admet discussió pos-
sible» (Rev. de Catalunya, abril 2004, p. 23; confusió 
entre en més d’una ocasió [amb en inicial] i més d’una 
vegada [sense en]; de passada hi arreglarem una redun-
dància [no admet discussió possible]) > ... hem sentit 
a dir en més d’una ocasió (o bé més d’una vegada); i 

probablement ... en tractar-se d’un aforisme clàssic, no 
admet discussió (o bé no hi ha discussió possible).

—  «L’altre, en canvi, s’adelità des de jove en actes de cruel-
tat; després, l’obscenitat de les seves passions arribà a tal 
punt, que ha tingut sempre com un motiu d’ufana per-
sonal cometre actes que ni tan sols un enemic amb un 
mínim de pudor no gosaria retreure-li a la cara» (Ciceró, 
Discursos, XXII, trad. de J. Bellès, p. 51) > ... ni tan sols 
un enemic amb un mínim de pudor no gosaria retreure-
li (o bé clavar per la cara, o bé tirar per la cara, o bé 
fer petar per la cara).

—  «Un any més per a la nova piscina de Manresa. L’alen-
timent en el procés de concessió endarrerirà l’inici de 
les obres fins a la tardor del 2005. Un projecte que es fa 
pregar» (Regió 7, 21-10-2004, p. 35; fer-se pregar es diu 
de persones; referint-se a coses cal dir fer-se esperar) > 
... Un projecte que es fa esperar.

—  «Suposo que també es pot fer servir [el teleapuntador 
o teleprompter] en l’òpera, en el teatre, en rodatges, 
etc., perquè els actors tinguin sempre a la vista el seu 
text, per si en algun moment perden la pistonada» (AA. 
VV., Quin(s) model(s) de llengua escrita per als mit-
jans de comunicació, IEC, Barcelona 2004, p. 113) > 
... per si en algun moment perden el fil (o bé es per-
den, o bé es despisten, o bé perden la memòria, o bé 
els falla la memòria).

—  «El gran restaurador [de Sant Pere de les Puel·les o Pue-
lles] va ser un tal Mercader, que Cirici Pellicer tracta 
clarament d’ignorant, i a qui el nostre eclesiàstic es refe-
reix amb la fórmula de la pietat popular “al cel sigui”, 
perquè aquest bon desig cristià és especialment aplicat 
als pecadors i es veu que el senyor Mercader, amb la 
seva restauració, en va cometre un dels més grossos» 
(A. Jané, Els dies i els llocs, p. 32; confusió entre al cel 
sigui i Déu l’hagi perdonat; de passada noteu que el 
pronom feble en subratllat no té un antecedent apropiat 
[es refereix a pecats, però l’autor, de fet, ha dit peca-
dors]) > El gran restaurador ... amb la fórmula de la 
pietat popular “Déu l’hagi perdonat”, perquè aquest 
bon desig cristià és especialment aplicat als pecadors i 
es veu que el senyor Mercader, amb la seva restauració, 
va cometre un dels pecats més grossos. De fet, l’autor, 
dues pàgines més enllà, empra la fórmula en qüestió: 
Parlant de la Confraria de la Sang i de l’Estamperia 
del Pi, en Cabeza m’informa de la defunció recent de 
la mestressa, famosa per la seva intemperància. Déu 
l’hagi perdonada, pobra senyora (ib., p. 34).

—  «Tampoc no podem visitar l’església nova, dedicada 
a Nostra Senyora de l’Assumpta» (A. Jané, Els dies i 
els llocs, p. 179) > Tampoc no podem visitar l’església 
nova, dedicada a Maria Assumpta (o bé l’Assumpció 
de Maria, etc.).

—  «La vella mestressa, que no devia deixar de notar la 
repugnància del seu servidor a complir aquella ordre tan 
horrible, no es va estar d’advertir-lo: // –Si compleixes 
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bé el meu encàrrec, tindràs una recompensa, i, si no, ja 
saps que la forca del castell t’espera. Apa, bitllo, bitllo!» 
(A. Jané, A la vora del temps, p. 157; el DIEC2 defineix 
l’adv. bitllo-bitllo així: «al comptat. Pagar bitllo-bitllo». 
El DCVB és més explícit: «1) Expressa l’acte de pagar 
tot seguit, sense dilació [Cat., Mall.]. 2) Expressa l’acte 
de fer una cosa seguit, sense interrupció [Mall.]») > ... 
Apa, aire! (o bé de pressa!).

—  «A mena de cloenda» (d’un original, abans de ser cor-
regit; subtítol) > A tall de cloenda (o A manera de 
cloenda). / «Conclusions: A mena de suggeriments 
pràxico-hermenèutics per a una gestió de la salut i la 
malaltia» (ib., subtítol) > Conclusions: A tall de (o bé 
A manera de) suggeriments ...

—  «En aquesta última frase, notem que el subjecte sintàc-
tic és la necessitat i no pas un agent –Fabra o l’IEC–, 
com haurien (i de fet havien) escrit els antinormistes: 
tot un símptoma que l’energia antinormista començava 
a perdre pistonada, es pot pensar» (N. Iglésias, Una 
revisió de Fabra..., p. 129; cf. GDLC, s.v. pistonada: 
«no perdre pistonada ‘aprofitar qualsevol avinentesa 
en la consecució d’alguna cosa’») > ... tot un símp-
toma que l’energia antinormista començava a perdre 
embranzida, es pot pensar.

—  «Benet XVI dirigeix per primera vegada la missa domi-
nical de l’àngelus» (Regió 7, 2-5-2005, p. 17; l’àngelus no 
és cap missa; a més, durant el temps pasqual no es resa 
l’àngelus sinó el Regina coeli) > Benet XVI dirigeix per 
primera vegada el rés del Regina coeli.

—  «A diferència d’altres cultures veïnes com l’espa-
nyola o la francesa, l’entrada de la cultura catalana 
en el món contemporani ha estat relativament recent, 
abrupta i sense solució de continuïtat amb el passat 
més immediat» (Llengua Nacional, núm. 51, II 
trim. 2005, p. 40) > ... abrupta i sense continuïtat 
amb el passat més immediat.

—  «Ara bé, en relació a les aparicions pietoses més con-
vencionals, Lo somni es particularitza per una sèrie de 
característiques ben precises, que ja hem assenyalat. 
Valga com a tall d’exemple l’aparició d’una ànima pur-
gant que no demana sufragis, o bé el parlament poètic 
d’Orfeu i la invectiva misògina de Tirèsies, o bé l’aca-
bament abrupte quan l’espectre encara no ha accedit a 
la Glòria» (Llengua & Literatura, núm. 16, any 2005, 
p. 28; a més de la confusió de construccions, hi ha una 
falta de concordança del verb valer) > ... Valguin com 
a exemple (o bé A tall d’exemple esmentem) l’aparició 
d’una ànima purgant ...

—  «¿Per què unes persones, parents o no, tenen la clau per 
entrar dins nostre, i altres són expulsats a les tenebres 
externes, com deien els frares que eren rebutjats els mal-
vats, indignes de trepitjar el llindar de la memòria?» (E. 
Teixidor, Pa negre, p. 144; de passada hi corregirem una 
preposició) > ... tenen la clau per a entrar dins nostre, 
i altres són expulsats a les tenebres exteriors ...

—  «Al final, en un apèndix, es comenten diversos topònims 
problemàtics, fent veure els problemes concrets que hi 
ha i esmentant les possibles vies de resolució» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit) > ... vies de solució.

—  «Els Aldaya i companyia venien a aquest sinistre indret 
en règim d’internat a confraternitzar amb els seus sem-
blants, a sentir missa i a aprendre història per poder, 
així, repetir-la ad nauseam» (Ruiz Zafón, L’ombra 
del vent, p. 198) > ... oir missa ... / «Sagrada Famí-
lia.- Els fidels de la parròquia escolten missa en una 
nau provisio nal incòmoda. La junta del temple preveu 
millorar-la» (Avui, 10-3-2008, p. 55) > ... oeixen missa 
...

—  «Sóc de la convicció que el llegat de Maragall creixerà, 
amb el pas del temps, amb la mateixa celeritat que ani-
rem oblidant les petites misèries de l’acció quotidiana» 
(Avui, 22-6-2006, p. 29) > Sóc de l’opinió (o bé Tinc la 
convicció) que ...

—  «Els orígens de la legitimitat de l’Estat es troben fora 
de la burocràcia, en l’anomenat sistema de l’emperador 
simbòlic i, des de la Constitució del 1947, en menys 
grau, en el sistema polític escollit democràticament. Dic 
en menys grau perquè el Govern, tot i que ha estat esco-
llit segons la Constitució, va dependre durant gairebé 
cinc dècades de la “política de Nagatacho”, és a dir, de 
la coalició d’interessos, faccions i xarxes de clientelisme 
organitzades entorn del Partit Liberal Demòcrata, mani-
pulada per la corrupció i pràcticament sense valor als 
ulls de la majoria de la gent» (M. Castells, L’era de la 
informació, vol. III, pp. 258-259) > ... en menor grau 
... en menor grau ...

—  «La masia tenia dos pisos i golfes; aquestes estaven del 
tot abandonades a la mà de Déu» (Busquets i Grabulosa, 
El Testament de Moisès, p. 207; el DCVB enregistra la 
locució estar deixat de la mà de Déu) > ... estaven del 
tot deixades de la mà de Déu.

—  «... l’Antic Testament és plenament Escriptura cristiana 
i demana ser considerat com a text revelat a peu d’igual-
tat amb el Nou Testament» (AA. VV., Claus de lectura 
de la Bíblia (II), p. 9; confusió amb la loc. adverbial a 
peu) > ... en peu d’igualtat ...

5. Anacronismes
Una cas especial d’impropietat és l’anacronisme: ús d’un 

mot o expressió que no correspon a l’època en què se situa 
el text. Vegem-ne un parell d’exemples:

—  «Em pregunto, doncs, si t’estimes més que s’assembli a 
un Brutus o bé a un Antoni, i et deixo triar el que vulguis 
dels tres Antonis. “Déu nos en guard!”, diràs» (Ciceró, 
o.c., p. 20; el llatí diu Di meliora!, d’acord amb el senti-
ment religiós dels romans, que no creien en un sol Déu 
sinó en molts déus) > Em pregunto ... i et deixo triar el 
que vulguis dels tres Antonis. “Que els déus facin (o 
vulguin, o permetin) coses millors!”, diràs. En canvi, 
dins la mateixa traducció es troben expressions sem-
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blants ben resoltes: Quina paciència, bons déus!, quina 
moderació, quina serenitat i quina discreció davant la 
injustícia que el colpí! (ib., p. 23; el llatí diu di boni!, 
i el traductor no ha pas escrit bon Déu!); Quina tem-
pesta, déus immortals!, quin incendi, quina devasta-
ció, quina calamitat per a Grècia, si un coratge incre-
ïble i sobrenatural no hagués reprimit els intents i la 
gosadia d’aquest home enfollit! (ib., p. 25; el llatí diu di 
immortales!, i el traductor no ha pas escrit Déu meu!); 
Escriu que Antoni és a Apol·lònia amb set cohorts i que 
a hores d’ara o bé ja ha caigut presoner –que els déus 
ho facin!– o, si més no, home respectuós com és, no pre-
tén entrar a Macedònia, per no fer la impressió d’haver 
actuat contra un senatconsult (ib., p. 27; el llatí diu quod 
di duint!, i el traductor no ha pas escrit Déu ho faci!).

—  «L’estat de Joan Pau II s’agreuja. El Sant Pare hau-
ria rebut l’extrema unció davant el seu empitjorament» 
(Avui, 1-4-2005, p. 24; a part que caldria escriure extre-
munció, aquest terme va quedar abolit, en la nomencla-
tura eclesiàstica oficial, arran del Concili Vaticà II) > 
... la unció dels malalts ...

6. Impropietats de moda
Hi ha alguns casos d’impropietat que podem atribuir a 

la moda. En efecte, en determinats moments comencen a 
circular entre els usuaris certs termes que apareixen com a 
moderns i ben connotats i, per això mateix, es difonen ràpi-
dament. Així, posem per cas, proliferen formes femenines 
d’adjectiu habilitades com a substantius –seguint el model, 
actualment admès, de analítica per anàlisis, arquitectònica 
per arquitectura (aquest, ja admès per Fabra), normativa 
per normes, problemàtica per problemes–, o variants d’al-
gun mot, o anglicismes, etc. (vegeu Obs/2, pp. 56-57, apar-
tat «Esnobisme»). Exemples:

—  «Finalment, com veurem més endavant, no és clar que 
en el darrer sopar amb els seus deixebles Jesús seguís 
estrictament el ritual jueu de Pasqua: com remarca amb 
raó C. Perrot, ni tan sols l’anyell és esmentat a propò-
sit d’aquest sopar! Una altra cosa, ben diferent, és que 
la simbòlica pasqual jueva impregni el darrer sopar de 
Jesús amb els Dotze, i que una part de la tradició cris-
tiana primitiva hagi “historicitzat” aquesta simbòlica 
fent coincidir cronològicament l’últim sopar de Jesús 
amb el sopar pasqual jueu» (Puig i Tàrrech, Jesús. Un 
perfil biogràfic, p. 210) > ... Una altra cosa, ben dife-
rent, és que el simbolisme pasqual jueu impregni el 
darrer sopar de Jesús amb els Dotze, i que una part 
de la tradició cristiana primitiva hagi “historicitzat” 
aquest simbolisme fent coincidir ...

—  «Acosteu-vos demà al vostre súper; recordeu que és el 
dia del client» (exemple fornit per Roser Latorre dins 
Llengua Nacional, núm. 54, I trim. 2006, p. 17) > Arri-
beu-vos ... / «Li aconsellen que s’acosti a la nostra sec-
ció de roba d’hivern i que compari preus» (ib.) > ... Li 
aconsellen que passi per la nostra secció ... / «Una 

munió de ciutadans, aprofitant les rebaixes, es va acos-
tar als grans magatzems» (ib.) > ... va fer cap ... / «Ens 
hem acostat a la Pedrera a veure la darrera exposició» 
(ib.) > Hem anat a la Pedrera ... / «En el petit local 
d’aquella “confraria” fins i tot s’hi van fer classes d’al-
fabetització i de “cultura general” per a les noietes que 
podien acostar-s’hi entre feina i feina» (AA. VV., Sense 
renúncies, p. 21) > ... arribar-s’hi ...

—  «El govern rus va voler fer creure que la intervenció 
militar a Txetxènia era només una operació antiterro-
rista, i tot i que encara hi insisteix, ja fa mesos que les 
evidències l’han desmentit» (Avui, 26-2-2000, p. 2; cf. 
NDA, s.v. evidència) > ... proves  . . .

7. Impropietats admissibles

Finalment, hem de recordar que, com que la llengua evo-
luciona, alguns usos impropis esdevenen tan corrents que 
passen a considerar-se admissibles i, tard o d’hora, són reco-
llits pels diccionaris. Heus-ne ací un parell d’exemples (que 
ja no posem entre cometes sinó en cursiva):

—  Robert Prosinecki serà operat avui d’un esquinçament 
muscular i serà baixa 2 mesos (Avui, 3-1-1992, p. 21; 
encara que pròpiament caldria dir tindrà la baixa, en 
el llenguatge esportiu s’ha consolidat la locució verbal 
ser baixa, de la qual ja no sabem prescindir i que ja no 
podem substituir per tenir la baixa; de fet, ser baixa és 
una locució ja admesa pel Dicc. del cat. col·loquial). 

—  Recordo que vaig regalar un d’aquells pans grossos aca-
bats de coure a mossèn Anton, el rector de la parròquia, 
i quan el veié es va posar a plorar com una canalla (d’un 
original, abans de ser corregit; aquest ús de canalla ‘cria-
tura’ té avals literaris: el DCVB l’admet amb un exemple 
d’Emili Vilanova, i el Diccionari descriptiu de la llen-
gua catalana [en línia] en registra un exemple de Joan 
Santamaria i Munné; tanmateix, en el text en qüestió el 
terme canalla fou canviat per criatura).

Conclusió

Després d’aquesta llarga exemplificació sobre la impro-
pietat lèxica, ja ens podem adonar que constitueix un 
defecte bastant corrent. Pot ser degut a diverses causes: 
ignorància (i aleshores el defecte és més aviat greu), moda 
(i aleshores la impropietat tendeix a ser admesa) o a sim-
ples lapsus, en què incorrem fins i tot els professionals de 
la llengua. Sigui com sigui, val la pena de prestar-hi aten-
ció i, en general, mirar d’evitar-les. u
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Palma de Mallorca 1968-69.
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Errata corrige

En el número anterior (núm. 76) de Llengua Nacional 
hi publicàvem el treball titulat «Zeugmes (nova versió)» 
(pp. 17-23). Doncs bé, cal fer-hi dues addicions:

— a la p. 17, al final de la nota 1, cal afegir-hi: «També hi 
fem una esmena» (vegeu final de l’apartat C);

— a la p. 23, al final de l’apartat C, cal afegir-hi el següent 
paràgraf: «Per tant, en rigor cal suprimir l’exemple anar 
i venir d’un costat a l’altre del nostre text citat al comen-
çament d’aquest article.»

Dicc. del cat. col·loquial: Diccionari del català col·loquial, 
d’Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2009.

DIEC2: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, 2ª ed., Barcelona 2007.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona 1998.

NDA: Nou diccionari auxiliar, de Josep Ruaix i Vinyet, 
Barcelona 2011.

Obs/1: Observacions crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 1, de Josep Ruaix i Vinyet, Moià 1994.

Obs/2: Observacions... / 2, de J. Ruaix i Vinyet, Moià 1995.

El bitxo coralet 
Pere Ortís

Mentre m’esmerçava en una 
feina de tantes, en el rerefons 
sentia un programa de ràdio 

sobre els pebrots. Portava travesser 
aquell pànic respecte a l’argot uti-
litzat, és a dir, portava aquella mena 
d’ai al cor que tot català mitjanament 
conscient de la llengua porta clavat 
escoltant discursos públics. El locu-
tor expert parlava ex cathedra, com es 
pertany en semblants casos, i tenia a 
punt la resposta més exacta per a tota 
mena de qüestions que li posaven els 
ocasionals oïdors que trucaven al llarg 
de la peça.

L’enrenou es descabdellava al vol-
tant de dos conceptes clau: els expres-
sats per l’anglicisme chili i per la 
paraula picant. L’expert no en sabia 
dir altra que chili, i mai no va utilitzar 
el clàssic bitxo coralet, o simplement, 
bitxo, o simplement coralet. Denomi-
nació catalaníssima d’aquell pebrotet 
com una barretineta que cou com un 
dimoni, vermell com un coral. (És per 
això que algunes centreamericanes 
duen al coll, per amulet, un bitxet de 
coral que és una preciositat.) El Fabra 
no registra coralet, però el Moll sí que 
ho fa; el seu nom científic és Capsicum 

annuum. Però ah, que cou!, 
he dit; heus aquí el mot tra-
dicional per a expressar el 
concepte de picant. Aquesta 
paraula també es catalana, 
i ben catalana, però sempre 
l’havia superada aquella altra 
en l’ús quotidià, fins ara fa 
poc: coent .

M’hi trobo embolicat i 
cal que ho aclareixi més. 
Coure és un verb catalanís-
sim que vol dir ‘sotmetre un 
cos a l’acció del foc o produir la sen-
sació de foc, coïssor, etc’. En aquest 
segon sentit ha caigut pràcticament en 
desús, i aquest és l’aspecte amarg del 
cas. Hauríem de parar ment a restitu-
ir-lo en infinites ocasions: Xiquet, com 
couen aquestes anxoves! Aquest bitxo 
cou com un dimoni!, M’agrada el men-
jar coent. També l’aplicàvem molt en 
sentit figurat, i fins adreçat a un per-
sona: És una xicota coent, que vol dir 
que és una noia eixerida, viva, agra-
dosa –o perillosa.

Pel que fa a chili, és una paraula que 
ve del nàhualt chilli, que vol dir «pebrot 
coent», molt emprada pels mexicans i 
els sud-americans –chile, «pebrot»–, 

els quals aprecien molt tot recapte 
coent. Els nord-americans també l’han 
presa i l’escriuen en un cobert de res-
taurant, generalment aplicada al com-
binat coent de carn capolada i fesols 
negres, al qual atorguen caràcter llatí. 

Dir d’un insecte, o d’un animaló, 
que és un «bicho» és una castellanada 
inadmissible. Cal dir cuca, al primer, i 
animaló o feristela, si és fer, al segon.

Dir a una nena que és un bitxo és 
molt català –i és l’ús figurat del mot–. 
Vol dir que la mestresseta és guiteta, 
rabioseta o coenteta. Dir-ho d’una noia, 
o d’una dona, també és molt correcte, 
bé que aquí ja cal parar compte amb els 
diminutius. u
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Els noms de lloc 
d’un racó de la Vall de Lord
Carles Domingo

Per poc que et moguis pel nord del 
Solsonès –posem per cas, pel ter-
ritori de la Vall de Lord– i posis 

una mica d’atenció en les paraules que 
s’usen en els noms de lloc per a ano-
menar genèricament els accidents fisi-
ogràfics de la zona, no et pot deixar de 
sorprendre el bell aplec de mots perta-
nyents a l’elenc ancestral de l’idioma que 
s’hi troben.

Uns mots que sovint s’han fet insò-
lits a la resta del país; i fins i tot que, ben 
segur, una bona part de la gent ja no sap 

què volen dir. En canvi, allí continuen 
vius o, en tot cas, hom no n’ignora pas 
el significat. Esmentem, per exemple, la 
paraula espluga, arreu de la contrada 
ben present encara per cova o balma .

Pot explicar aquesta perpetuació 
excepcional d’antics noms l’aïllament 
secular en què ha viscut la contrada, gai-
rebé no trencat fins als nostres dies. Pro-
bablement, aquest isolament la preservà 
dels daltabaixos demogràfics que pro-
vocà, per exemple, la invasió del àrabs. No 
es pot dir que, en esdevenir-se aqueixa, 

es produís enlloc una desertització total; 
i si bé al sud i a l’oest del Solsonès hi ha 
constància que tan sols hi romangué una 
població residual, els sectors septentrio-
nals i l’oriental de la comarca continua-
ren mantenint-se ben poblats. Així, quan 
el comte Guifre i el bisbe d’Urgell, Gol-
deric, arribaren a la Vall de Lord, cap 
als anys 872-878, no els calgué pas repo-
blar-la; l’únic endreç a fer-hi fou la reor-
ganització, respectant-ne els regiments 
civil i eclesiàstic autònoms dels quals els 
pobladors autòctons ja s’havien dotat.

Fragment del mapa de Catalunya, Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona, any 1974
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Es pot pensar, doncs, que aquesta 
major freqüència de formes i de mots 
antics en la toponímia de la contrada 
podria ser a causa d’una possible conti-
nuïtat amb pocs sotracs de la seva pobla-
ció des del món pre-romà.

Com a mostra del que diem, ens 
aturarem preferentment en un paratge 
concret de la Vall de Lord on la pre-
sència d’aquests termes, obsolets gai-
rebé a la resta del domini lingüístic, és 
particularment densa. Es tracta d’un sec-
tor de la conca del riu o aigua de Valls, 
en el qual aquest afluent del Cardener 
s’obre pas a través del muntanyam, for-
mant l’engorjat, dit del Pont Cabradís .

Esquers per als comentaris 
presents

Per al treball present ens hem basat 
primordialment en les dades i notícies 
aportades per dues publicacions recents 
que prenen com a tema d’estudi aquesta 
subcomarca del Solsonès que és la Vall 
de Lord. Es tracta, l’una, del mapa a 
escala 1:25.000 que en va publicar l’Edi-
torial Alpina i Geoestel l’any 2009 i, 
l’altra, de la Guia excursionista de l’Alt 
Solsonès, editada per Cossetània Edici-
ons l’any 2010.

Val a dir que l’objectiu d’aquestes 
publicacions, de donar a conèixer amb 
detall aquesta zona concreta de la nos-

tra geografia, es compleix a bastament. 
I és que totes dues tenen posat llur punt 
de mira en el món de l’excursionisme, 
que diríem genuí; és a dir, aquell en què 
el gust per l’activitat física no exclou 
el deler per un coneixement a fons del 
país que es trepitja; per tant, fent com-
patibles, si no complementaris, l’exercici 
físic i l’interès intel·lectual.

Altrament, no amagarem que la 
curiositat personal per aquesta zona 
sorgí, ja fa uns quants anys, tot just en 
fer la descoberta de la seva existència, 
tan rica en trets inèdits suggestius. 
Aquest descobriment ens el propor-
cionà la consulta de la Guia del Cadí, 
d’Agustí Jolis, publicada pel Centre 
Excursionista de Catalunya l’any 1965. 
D’ençà d’aleshores l’interès per aquests 
verals ens ha portat, al llarg del temps, 
a fer-hi esporàdicament alguna incur-
sió. Per a ser més exactes, però, cal dir 
que abans ja hi havia hagut la lectura 
fervorosa de les Visions de Catalunya, 
de Joan Santamaria. L’autor assoleix el 
punt àlgid del to generalment encomi-
àstic que desplega al llarg gairebé de 
tota l’obra en arribar a Busa. S’ha de 
convenir que la valoració entusiàstica 
que en fa és plenament justificada... i 
encomanadissa.

Quan diem Busa cal entendre no sols 
estrictament aquest paratge, ans també 
l’entorn.

Aspecte físic de l’in-
dret

El paratge és molt 
agrest, amb una presència 
important de rocam; i és que 
geològicament forma part 
de ple de la franja rocosa, 
constituïda per uns conglo-
merats d’igual mena que els 
montserratins, que travessa 
la zona de llevant a ponent; 
una zona on amb facilitat es 
formen barreres espectacu-
lars de muntanyam informe 
de mal traspassar i on els 
cursos fluvials sovint s’han 
d’obrir pas a través d’engor-
jats angostos.

Doncs, l’accident que dóna nom a l’in-
dret és precisament un d’aquells punts 
que hom ha considerat proverbialment 
de mala petja. En aquest, fins i tot a l’ai-
gua sembla que li és impedit el pas. Unes 
roques esllavissades o despreses dels ves-
sants han caigut sobre el mateix tàlveg, 
barrant-hi com un tap el pas, i l’aigua ha 
hagut de furgar un camí sota terra per a 
poder continuar. És l’indret conegut amb 
el nom de Pont Cabradís o Quebradís, 
perquè és com si el riu passés per sota 
d’un pont, un pont natural, és clar.

Cabradís o quebradís?

L’aspecte físic d’aquest racó de món 
no sembla aliè a la interpretació gràfica 
que cal donar a l’adjectiu que completa 
el topònim. No hi ha, però, unanimi-
tat de transcripció en les diverses fonts 
escrites que en donen notícia (de les que 
hem pogut consultar). Hom vacil·la entre 
considerar-lo un mer derivat de cabra –
per tant, pont Cabradís– o bé veure-hi 
relació amb l’antic verb crebar, esdevin-
gut per metàtesi quebrar, amb què ales-
hores la forma escaient seria quebradís . 
Aclarim que crebar significa ‘rebentar’, 
‘esclatar’ i fins i tot , a vegades ‘trencar’.

Les primeres referències que hem 
trobat del paratge són del mateix any 
1922. L’una és de la guia de Cèsar 
August Torras, de la comarca del Car-
dener, que l’esmenta com a Pont Cabra-
díç [sic]1. L’altra és d’un mapa a escala 
1:50.000, titulat «Mapa del Cadí» i edi-
tat per una anomenada Cooperativa del 
Fluido Eléctrico, en què aquest lloc hi és 
consignat com a Pont Quebradís .

Aquest mapa respon a l’interès que 
es va despertar en aquells anys per la 
producció d’electricitat mitjançant pro-
cessos hidràulics, i hom es devia ado-
nar de les possibilitats per a construir-hi 
algun embassament que oferia el curs 
alt del Cardener amb els seus afluents. 
Val a dir que és un mapa excel·lent per a 
l’època, molt detallat i amb una toponí-
mia molt rica.

La forma cabradís és la que trobem 
en la guia del CEC, Alt Berguedà i Car-
dener, d’Agustí Jolis i M. Antònia Simó 
i editada l’any 1965, probablement copi-

El Pont Cabradís              Foto: Carles Domingo 1.  Però en dos esments secundaris la grafia és cabradís .
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ant-la de la que figura en la guia abans 
esmentada de Cèsar August Torras; i és, 
així mateix, la triada per les publicaci-
ons de l’Institut Cartogràfic i la pres-
crita en el Nomenclàtor oficial de topo-
nímia major de Catalunya. Cal veure 
en aquesta ratificació oficial l’autoritat 
de Coromines, que en l’Onomasticon es 
decanta decididament a considerar com 
a ètim de dit mot «el llatí capraricium 
que deriva de capra, ‘cabra’ amb dissi-
milació». 

Advertim, però, en l’explicació de 
la interpretació corominiana, una ine-
xactitud i així mateix una certa ambi-
güitat. En efecte, aquest pont no és cap 
pontet, com diu, ans un ben singular i 
no pas esquifit pont natural, com hem 
explicat adés. Reblem-ho afegint-hi 
encara que, per exemple, l’ull del dit 
pontet, per on s’escola sota terra el 
riu, és una caverna d’uns cinquanta 
metres de llarg i una alçada si fa no fa 
de trenta metres; i, al damunt del pont, 
hi queda un planell que fa de llarg més 
o menys vint metres2 .

Altrament, cabradís, ¿és aplicat 
tan sols al pontet o a tot el paratge, un 
«engorjat on només passen les cabres»? 
L’indret, és clar, que pot ser visitat per 
les cabres3, però no veiem que n’ha-
gin de tenir l’exclusiva. Pensem més 
aviat que allò a què fa referència el 
mot que adjectiva pont deu ser la sin-
gularitat de la formació d’aquest acci-
dent. Repetim-ho: una acumulació de 
penyes caigudes en alguna ensulsiada 
i lligades amb tosca, que el riu salva 
amb un túnel.

En efecte, la terminació -ís del mot 
es podria tractar d’un sufix afixat a una 
arrel procedent del verb crebar (esde-
vingut quebrar per metàtesi) o bé d’al-
gun dels seus derivats. El verb crebar 
és un mot de la llengua antiga que es 
conserva en el dialecte rossellonès, on té 
continuïtat geogràfica amb l’occità, i, en 
forma de derivats, en la toponímia d’uns 
quants indrets majoritàriament del País 

Valencià. Com hem dit abans, significa 
‘rebentar, esclatar’ (i en els derivats els 
efectes corresponents) i a la Catalunya 
del Nord s’usa sovint en la descripció 
del territori.

Els derivats de crebar que sovin-
tegen més són crebada i crebantada . 
Amb una sola referència (però impor-
tant per on es localitza) tenim crebas-
sal. I hi ha encara la forma quebrassa, 
que apareix a la zona central interna del 
País Valencià4 .

Els derivats de crebar al País 
Valencià

El Corpus toponímic valencià enre-
gistra crebada en localitats situades, 
el més gran nombre, a l’entorn del cim 
més representatiu del País Valencià, el 
Penyagolosa. El trobem així als muni-
cipis de Llucena, Xodos, Vistabella del 
Maestrat, Culla i les Useres, tots ells 
pertanyents a l’Alcalatén o bé a contra-
des frontereres de les comarques veïnes.

Coromines diu que crebada és 
un terme que es pot considerar propi 
i especial de Llucena, de tant que hi 
abunda. Hi figura, tant com a deter-
minatiu (per exemple, uns cingles i un 
picaio –és a dir, pic– de la Crebada) 
que com a genèric (crebada de l’Om-
bria, crebada de Dominguet, creba-
deta del Guerrero...). Segons el DCVB, 
una crebada en aquesta població és un 
«munt gros de pedres despreses, en què 
n’hi ha de petites i grosses entremes-
clades». «Les pedres són totes gros-
ses», rectifica Coromines, i hi proposa 
la caracterització següent: ‘una cinglera 
de rocasses’. Segons el nostre parer, els 
topònims avalen més aviat aqueixa dar-
rera definició, matisant-la, però, en el 
sentit que hi afegiríem que aquesta cin-
glera seria formada per un munt gros de 
grans rocs, molt rost.

Crebantada fa acte de presència 
en àmbits més meridionals. El CTV 
esmenta aquest mot en les comarques 

següents: el Camp de Morvedre (a Tor-
res Torres), el Camp de Túria (a Olocau 
de Carraixet: crebantada de la Seu), la 
Costera (a Estubeny) i la Vall d’Albaida 
(a Ontinyent i a Fontanars dels Alforins) 
i a Muro del Comtat o d’Alcoi (barranc 
de la Crebantada).

Crebassal és esmentat en el topò-
nim ‘les roques Crebassals’ el nom 
d’una cinglera que el DEcat situa a la 
localitat penedesenca de la Llacuna, a 
sobre del poble; això és, en un indret 
del Principat. Ens acostem, per tant, al 
punt qüestionat.

L’alteració quebrassa és referida pel 
CTV tan sols a la comarca del Camp de 
Túria. Hi és esmentat un barranc de la 
Quebrassa a Riba-roja de Túria i una 
partida –la Quebrassa– a Llíria.

Coromines troba també aquest dar-
rer mot a Elx, però amb el significat 
derivat de ‘esquerda de la terra’ o ‘cli-
vella grossa’. A Tortosa això mateix es 
coneix per crebassa.

El sufix -ís

Segons Francesc de B. Moll (i, així 
mateix, Xavier Rull) el sufix en -ís, si 
s’aplica a participis de pretèrit, forma 
adjectius que indiquen ‘facilitat’, ‘pro-
pensió’... (així bellugadís, enyoradís, 
vincladís, etc.) i si s’aplica a radicals 
nominals, els adjectius expressen parti-
cipació en la natura o qualitat indicada 
pel primitiu (blavís, roquís...). En el cas 
en qüestió, però, no hi ha ben bé ni una 
cosa ni l’altra, sinó expressió de ser-ne 
l’efecte, sobretot si admetem que el radi-
cal és verbal.

Tanmateix podríem conjecturar que 
quebradís participa en certa manera de 
l’accepció que té el mot crebada, en què 
anomena una cinglera de rocasses. I en 
tot cas es podria suposar que la forma 
cabradís (relacionada amb cabra) s’ha 
generat d’una etimologia popular. És 
a dir, pel fenomen pel qual el radical 
que forma el nucli significatiu del mot 

2.  Un planell o replà que és tot ocupat per un prat arbrat que té a la vora una 
fonteta; talment gairebé com un locus amoenus, ‘lloc amè’ de la imatgeria 
retòrica medieval.

3.  No gaire lluny del dit pont, desaigua al riu de Valls una rasa anomenada de 
les Cabrotes . Cabrota, però, és el nom que donen per aquella zona de l’alt 
Cardener i el Segre mitjà a alguns ocells nocturns (com l’òliba o el mussol), 
a causa del crit que fan, que recorda el bel de les cabres.

4.  I també una altra que forma part d’un topònim de Culla (Alt Maestrat), la 
roca del Crebalòs. Intuïm que crebalòs deu ser un sinònim de trencalòs, el 
nom que té al Principat un conegut i ara escàs ocell rapinyaire del Pirineu. 
Crebalòs seria un nom compost que si el descomponem ens donarà ‘que 
creba –trenca– els ossos’, sinònim exacte, doncs, de trencalòs .
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ja no diu res als usuaris actuals, però, 
en canvi, aquests hi veuen una sem-
blança formal amb alguna paraula del 
vocabulari llavors viu. Amb la qual 
cosa es tendeix a atribuir una relació 
semàntica entre aquestes dues paraules. 
Per exemple, quan Peraguda (‘pedra 
aguda’) esdevé l’Apareguda, Montlat 
(‘mont ample’) passa a Mullat o bé, en 
un nivell més popular, hom diu parada 
per ‘prada’, o graciosa per ‘gasosa’.

S’ha de convenir, però, que la grafia 
cabradís és la que preval en les publica-
cions considerades més solvents. Per bé 
que, tampoc, sense que hi hagi unani-
mitat; i així veiem que quebaradís rea-
pareix en aportacions contemporànies 
com, per exemple, en el mapa de la Vall 
de Lord i en la guia de l’Alt Solsonès, 
abans esmentat, totes dues amb gran 
riquesa toponímica, respectuosa, a més, 
amb la pronúncia popular del lloc5 .

Tinguem en compte, a més, que ens 
trobem en la mateixa frontera entre el 
català occidental i l’oriental, si més 
no, ben a prop; amb la pèrdua conse-

güent de la neutralització de la e i de 
la a àtones6 .

Els cints

Aquest veral, com hem dit, es troba 
plenament dintre de la franja rocosa, 
constituïda per pedra pinyolenca, que 
travessa pel sud el Pre-pirineu. El con-
gost dintre el qual s’ha hagut d’encai-
xar l’aigua de Valls en el forcejament 
secular per a poder passar és vorejat, 
sobretot a la riba dreta, per un seguit 
d’estimballs. El terme amb el qual són 
anomenats aquests espadats és el mot 
cint, sinònim de cingle (i amb el mateix 
ètim), un vocable que el mapa que hem 
pres com a referència bàsica creiem que 
ha fet bé de conservar.

Cint en aquest engorjat té gairebé 
l’exclusiva per a anomenar els cingles. 
Hi ha dues menes d’espadats, en aquest 
indret: els que fan com un mur continu 
i els que són formats per un amuntega-
ment de rocasses. Els primers que tro-
bem baixant de Gósol són del gènere 

apilotat. Són els cints de Can Blanc, que 
tenen al vessant de l’altra banda, per bé 
que una mica més amunt, un paratge de 
roques anomenat les Pollegoses, el qual 
es diu així perquè consisteix en un con-
junt rocós format per pollegons (‘penyes 
còniques posades dretes’), encara que 
aquí no arriben a constituir paret.

Riu avall, els altres espadats que hi 
ha en aquesta riba dreta de l’aigua de 
Valls creiem que responen més al tipus 
de mur continu. Són els cints de la Torre 
seguits pels de l’Espluga, de fet, trams 
successius més o menys diferenciats de 
la mateixa formació, el nom particular 
dels quals prové del nom d’alguna casa 
pròxima encara existent o bé pretèrita 
del replà de Vilacireres, que s’estén 
damunt aquesta formació rocosa.

A l’altura dels cints de l’Espluga, 
però més per sota, hi ha encara una altra 
banda encinglada. Es devia considerar, 
però, menys important que els cints 
esmentats, perquè el seu nom, els Cin-
tells, és simplement, com podem veure, 
un diminutiu de cint .

Cal aclarir que aquest ús de cint 
per cingle no es reflecteix toponími-
cament, de tota la zona, tan sols en 
aquest engorjat del riu de Valls. Rela-
tivament proper tenim, per exemple, 
el que havia estat l’antic municipi dit 
el Cint (ara pertanyent a l’Espunyola- 
Berguedà), que s’estén sota els cingles 
del Cint7, això és, sota el sector orien-
tal dels cingles de Capolat. I encara, a 
l’altra banda del Llobregat, sota el cim 
de Sobrepuny (la Nou de Berguedà), 
hi ha un replà en els cingles que cauen 
sobre el congost de l’Escalell8 per on 
s’entra a la vall reclosa de Sant Romà 
de la Clusa, que s’anomena la feixa 
del Cint (terme de Vilada), a la qual 
es pot accedir pel collet del Cint, un 
dels colls del conjunt conegut per les 
collades de Picamill .

Cints de Can Blanc             Foto: Carles Domingo

5.  Així el nom de Mitges, de la serra que hi ha entre els llogarets de Pedra i la 
Corriu, i que és un terme que remet a l’aprofitament compartit, a mitges, de 
la muntanya, és transcrit en el mapa miges; és a dir, amb pronúncia fricativa 
i no africada de la palatal, un fenomen que el DCVB va observar, juntament 
amb altres, en contrades de l’entorn de la Vall de Lord; en concret, a Bagà 
per un costat, i a Organyà i a Artesa de Segre per l’altre. Un altre cas també 
és la transcripció amb el plural analògic popular en -essos de certs mots 
acabats en una r que hom emmudeix i en els quals l’addició simple d’una s 
no en lleva la percepció de ser un mot en singular; per exemple, terressos 
en lloc de terrers, que seria pronunciat [terrés].

6.  Potser és pertinent de considerar que de les dues primeres mencions d’aquest 
accident, totes dues del mateix any 1922, l’una és de Cèsar A. Torras, que 
era barceloní, per tant, amb possible confusió entre les as i les es àtones; 
i, en canvi, l’altra prové dels components d’una companyia suïssa especia-
litzada en treballs cartogràfics, els quals cal pensar que per a la toponímia 
s’informarien amb gent del país i en transcriure-la no es veurien afectats per 
la possibilitat d’una mala interpretació dels sons vocàlics àtons.

7.  La tautologia indica, però, que aquí cint ja és antiquat i ja no se sap què vol 
dir.

8.  Dit així, per l’escala que hi havia en el camí vell (malmesa en construir-se 
la pista actual) en el punt més estret del pas pel congost.
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De tota manera, i segons creu 
Coromines, cint és un mot més aviat 
propi del País Valencià; si més no, és 
on es troba d’una manera més assí-
dua. Per exemple, la Vall dels Alca-
lans (subcomarca de la Ribera Alta, 
que comprèn part de la conca del riu 
Magre, afluent del Xúquer) n’és plena 
de casos, si bé sota la forma de «fonè-
tica mossàrab» cinto, i hi funciona 
encara com a apel·latiu, aplicat sobre-
tot a moles cenyides de cingle9 .

També, i sota la forma cinto, el tro-
bem a Barx (racó de Cinto), població de 
la Safor, que es troba sota el massís cal-
cari del Mondúber. En canvi, una mica 
més cap al sud reapareix amb la forma 
cint a Alcoi. En efecte, enmig del caient 
que fa la serra de Mariola sobre la ciutat 
es mostra una profunda entalladura tota 
encinglada que s’anomena barranc del 
Cint (amb el topònim correlatiu, estret del 
Cint). Es tracta d’un accident important, 
que, per exemple, no pot deixar de figu-

rar en qualsevol perspectiva emblemàtica 
de la ciutat d’Alcoi, de la qual la serra de 
Mariola és sempre el teló de fons.

Com a nota pintoresca esmentem 
que la grafia d’aquest topònim alcoià 
ha estat deformada de les més diverses 
maneres. Del Sinch, o del Cinc, del Zinc 
(perquè s’havia cregut que hi havia una 
mina d’aquest element), Sin o encara 
Sing (Instituto Geogràfico y Catastral).

Josep Nebot, en el glossari de ter-
mes geogràfics que figura en la seva 

9.  A la comarca contigua de la Vall de Cofrents, ja de parla xurra, el mot hi 
continua essent ben present. Per exemple, el cim més alt de la muela de 

Cortes de Pallars –una de les muntanyes importants del País Valencià– es 
diu cinto Cabra .

Mapa - guia excursionista E25, Pirineu català, ed. Alpina-Geoestel 2009.
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guia de la serra de Mariola, defineix cint 
com ‘una cinglera estreta i allargassada 
que cenyeix relleus muntanyosos’. No 
sabem, però, si aquest tret de l’estretor 
del cinyell s’adiu a la manera de ser de 
tots els cints valencians.

En tot cas, no deu ser per un simple 
cinyell estret de roca que pren nom l’ac-
cident del relleu alcoià adés esmentat. 
La fondària i netedat del tall en el cos-
ter abrupte de la serra de Mariola ja són 
raons suficients per al seu nom. Cint, 
en aquest cas, gairebé com a nom d’un 
indret que penetra entaforat entre parets 
encinglades.

Per acabar aquest apartat sobre espa-
dats, aclarim que no és tampoc que cint 
per cingle tingui l’exclusiva en el racó 
de la Vall de Lord que hem anat con-
siderant. A la riba esquerra tenim, per 
exemple, el cingle del Saüquer i a l’al-
tra punta, riu amunt ja sobre el llogaret 
de Moripol, hi ha un serrat amb costes 
abruptes que es diu les Cinglades .

Altrament hi ha un cinglet a l’engor-
jat del Pont Quebradís que és anome-
nat balma: la bauma10 de les Pintes); un 
nom amb un genèric que sorprèn, però 
escaient, si ho mirem bé. Encara que no 
sigui cap cavitat, gairebé t’hi podries 
aixoplugar. I és que es tracta d’una paret 
decantada una mica enfora, això és, una 
roca que fa sobreplom o, dit d’una altra 
manera, que es balma.

Reixes i rues

Els cints tenen rues, més ben dit, se 
n’hi han fet. I és que la paret dels cin-
gles amb el temps i per obra de l’erosió 
es clivella. De moment i en sentit horit-
zontal, les esberles són tan sols com 
unes ratlles del mur, unes reixes, segons 
com ho diuen en el parlar de la contrada 
(talment, per cert, com el significat de la 
variant insular retxa és ratlla). Doncs 
bé, aquestes ratlles del cint es poden 
haver anat eixamplant fins que, arribat 
un moment, han esdevingut unes lleixes 
encinglades o cornises, o sia les rues .

Del mot reixa per ‘incisió transver-
sal en la paret d’un cingle’ com a terme 
toponímic, solament n’hem sabut trobar 
en el mapa esmentat, tal qual, una única 
ocurrència i no pas en el congost de l’ai-
gua de Valls. És consignat com a nom 
del cingle amb què s’encara cap a Sant 
Llorenç de Morunys el tossal de Vall-
llonga o del Santuari, un tossal veí de 
la mola de Lord, i un nom, però, que no 
deu ser sinó la generalització a nom de 
tot el cingle de l’esment d’una esquerda 
significativa d’aquest espadat.

En forma de derivat en podem 
retreure, però, un altre cas: un torrent 
dit de Reixar, que hi ha al poble de 
la Valldan del municipi d’Odèn (Sol-
sonès) i que vessa les aigües al Segre 
devers Oliana.

En canvi, de rues, en el mapa con-
siderat en figuren una munió. Diríem 
que en tenen tots els espadats, tan fre-
qüents, de totes les serres. N’hi ha a la 
mola de Lord, al Pedraforca, al Cadí, 
a la vall de Lavansa o bé a la del Bas-
tareny... en suma, pertot arreu d’aquest 
país de balços. En el paratge estudiat 
particularment, n’hi figuren, per exem-
ple, quatre; d’aquests, n’hi ha tres en els 
cints de la Torre: la rua Alta de la Torre, 
la rua dels Comuns i la rua de Sant Llo-
bre; el quart és la rua dels Vedells al clot 
de l’Infern, sota Bonner.

Ampliant la informació present 
sobre el mot rua, esmentem que cap 
al sud de la contrada, a la dita Vall de 
Lord Jussà, tendeix a manifestar-se 
amb una a aglutinada –arrua–. Així, 
per exemple, una partida que hi ha en 
una zona encinglerada del municipi de 
Navès, prop de Cardona, consta com les 
Arrues. Altrament, a vegades el terme, 
per ultracorrecció, és transcrit en la 
forma arruga .

Per les rues de vegades s’hi tran-
sita, ni que sigui més malament que bé, 
tal com ens assabenta la toponímia en 
algun cas, per exemple, en la denomina-
ció rua del Mal Pas, d’una de les que hi 
ha pel cantó de Gósol. En canvi, segons 
també la toponímia, el pas no deu ser 
tan dolent per a les salvatgines o per 
al bestiar esgarriat que s’hi refugia; no 
és rar que faci de determinatiu de rua 
algun nom d’animal: rua del Boc, arrua 
de la Mostela, rua dels Vedells . . .

Esmentem finalment que rua no és 
un nom únic en la llengua, sinó que se’n 
troben uns quants sinònims, realment 
intercanviables, és a dir, de significat 
idèntic: relleix, lleixa, cornisa... En 
canvi, no són ben bé el mateix, perquè 
s’apliquen a replans de cinglera sovint 
més espaiosos, els feixancs, feixans o 
feixanes, o bé la cingla .

Els cims

En aquests verals de l’aigua de Valls 
els punts del relleu vistos com a cims 
solen ser anomenats no altrament que 
amb els apel·latius habituals de la con-
trada per a aquest accident. Així hi 
tenim cap, roc, morro, tossal, cogulló, Santa Eulàlia de Bonner (Gósol)       Foto: Carles Domingo

10 .  Balma en aquest indret, com gairebé pertot arreu, es pronuncia bauma .
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puig... més o menys segons l’aspecte o 
tret rellevant que s’hi hagi vist. Hi hem 
observat, però, també un codó; el nom 
d’un cimet anomenat simplement així, 
el Codó, que es troba a uns cinc-cents 
metres de la parròquia de Sant Jaume 
de Vilacireres en el camí d’eixir-hi pel 
migjorn. El Codó és assenyalat en el 
mapa com el punt més alt d’un serra-
det o petit esperó entre rases del caient 
general cap al riu de Valls de tota la 
serra des del cap de Pradell. Per dar-
rere seu esguarda una mica per sobre 
el pas pel collet del camí carreter que 
comunica tot el veïnat.

Seria, doncs, anàleg als codons que 
vam esmentar en un article anterior 
(veg. Llengua Nacional, núm. 71) 
del Flamicell o de la vall de Manyanet, 
però no tant com el Codó de Sant Llo-
renç de Morunys, per bé que entre el cim 
pròpiament dit i el punt on s’erigeix la 
Creu del Codó hi ha un tram curt de 
carena més o menys aplanat, això és, 
codó com el punt extrem i més alt d’un 
planell de carena estret.

Remarquem finalment que hi ha una 
certa confusió en la toponímia de la serra 

del Verd, si més no en els noms dels seus 
cims cabdals. D’entrada, el nom general 
amb el qual es coneix el massís a la Vall 
de Lord, segons l’opuscle que acompa-
nya el mapa de l’Editorial Alpina i Geo-
estel de l’any 2009, és Urdet i no pas el 
Verd, com és anomenat generalment en 
els escrits geogràfics i en els ambients 
excursionistes. Pensem sobre això, però, 
que els dos noms són legítims, per bé que 
el Verd escau particularment al tram de 
ponent de la serra i Urdet al tram orien-
tal, essent la collada dels Belitres l’indret 
de separació.

En si, de lluny i per la banda del 
Solsonès, la silueta del massís se sobre-
alça en la línia de l’horitzó com un tot 
unitari. La sinuositat de la carena no és 
gaire accentuada, per bé que s’hi perfi-
len clarament tres cims. Tots tres gai-
rebé igual d’alts; el cim del mig es pot 
dir que equidista dels altres dos, situats 
cadascun a un dels extrems de la mola.

Així tenim el cap del Verd11, que és 
el punt culminant de la serra i alhora 
encapçala sense competència tot el sec-
tor que porta per antonomàsia aquest 
nom; i després el cap de Prat d’Aubes i 

el cap d’Urdet, entre els quals s’estén la 
partida dita Urdet .

Doncs és entre aquests dos cims 
orientals que hi ha la confusió adés 
esmentada. El determinatiu Prat 
d’Aubes del primer apareix en totes 
les referències cartogràfiques esmen-
tades, menys en el mapa del Cadí de 
l’any 1922 i en el de la Vall de Lord del 
2009, que el consideren cap d’Urdet . 
En canvi, per a l’Atles topogràfic i el 
Nomenclàtor i també la Guia de l’Alt 
Solsonès, el determinatiu de Urdet cor-
respon al segon cim, on hi ha un vèrtex 
geodèsic de primer ordre. Això mateix 
per al mapa de l’Ed. Alpina de 1992, 
però considerant que es tracta d’una 
denominació secundària; la preferent 
seria el nom Guitzes (que potser no 
és sinó una alteració del mot llitzes). 
Altrament, aquest vèrtex geodèsic que, 
si bé és marcat en el mapa del Cadí 
de 1922, hi figura, però, com a inno-
minat, el full corresponent (Gósol) del 
Mapa militar español, de 1984, l’ano-
mena simplement Gall. Aquest gall es 
converteix finalment en serra del Gall 
en el mapa de la Vall de Lord. 

11.  El mapa de l’Ed. Alpina del 1992 hi afegeix com a nom alternatiu cap del 
Prat Nabiral (o Nabidal), el prat que s’estén sota el pic, carena enllà cap al 
nord. Segons Coromines, la paraula deriva del mot llatí del nap, però ¿no 
podria fer més aviat referència als nabius, una planteta silvestre més apro-

piada per a un lloc de prats d’alta muntanya, uns prats de pastura, que no 
pas els naps? Potser la gerdor del verd dels nabius quan treuen fulla donaria 
raó al nom de Verd del massís i, en particular, de la partida de muntanya on 
hi ha aquest prat Nabidal .

Fragment del mapa original del Cadí, Compañía del Fluido Eléctrico, Centre Excursionista de Catalunya, any 1922.
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Fent un incís, observem per una altra 
banda com l’ús del mot cap com a genè-
ric dels noms dels cims sembla que no 
faci altre que considerar el cim com un 
mer accident de l’espai a què es refereix 
la part determinativa del topònim (del 
Verd, d’Urdet...). Com si el cim fos tin-
gut tan sols com la part que fa de cap 
del paratge, que és allò que és anome-
nat realment (això és, designat amb un 
nom propi). Interessa d’assenyalar el 
cim, perquè n’és el punt més alt; i pot-
ser també el punt extrem. I, com que ho 
és, deu ser prou visible per a fer-lo ser-
vir amb vista a poder situar i localitzar 
fàcilment l’indret.

Els llitzes

Al cantó de llevant del replà de Vila-
cireres, per Can Blanc, prop de l’ano-
menat cap de la Serra, la vora des de 
la qual aquest terreny pla de mitja costa 
torna un altre cop a estimbar-se cap a 
l’aigua de Valls, hi ha, segons la topo-
nímia, un dels afloraments «de mineral 
dur eriçats de grenys i d’aparença fer-
ruginosa» (DECat) que «en els nostres 
Pirineus» són anomenats llitzes, un mot 
que Coromines constatà l’any 1962 que 
a Gósol, si més no, encara era usat com a 
apel·latiu. Es tracta de els Llitzes o llitzes 
de Cal Pelegrí (serra Llitzes en el mapa 
Port del Comte, serra del Verd, d’Ed. 
Alpina, de l’any 1993). 

Al vessant gosolà de la serra del 
Verd tenim una altra ocurrència toponí-
mica d’aquest terme. És el prat de Llit-
zes, un collet de la serra de les Comes, 
serra que no és sinó un estrep que es 
desprèn del massís al cim del cap d’Ur-
det o serra del Gall .

Coromines no fa esment d’aquestes 
dues llitzes de la serra del Verd. Dels 
tres o quatre casos que en retreu12, 
dos, però, els troba per la mateixa con-
trada. L’un és el cap de Llitzet, que és 
el nom del cim culminant de la serra 
d’Ensija, i l’altre –els Llitzes– que diu 
que es tracta d’un «pany de serra» de 
«damunt Gósol». Un pany de serra, 
afegim, que els mapes actuals situen a 
la carena del Cadí.

El cap de Llitzet és el cim situat 
més cap a l’oest de la serra d’Ensija, un 
«muntanyam que és ple d’antics meners 
de ferro», segons l’il·lustre filòleg. Es 
pot dir que té gairebé sota seu Bon-
ner; no està pas, doncs, gaire lluny del 
paratge on centrem aquests comentaris. 
Aclarim que llitzet deu ser un col·lectiu 
arcaic en -etum .

Els Llitzes del Cadí, que Coromines 
considera que són un cim, no consten 
en el nom de cap pic en la cartografia 
actual d’aquesta serra. Sí, en canvi, que 
aquest terme figura en el nom d’un coll, 
el coll de Llitze (o de Quer), segons el 
Nomenclàtor, o de Llitzer, segons l’ATC.

Aquesta darrera forma com a 
col·lectiu, llitzer, és la que ens fou 
reportada en la revisió dels ortofoto-
mapes 1:5000 de l’IGC. El topònim era 
assignat, però, al sector, corresponent a 
aquest indret, del gran espadat cadinenc 
del vessant obac. Com el nom d’un tram 
de la cinglera; «el pany de la serra» que 
diu Coromines?

Val a dir que el mapa del Cadí de 
l’Ed. Alpina de l’any 1963 esmenta 
en aquest punt dos topònims amb el 
determinatiu llitze: el coll i la canal de 
Llitze .

Com podem veure, llitze és un nom 
que trobem sobretot en indrets culmi-
nals del relleu. Deu ser perquè, en ano-
menar afloraments d’un material rocós 
particularment dur, és lògic que aquests 
apareguin en les parts del terreny que 
mostren haver resistit millor l’acció ero-
siva. Als cims, és clar, que per això ho 
són; però també a vegades en forma de 
ressalts –punxeguts o amb crestes– en 
la morfologia d’algun dels paratges jus-
sans, és a dir, enmig de costers o en les 
tires planes del fons de les valls.

Amb tot això, doncs, podríem con-
siderar el mot llitze com un sinònim de 
greny; si més no, com un sinònim apro-
ximat de greny, del qual seria com un 
cas especial.

Quer i quera

No cal dir que els mots arcaics quer 
i quera són ben presents en la contrada; 

en topònims clarament tautològics, com 
és ara els rocs de la Quera, que trobem 
prop del molí de la Corriu, a la riba 
esquerra de l’aigua de Valls; i en forma 
de derivats, per exemple, la bauma de les 
Esqueroses, que és el nom d’una balma 
que s’obre en els cints de l’Espluga .

Esqueroses, un mot que conserva 
adossat l’antic article salat es, sense 
aquest afix es troba com a nom d’altres 
indrets rocosos i encinglerats. Així, 
posem per cas, el topònim les Queroses, 
de la contrada de Camprodon, a Faitús, 
al vessant d’una vall.

El topònim esmentat rocs de la 
Quera sembla confirmar l’apreciació 
dels autors del Glossarium Mediae Lati-
natis que hi ha una diferència entre quer 
i quera . Quera significaria més sovint 
‘terreny pedrós’ que no pas ‘roca’. En el 
topònim en qüestió la quera esmenta-
ria un terreny pedregós, perquè seria on 
caurien els rocs que es desprendrien del 
cingle del Saüquer que té damunt seu.

Codines i còdols

A la Vall de Lord aquests termes 
es presenten segons unes variants. Per 
codina hi tenim codinera, i per còdol, 
codalell (Codalell deriva de còdal, 
forma antiga de còdol). Així, en la zona 
estudiada especialment, s’hi consigna 
codinera, si bé en la forma del masculí 
plural: els Codiners, un pelat de roca 
que hi ha sobre l’obaga de Montcaub .

Hi apareix també el sinònim de 
codina, llosanca, ‘pedra plana que ix 
a flor de terra’. La Llosanca és el nom 
que rep un indret del final del torrent 
dels Cints. La paraula és enregistrada al 
Berguedà, a Valls i a les Muntanya de 
Prades (DCVB); tal qual al Berguedà, 
en la forma de lloanca en les altres 
localitzacions.

Les collades

En els topònims amb el terme coll 
com a genèric no deixa de fer-s’hi pre-
sent la duplicació no gens insòlita amb 
el mot, en aquest sentit arcaic, jou . 
Aquest jou apareix a vegades segons el 

12.  En retreu un que és el nom d’una cabanya, la cabana del Llitge (amb el 
nom, doncs, una mica alterat), que va trobar a la Vall de Camprodon, passat 
Vilallonga de Ter, a la ratlla de Tregurà.
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diminutiu jovell, variant que és usada tal 
qual o sense aclarir que es tracta d’una 
depressió en una carena que en facilita 
el franqueig. Així, separant el veïnat de 
Vilacireres del de Pratformiu, hi ha una 
collada claríssima que té per nom la 
Creu de Jovells i on efectivament s’ai-
xeca una creu.

Un cas en què això encara es veu més 
evident el tenim en el nom de dos colls 
contigus que hi ha a la carena de la mun-
tanyeta de Moripol, un branc de serra 
que separa aquest llogaret gosolà també 
del de Vilacireres. El més alt (1617 m) i 
de més amplitud es diu coll de Jou i el 
del costat, situat en una cota més baixa 
(1591m) i més aviat secundari, s’ano-
mena simplement Jovell, sense cap més 
identificador.

En el susdit indret de Moripol tro-
bem també un derivat de jovell –jove-
llar– que no coneixem d’enlloc més13 . 
En tenim dos, un Jovellar Gros i un 
Jovellar Xic i el primer és una collada 
inqüestionable. El xic, que és a prop de 
l’altre, passa més desapercebut, encara 
que constitueix un punt d’inflexió, lleu, 
en el recorregut d’un dels camins de la 
xarxa de senders que s’ha endegat al 
Berguedà, el que des del coll de Gósol 
va directament a Vilacireres. De fet, 
tant l’un com l’altre Jovellar es troben 
en un indret on el relleu és ple d’alts i 
baixos, amb rocs, roques, cingles, bal-
ços i encara una rasa dita de les Tarte-
res. En més o menys dos quilòmetres 
quadrats, a més dels genèrics esmentats 
tenim encara els Tres Collets (sobre el 
coll de Gósol) i ben a prop de Jovellar 
Xic, les Colladetes .

Una coma podrida 

No cal dir que el terme coma és pre-
sent arreu de la zona. Especialment, 
diríem, al vessant gosolà del massís del 
Verd-Urdet, on tenim fins i tot l’anome-
nada serra de les Comes .

Ens limitarem, però, a comentar 
sobre aquest tema el cas de l’adjectiu 
podrida, que fa de determinatiu del 

topònim d’una de les comes del paratge 
estudiat. Aquesta coma Podrida es troba 
en el caient del serrat dels Tabals devers 
l’aigua de Valls, i no cal dir que en prin-
cipi fa estrany de trobar una tal caracte-
rització en la denominació d’una entitat 
inorgànica; per tant, no subjecta a cor-
rupció; sí, però, a degradació. Podrit en 
aquest cas faria esment d’una manera 
metafòrica a la condició de terreny des-
compost o descomponent-se que mostra-
ria tenir aquest indret amb morfologia 
de coma, «séc de mediocre profunditat 
en un vessant de muntanya», com fa la 
definició que en dóna Coromines.

Aclarim que podrit, podrida no és 
una denominació única per a un indret 
de la nostra toponímia. Tenim així, per 
exemple, un collet a Peramea (Pallars 
Sobirà) anomenat Comapodrit, un nom 
que, segons l’Onomasticon, no fóra sinó 
l’alteració produïda en aglutinar-se els 
dos components que devia tenir el topò-
nim originari comal Podrit14 .

L’adjectiu agre en toponímia 

Un altre adjectiu que trobem en la 
toponímia d’aquests verals (i en general 
en el nom de bastants paratges de cap 
al Pirineu), el significat real del qual en 
el nom del lloc no pot correspondre al 
que ara hi entenem en sentir el mot, és 
el terme completiu agre.

El trobem sobretot fent de determi-
natiu en el topònim de prats alterosos, i 
així, per exemple, un de prou conegut 
és el prat Agre que hi ha a la mateixa 
carena del massís del Moixeró, no gaire 
lluny del pic culminant, les Penyes Altes 
de Moixeró .

Els prats Agres de la serra del Verd 
als quals ens volem referir són dos i es 
troben al sector d’Urdet. L’un s’estén sota 
mateix del cap de Prat d’Aubes i l’altre 
ho fa pel costat de llevant del cap d’Ur-
det, en un nivell una mica inferior però 
encara pertanyent a la carena culminal. 
La situació d’aquest darrer és justament 
el punt d’inserció de la serra de les 
Comes al nucli del massís. A una alçada 

igual, però a l’aiguavés solsonès, tenim 
el pla de Baga Agra i, davall mateix 
d’aquest pla, la baga Agra15, caient pel 
coster escabrós de la serra del Verd.

Doncs bé, com es diu en l’Onomas-
ticon, l’adjectiu agre en els orònims ens 
informa que el paratge de serra que se’n 
diu és aspre, escarpat, és un «indret 
alterós, encinglerat». I, en efecte, així 
són, si més no, aquests prats i aquest 
pla així adjectivats: uns rasos o espais 
planers aglevats (és a dir, coberts de 
prats de pastura), aixecats per uns cos-
ters abruptes.

Coromines creu que aquest signi-
ficat de l’adjectiu agre (que altrament 
es justificaria en certa manera per una 
extensió primitiva no sols al gust ans a 
tota cosa aspra, ja continguda en l’ètim 
llatí) no seria sinó una aplicació analò-
gica figurada del sentit gustatiu bàsic 
del mot. El sentit literal potser encara 
es podria admetre aplicat a un prat, per 
un sabor agre que hi tindria l’herba (per 
bé que no són pas els homes els qui 
se la mengen i, per tant, n’aprecien el 
gust). Però resultaria sense solta, inco-
herent, aplicat al nom baga, ací signi-
ficant vessant ombrívol, poc assolellat, 
d’una muntanya.

Alguns topònims dimensionals

Com podem veure, la toponímia 
d’un indret sovint ens descriu aquest 
amb uns noms que són referencials, és 
a dir, que neixen a partir d’una deno-
minació objectiva d’aquest paratge, per 
exemple, esmentant-ne trets topogràfics.

Així podem observar que entre 
les característiques sovint retretes en 
el nom de les depressions del terreny 
tenim que la fondària i la llargada –
trets físics evidentment objectius– són 
sovint particularitats triades per a fer 
específic d’aquell espai el seu nom. 
Esmentem, per exemple, en aquesta 
contrada el topònim rasa Fonda, tor-
rent Fondo i Vallpregona, en què és la 
pregonesa el tret considerat caracterís-
tic, i aquests altres – canal de Coma-

13.  De fet, hem trobat una citació d’aquest derivat en l’Onomasticon. S’hi 
esmenta que és el nom antic, és a dir, no actual, d’un riuet del terme de 
Cornudella de Valira, a l’Alta Ribagorça. Hi afegeix que és també un cog-
nom ribagorçà.

14.  En aquest recurs a una adjectivació pejorativa, podrit, podrida és similar 
a la de ronyós que també veiem a vegades en algun topònim. Així, per 

exemple, el de Pedra Ronyosa, el nom d’un cimet que té sobre seu el poble 
de Fumanya, a la serra d’Ensija, en el qual ronyós deu expressar que el seu 
aspecte és com rovellat, com d’haver-hi sutzor adherida, o bé que és ple de 
bonys i berrugues irregulars, a manera de tumor.

15.  També esmentada com a baga Negra .
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llonga o serrat Llarg– en què l’es-
pecifitat s’obté fent referència a una 
llargària singular.

Hi ha també una canal Fosca, una 
canal verament estreta que hi ha sota 
mateix del molí de Güell, en el topò-
nim de la qual l’esment de la foscor que 
s’hi deu produir és una manera indi-
recta d’assabentar-nos de la seva estre-
tor. La zona és realment escabrosa. Ja 
ens ho adverteix el nom –les Fraus– de 
la valleta contigua.

Hidrònims i relleu negatiu

En el que es refereix als noms genè-
rics donats als sécs excavats als vessants 
per l’aigua en davallar-hi, les denomi-
nacions no difereixen gens de les que 
són habituals en tota la contrada. Així 
tenim, als llocs més drets i rocosos, 
les canals, i en terreny no tan esquerp, 
les rases i els torrents, i, encara, algun 
reguer. En el mapa indicat, les canals i 
els reguers són consignats com a orò-
nims –en aquests cas, depressions o sia 
relleus negatius–, i els torrents i les rases 
com a hidrònims.

El genèric riu en aquests verals es 
reserva preferentment per al curs fluvial 
més important, això és, més que aigua, 
hom diu riu de Valls .

En canvi, aigua per riu continua 
vigent en el cas del curs fluvial més 
pròxim en la mateixa direcció, l’aigua 
d’Ora. De vegades, però, aquesta aigua 
apareix en els mapes com el riu de l’Ai-
guadora .

Com a excepció, i sorprenentment, 
reapareix el genèric riu en el nom d’un 
curs fluvial ben secundari. En el del 
petit torrent que davalla del Portet (el 
coll que voreja per sota del cim del cap 
de Llitzet la serra d’Ensija) i que és con-
signat com a riu de Sija en el mapa que 
hem retret tan sovint.

Salomó : un topònim singular

Un nom de lloc curiós és el de 
Camp Salomó. El trobem una mica per 
sota dels plans de Vilacireres i en un 

costat de l’anomenat tossal Rodó. Té tot 
l’aspecte de ser el nom d’un planell de 
carena, més aviat migrat. Davant seu, 
però a l’altre costat del barranc, hi ha 
el cim conegut com a Castell d’Ases .

Aquest topònim, Salomó (o Salamó) 
no és gaire freqüent, però se’n troben 
ocurrències en gairebé totes les terres 
de parla catalana, fins i tot ha esdevingut 
el nom d’un municipi del Tarragonès. 
Coromines creu que s’ha de relacionar 
amb la presència d’alguna font o tolla en 
un riu o torrent, la qual es deuria compa-
rar «amb la pila baptismal salomònica (o 
amb columnes salomòniques) del temple 
hebraic després cristianitzat».

En el nom de lloc ara considerat 
crida l’atenció, altrament, la proximitat 
al cim Castell d’Ases suara esmentat. Hi 
ha un mas al Vallès Oriental, poc abans 
que el camí de Granera a Castellterçol 
arribi a un coll anomenat coll d’Ases, 
que es diu Salamó .

El Camp Salomó es troba en la cap-
çalera d’un torrent, cosa que podria 
corroborar la hipòtesi de Coromines 
que el topònim Salomó no és sinó un 
hidrònim.

Les advocacions sobrenaturals 
i les Joanes 

Entre les informacions sobre el 
país que ens fa arribar la toponímia 
n’hi ha també de caire religiós i no 
sols sobre creences que van a missa, 
això és, acceptades per l’autoritat ecle-
siàstica, ans també de pertanyents al 
món esotèric, malvist, de la màgia i la 
bruixeria.

En el primer cas tenim les advocaci-
ons sota les quals estan les parròquies i 
ermites de la contrada. Hi trobem, no cal 
dir, les habituals en un indret que cone-
gué des dels seus inicis el món feudal, les 
de sant Martí o sant Miquel, per exem-
ple. N’hi ha alguna també que sembla 
gairebé específica de la contrada, com 
la de sant Lleïr, que és present en més 
d’un temple de la mateixa vall. I n’hi ha 
encara una altra de la qual no hem sabut 
treure l’entrellat, un sant Llobre que fa 

de determinatiu del topònim d’uns cints, 
unes balmes i també una rua.

En els cints aquesta és una denomi-
nació alternativa (o potser de tan sols 
un sector) dels cints de la Torre. I les 
balmes dedicades també al mateix sant 
són unes de les que s’obren en aquesta 
mateixa cinglera. Potser el camí per a 
accedir a alguna de les dites balmes 
passa per la rua esmentada16 .

No hem sabut trobar cap esment 
d’aquest suposat sant. Que el topònim no 
s’hagi santificat de resultes d’una defor-
mació popular per fer-lo comprensible.

En el segon cas, el que pertany a 
creences populars sobre poders malèfics 
de determinats personatges a témer, per 
exemple, les dones d’aigua, n’hem trobat 
dos testimoniatges. Llur testimoni, però, 
no és actual, perquè el mot que deduïm 
que l’expressa és, segons Coromines, 
una alteració del nom amb què s’havien 
conegut alguns d’aquests éssers dona-
dors generalment de malastrugança.

Es tracta del determinatiu Joana de 
dos topònims, la feixa Joana i la plana 
Joana, dos indrets situats a un quilòme-
tre l’un de l’altre i tots dos vigilant el 
camí de Vilacireres a l’Espà i Gósol.

Segons la interpretació coromini-
ana, aquest determinatiu de Joana no 
fa referència a cap persona. No com-
plementa, per exemple, cap genèric d’un 
nucli de població: castell, vila, casa..., 
en el nom del qual és natural de trobar 
referències a la gent que s’hi allotja o 
que n’és la posseïdora. De fet, ací Joana 
és una disfressa cultista de la paraula 
jana o, en tot cas, una rectificació d’un 
mot esdevingut opac devers una forma 
familiar, encara que incoherent amb el 
lloc anomenat.

Coromines ens assabenta que jana 
és un nom antic per a les fades i les 
dones d’aigua i és provinent del llatí 
Diana, «divinitat campestre dels bos-
cos i les aigües». És una paraula que 
va sentir viva per a les fades que habi-
ten les coves, sovint vora les fonts a la 
Vall Fosca17 .

En l’etnografia popular, les fades 
guarden el pas de les collades, de dalt 

16.  Aquesta rua tan sols figura en el mapa Port del Comte, Serra del Verd, de 
l’Ed. Alpina de l’any 1993.

17.  Tot just entrats de ple a la vall, a l’antic terme de Mont-ras, ara annexat al 
municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà), hi ha una cavitat coneguda 

com el forat des Janes. I no gaire lluny seu, al mateix serrat però a l’altre 
vessant, hi ha la font de la Bruixa. Potser, per tal d’exorcitzar els mals aires, 
en arribar a tocar a prop d’aquests indrets hom hi ha aixecat una ermita a 
Sant Salvador.
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estant d’una penya o dins una cova. 
Doncs, aquesta és precisament la posi-
ció que ocupen les Joanes de Vilacire-
res; tant de la feixa, que es troba en el 
camí esmentat, just en la collada on, 
abandonant el replà, s’inicia la baixada, 

com en el cas de la plana Joana, situ-
ada un poc més avall, sobre un collet 
del branc de serra per on passa una 
mica per sota el camí.

Coromines ens informa que Jana és 
un mot que es troba en bastants llocs de 

les comarques de ponent i de València 
(per exemple, el poble de la Jana, del 
Baix Maestrat) i en retreu també una 
ocurrència, el coll de Janes al Ripo-
llès, a Viladonja, caseria del municipi 
de les Llosses. u
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2. Assimilacions

L’assimilació consisteix en el fet que 
una consonant en posició implosiva 
perd el seu propi lloc o mode d’articu-
lació i adopta el de la consonant següent 
i, per tant, s’hi assimila, fet que ocorre 
bàsicament en la parla col·loquial i 
ràpida, tant a l’interior de paraula com 
per fonètica sintàctica, és a dir, en els 
enllaços entre paraules que es pronun-
cien seguides, sense pausa. Així, doncs, 
el fenomen de l’assimilació depèn del 
ritme elocutiu o del registre emprats: 
com més ràpida i col·loquial sigui la 
parla, més assimilacions es produiran. 

Com a resultat de l’assimilació, es 
poden donar dos casos diferents: 

1. Canvi d’un so per un altre, que 
adopta el lloc d’articulació del següent.

2. Assimilació a totes les caracterís-
tiques articulatòries del so següent.

2.1.  Canvi d’un so per un altre, que adopta 
el lloc d’articulació del següent

Un so adopta el lloc d’articulació de 
la consonant que el segueix, sons que 
es distingeixen, però, com a dues con-
sonants diferents. Les assimilacions 
d’aquest tipus més freqüents en català 
són les que citem a continuació.

2.1.1. Bilabialització
• [n] davant de bilabial, [p] o [b], es pro-
nuncia com a bilabial, [m]. Davant de 
[p]: benparlat (be[mp]arlat), un país 
(u[m p]aís); davant de [b]: canvi (ca[mb]i), 
un bon vi (u[m b]o[m b]i).

2.1.2. Labiodentalització
• [m] davant del so labiodental [f] esdevé 
el so nasal labiodental, l’al·lòfon [ɱ]: 
amfibi (a[f]ibi), àmfora (à[f]ora), 
hem fet (he[ f]et).
• [n] davant del labiodental [f] també esde vé 
el so nasal labiodental, []: infern (i[f]ern), 
inflar (i[f]lar), han fet (ha[ f]et).

2.1.3. Dentalització
• [n] davant de dental, [t] o [d], es pro-
nuncia com a nasal dentalitzat, és a dir, 

esdevé l’al·lòfon [n̪]. Davant de [t]: conte 
(co[n̪nt]e), un tema (u[n̪n t]ema); davant 
de [d]: tendre (te[n̪nd]re), un didal (u[n̪n 
d]idal).
• [l] davant de dental també es den-
talitza, com l’al·lòfon [l̪]. Davant de 
[t]: alta (a[l̪lt]a), pal tort (pa[l̪l t]ort); 
davant de [d]: caldo (ca[l̪ld]o), cel dau-
rat (ce[l̪l d]aurat).

2.1.4. Palatalització
• [n] davant de palatal esdevé el so nasal 
palatal, []. Davant de [tS]: un txec (u[ 
tS]ec); davant de [S]: panxa (pa[S]a), un 
xicot (u[ S]icot); davant de [Z]: àngel 
(à[Z]el), fan jerseis (fa[ Z]erseis); davant 
de [y]: mengen iogurt (menge[ y]ogurt); 
davant de []: enllestir (e[]estir), un 
llum (u[ ]um).
• [l] davant de palatal es pronuncia []. 
Davant de [tS]: el txec (e[ tS]ec); davant de 
[S]: elxà (e[ S]à), el xicot (e[ S]icot); davant 
de [Z]: àlgebra (à[Z]ebra), el jardí (e[ Z]ar  -
dí); davant de [y]: el iogurt e[ y]ogurt); 
davant de []: el nyap (e[ ]ap). 

2.1.5. Velarització
• [n] davant de velar, [k] o [g], esdevé el 
so nasal velar, l’al·lòfon [N]. Davant de 
[k]: encara (e[Nk]ara), pren cos (pre[N 
k]os); davant de [g]: angúnia (a[Ng]ú  -
nia), un gat (u[N g]at).
• [l] davant de velar es velaritza i esdevé l’al-
lòfon [:]. Davant de [k]: falcar (fa[:k]ar), el 
camió (e[: k]amió); davant de [g]: alga 
(a[:V]a), el gat (e[: V]at).

2.1.6. Nasalització
• [p] i [b] davant de [n] poden esdeve-
nir el so nasal bilabial, [m], en un estil 
col·loquial: hipnòtic (hi[mn]òtic), abne-
gació (a[mn]egació).  

En casos com aquest, cal tenir en compte 
el que hem exposat respecte a la sonorit-
zació, és a dir, [p], que és sord, seguit de 
consonant sonora, se sonoritza en [b]. I 
aquest so, en el context que ens afecta, al 
seu torn s’assimila a l’ordre nasal, [m]. 

A partir d’aquí, sempre que es produeixi 
una sonorització prèvia, la indicarem així: 
[p] → [b], per posar tan sols un exemple. 

2.2.  Assimilació a totes les característi-
ques articulatòries del so següent

Aquest tipus d’assimilació porta al 
fet que la primera consonant s’adapta 
a totes les característiques de la con-
sonant següent, és a dir, s’assimila 
totalment a aquesta, de manera que 
el resultat és una geminació, o sia una 
consonant doblada. En general, però, 
i salvant les excepcions, són possibles 
les dues solucions, amb assimilació o 
sense, que dependran bàsicament del 
ritme elocutiu i del registre emprats, i de 
la freqüència d’ús de les paraules afec-
tades. Si el ritme és viu, té lloc l’assimi-
lació; per contra, si és més pausat i acu-
rat, la primera consonant no s’assimila a 
la que la segueix. Per aquesta raó, a con-
tinuació presentem les dues solucions, 
sempre que siguin possibles: en primer 
lloc, amb assimilació, i en segon lloc, 
sense assimilació. Nogensmenys, hem 
de tenir en compte que, en els casos en 
els quals no es dóna l’assimilació, si 
la segona consonant és sonora, ja hem 
vist que sonoritza la precedent, però, 
en canvi, si és sorda, fa que la primera 
també es mantingui sorda. 
Les assimilacions d’aquest t ipus 
més freqüents en català són les que 
segueixen.

2.2.1. Assimilació a nasal

2.2.1.1.  Oclusius bilabials assimilats a nasal 
bilabial 

• [p] → [b] i [b] davant de [m] s’hi 
poden assimilar i esdevenen el so nasal 
bilabial, [m]: capmoix (ca[mm]oix), 
cap martell (ka[m m]artell); submarí 
(su[mm]arí). Sense assimilació: cap-
moix (ca[bm]oix), cap martell (ka[b m]ar -
tell); submarí (su[bm]arí). 

2.2.1.2.  Oclusius dentals assimilats a nasal 
bilabial 

• [t] → [d]  i [d] davant de nasal bilabial 
tendeixen a assimilar-s’hi i esdevenen 
[m]: setmana (se[mm]ana), atmos-
fera (a[mm]osfera), gat mort (ga[m 

Fenòmens fonètics entre consonants 
a l’interior de paraula i per fonètica sintàctica 
(II): assimilacions
Montserrat Badia i Cardús
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m]ort); admetre (a[mm]etre), admi-
rar (a[mm]i   rar), fred mortal (fre[m 
m]ortal). Sense assimilació: setmana 
(se[dm]ana), atmosfera (a[dm]osfera), 
gat mort (ga[d m]ort); admetre (a[dm]e   -
tre), admirar (a[dm]irar), fred mortal 
(fre[d m]ortal). Tanmateix, en parau-
les d’ús molt freqüent, com setmana, 
etc., la pronúncia amb assimilació 
sembla l’única possible. 

2.2.1.3.  Oclusius velars assimilats a nasal 
bilabial 

• [k] → [g] i [g] davant de [m], que es 
pronuncien com a nasal velar, [N]: acme 
(a[Nm]e), dracma (dra[Nm]a); dogma 
(do[Nm]a), segment (se[Nm]ent), en estil 
col·loquial poden assimilar-se al so nasal 
següent, a [m]: acme (a[mm]e), dracma 
(dra[mm]a); dogma (do[mm]a), segment 
(se[mm]ent). 

2.2.1.4.  Oclusius dentals assimilats a nasal 
alveolar 

• [t] → [d] i [d] davant de nasal alveolar, 
[n], s’hi poden assimilar i esdevenen [n]: 
cotna (co[nn]a), pot nedar (po[n n]edar); 
quietud nefasta (quietu[n n]efasta). 
Sense assimilació: cotna (co[dn]a), pot 
nedar (po[d n]edar); quietud nefasta 
(quietu[d n]efasta). 

2.2.1.5.  Oclusius velars assimilats a nasal 
alveolar

• [k] → [g] i [g] davant de [n], que 
es pronuncien com a nasal velar, [N]: 
aràcnid (arà[Nn]id, tècnic (tè[Nn]ic); 
cognom (co[Nn]om), signe (si[Nn]e), en 
estil col·loquial poden assimilar-se al so 
nasal següent, a [n]: aràcnid (arà[nn]id, 
tècnic (tè[nn]ic); cognom (co[nn]om), 
signe (si[nn]e).

2.2.1.6.  Oclusius dentals assimilats a nasal 
palatal 

• [t] → [d] davant del so nasal pala-
tal, [], pot esdevenir []: petit nyanyo 
(peti[ ]anyo), set nyaps (se[ ]aps). 
Sense assimilació: petit nyanyo (peti[d 
]anyo), set nyaps (se[d ]aps). 

2.2.2. Assimilació a lateral

2.2.2.1.  Oclusius dentals assimilats a lateral 
alveolar

• [t] → [d] i [d] davant del so lateral alve-
olar, [l], s’hi poden assimilar i esdevenen 
[l]: atleta (a[ll]eta), atlàntic (a[ll]àntic), 
piset luxós (pise[l l]uxós); quietud làn-
guida (quietu[l l]ànguida). Sense assimi-
lació: atleta (a[dl]eta), atlàntic (a[dl]àn -

tic), piset luxós (pise[d l]uxós); quietud 
lànguida (quietu[d l]ànguida). 

2.2.2.2.  Oclusius dentals assimilats a lateral 
palatal

• [t] → [d] i [d] davant del so lateral pala-
tal, [], esdevenen []: espatlla (espa[]a), 
ametlla (ame[]a), set llapis (se[ ]apis); 
sud llunyà (su[ ]unyà), exemples en els 
quals el so dental s’assimila completament 
al so lateral següent. És molt més forçada la 
pronúncia sense assimilació, especialment 
en mots d’ús corrent, com espatlla, amet-
lla, o en sintagmes com set llapis, etc.: 
espatlla (espa[d]a), ametlla (ame[d]a), 
set llapis (se[d ]apis); per contra, en sud 
llunyà no és estranya la no assimilació: 
(su[d ]unyà). 

2.2.3. Assimilació de nasals
• [n] davant del so bilabial [m] esdevé [m]: 
enmig (e[mm]ig), tanmateix (ta[mm]a  -
teix), són molts (so[m m]olts). Aquí l’assi-
milació es dóna sempre, ja que es fa auto-
màticament i involuntàriament.
• [n] davant del so nasal palatal, [], s’hi 
assimila: un nyanyo (u[ ]anyo), fan 
nyaps (fa[ ]aps).

2.2.4. Assimilació de laterals
• [l] davant del so lateral palatal, [], 
també s’hi assimila: el llum (e[ ]um), el 
llapis (e[ ]apis).

2.2.5. Oclusius assimilats a altres oclusius

2.2.5.1.  Oclusius dentals assimilats a oclusius 
bilabials

• [t] i [d], dentals, davant de [p] i [b], bilabi-
als, es poden assimilar a aquests. Amb [t] 
+ [p]: totpoderós (to[pp]oderós), paret pin-
tada (pare[p p]intada); fred penós (fre[p 
p]enós); amb [d] + [b]: futbol (fu[bb]ol), 
set boles (se[b b]oles); advocat (a[bb]o  -
cat), sud borrascós (su[b b]orrascós). 
Sense assimilació: totpoderós (to[tp]ode-
rós), paret pintada (pare[t p]intada); fred 
penós (fre[t p]enós); futbol (fu[db]ol), set 
boles (se[d b]oles); advocat (a[db]ocat), 
sud borrascós (su[d b]orrascós). 

2.2.5.2.  Oclusius dentals assimilats a oclu-
sius velars

• [t] i [d] davant dels sons oclusius velars, 
[k] i [g], es poden velaritzar i, doncs, assi-
milar-s’hi. Amb [t] + [k]: bandit covard 
(bandi[k k]ovard); adquirir (a[kk]irir), 
fred contagiós (fre[k k]ontagiós); amb [d] 
+ [g]: soldat gandul (solda[g g]andul), fred 
galopant (fre[g g]alopant). Sense assimi-
lació: bandit covard (bandi[t k]ovard); 

adquirir (a[tk]irir), fred contagiós (fre[t k]on  -
tagiós); soldat gandul (solda[d g]andul), 
fred galopant (fre[d g]alopant).

2.2.6.  Assimilació del so fricatiu alveolar a 
fricatiu palatal

• [s] i [z] davant dels sons fricatius palatals 
sord i sonor, [S] i [Z], s’hi poden assimilar. 
Amb [s] + [S]: desxifrar (de[SS]ifrar), tres 
xicots (tre[S Sicots); amb [z] + [Z]: Masjoan 
(Ma[ZZ]oan), més geranis (mé[Z Z]eranis). 
En aquests exemples, la no assimilació 
resulta difícil de dir. En tot cas, i per eco-
nomia fonètica, es deixa de pronunciar el 
primer dels dos sons iguals, originària-
ment [s] o [z], en una pronúncia ràpida: 
desxifrar (de[S]ifrar), tres xicots (tre [S]i   -
cots); Masjoan (Ma[Z]oan), més geranis 
(mé [Z]eranis). 

2.2.7. Assimilació de sibilants a vibrant
• [s] → [z] i [z] davant del so vibrant, [r], 
poden assimilar-s’hi i esdevenir [r], o bé, 
en una parla poc acurada, poden fusio-
nar-se amb la consonant següent, vibrant, 
per la dificultat de pronunciar tant el grup 
[zr] com el so vibrant doblat, [rr]: Israel 
(I[rr]ael), o bé (I[r]ael), dues roses (due[r 
r]oses), o bé (due [r]oses). Sense assimila-
ció, en una parla acurada: Israel (I[zr]ael), 
dues roses (due[z r]oses). 

• [S] → [Z] i [Z] davant del so vibrant, [r], 
també poden assimilar-s’hi i esdevenir [r], 
o bé, en un parlar ràpid i descurat, poden 
fusionar-se així mateix amb la vibrant que 
segueix: boix revell (bo[r r]evell), o bé (bo 
[r]evell), feix remullat (fe[r r]emullat), o 
bé (fe [r]emullat). Sense assimilació, en 
una parla acurada: boix revell (bo[Z r]e  -
vell), feix remullat (fe[Z r]emullat). 

En conclusió, les assimilacions tenen 
lloc essencialment en la posició implo-
siva dins la síl·laba, de manera que un 
so en aquesta posició tendeix a assimi-
lar-se al següent. Insistim en el fet que 
la pronúncia amb assimilació o sense 
depèn, bàsicament, del ritme en la parla, 
del registre usat i de la freqüència d’ús 
dels mots emprats en cada context con-
cret. I l’assimilació al so que segueix es 
pot realitzar sobretot de dues maneres, 
sigui adoptant el seu lloc d’articulació, 
sigui adoptant-ne totes les característi-
ques, la qual cosa fa que el resultat, en 
aquest segon cas, sigui una consonant 
doblada, és a dir, una geminació, que 
examinarem en un altre article. u
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El cinquè volum de l’Atles 
lingüístic del domini ca-
talà passa l’equador dels 

volums previstos, que són nou, i 
fa superar de llarg els mil mapes 
publicats en conjunt. El primer 
volum va sortir l’any 2002 i con-
tenia 179 mapes. L’any següent 
va sortir el segon volum, amb 
269 mapes. El tercer va aparèi-
xer en el 2006 (291 mapes) i, 
d’aleshores ençà, s’ha publicat 
un volum cada dos anys: el 
quart, l’any 2008 (200 mapes), i 
el cinquè, l’any 2010 (315 ma-
pes, com sempre numerats: el 
primer dels quals és el mapa 
940, i l’últim, el 1254). El cinquè 
volum és també el que conté més 
mapes, aquesta vegada dedicats 
a les «indústries relacionades 
amb l’agricultura» (126 mapes) 
i als vegetals (189). Són 295 ma-
pes de conceptes i 20 mapes 
d’ampliació de conceptes, amb 
el títol «altres classes de…». 

Les classificacions esmenta-
des del cinquè volum, igual que 
les classificacions dels altres vo-
lums, responen als capítols del 
qüestionari que trobem en l’Atles 
lingüístic del domini català. 
Qüestionari (Institut d’Estudis 
Catalans, 1993). No deixen de ser 
dos capítols molt generals i fins i 
tot, en el cas de les «indústries 
relacionades amb l’agricultura», 
poc clars si es volen distingir dels 
capítols anteriors. Així, si el 
quart volum és dedicat al camp i 
als conreus, amb mapes dels ter-

mes garriga, forca, emprimar, 
esterrossar, civada, ordi, blat…, 
aquest cinquè volum se centra, 
quant a l’agricultura, en les pa-
raules cep, raïm, vinya, verema, 
most, batre, moldre, trafegar, 
bóta, olivera, olives, lli, cànem, 
fus, filadora, troca, molí, fa-
rina… Pot costar de veure-hi, 
pròpiament, les «indústries» re-
lacionades amb l’agricultura i, 
sobretot, de distingir el contingut 
dels dos darrers volums en allò 
que té a veure amb el vocabulari 
del camp i del pagès. 

Així mateix, la referència als 
vegetals és tan àmplia que el lec-
tor hi troba tant els previsibles 
carbassó, cogombre, all, cebes, 
espinacs, pebrot… com els menys 
previsibles avet, salze, lledoner, 
om, alzina, gla, nou, patata, ave-
llana, poma, pera, pinyons, alzi-
nar, madur, podar, rovellons… i, 
fins i tot, els sorprenents ama-
nida, flabiol i ombra . L’ombra és 
un vegetal? ¿Ho és el flabiol, que 
fins i tot hi és il·lustrat naturalment 
com a flauta? Sabem que diferents 
vegetals formen una amanida, si 
bé una amanida és un plat. Potser 
els autors haurien d’haver expli-
cat els criteris d’inclusió de for-
mes (a vegades hi ha singular i 
plural, com madur/madurs o gla/
glans; a vegades només singular, 
com ametlla o grill de taronja, a 
vegades només plural, com rove-
llons o cebes) i, potser, reclassifi-
car o reanomenar algun capítol. 
També es fa difícil de localitzar 
paraules, dins cada capítol, per-
què no hi ha un ordre alfabètic o 
fins i tot temàtic. No hi ha cap 
ordre, de fet. A vegades hi ha pri-
mer el mapa de l’arbre, planta o 
arbust i, després, el del fruit (ara-
nyoner/aranyó); altres vegades és 
al revés (préssec, presseguer). En 
aquest sentit, són molt útils els 
índexs finals, primer per ordre 
numèric en català, castellà, fran-
cès i italià, i després per ordre 
alfabètic de conceptes, també en 
les quatre llengües. La manera 
més eficaç de buscar una paraula 
en l’atles ha de començar sens 
dubte per l’índex final, no per la 
consulta directa dels mapes en 
cada capítol. 

Malgrat això, els mèrits dia-
lectològics hi abunden, gràcies a 
la transcripció fonètica del con-
cepte, gràcies a les nombroses 
informacions complementàries, 
gràcies a les 176 il·lustracions i 
dibuixos, «que, generalment, es 
van fer durant les enquestes» (i a 

les referències a aquestes 
il·lustracions en una colla de ma-
pes), i gràcies també als anome-
nats «mapes de classes». Per 
exemple, el mapa 964, «atuell per 
a dur el raïm del cep a la porta-
dora», dóna un ventall de formes 
interessantíssim; el mapa 1089, 
«altres classes de bolets», és en-
cara més espectacular: les infor-
macions que es recullen omplen 
gairebé tota la làmina. Els mapes 
de classes solen quedar molt 
plens de dades; per això no hi 
sobraria algun desdoblament que 
ajudés a estirar la informació. 
Sigui com sigui, és ben fàcil que 
el lector encuriosit quedi engan-
xat en qualsevol mapa de l’atles 
pel tresor filològic que conté: les 
diferències fonètiques, la varia-
ció morfològica, les formes lèxi-
ques, les segones respostes, els 
contextos, les informacions addi-
cionals, el nom de cada forma en 
castellà, francès i italià, etc. 
També el cinquè volum de l’Atles 
lingüístic és una mostra, doncs, 
de patrimoni cultural. 

Al costat de mapes farcits 
d’informació, sorprèn tanmateix 
que hi hagi mapes relativament 
pobres (guarda, garnatxa, mos-
catell, cornaleres, esportins, pe-
lló, pell, vern…). En alguns casos, 
és també una dada sig     nificativa, 
però en altres casos les enquestes 
complementàries de 1991, de 
1995, de 1996, de 1998 i de l’any 
2000, que han servit per a com-
pletar altres mapes, haurien po-
gut servir per a arreglar els ma-
pes que han quedat buits pel 
desconeixement que té l’infor-
mant o els informants sobre uns 
determinats conceptes. Així, en 
el punt 79 (Palma) els informants 
no responen res a propòsit del 
raïm o del vi, i això s’estén en 
una quarantena de mapes (sí que 
responen tots els altres infor-
mants de l’illa de Mallorca i de 
les Balears en general). En al-
guns casos és l’informant qui no 
sap el nom que se li pregunta (el 
tronc del cep no és el cep, com es 
diu equivocadament en alguns 
punts del domini en primera res-
posta), encara que ell mateix 
afirmi que «no té nom específic». 
Hi ha també mapes amb interro-
gants en algunes de les 190 loca-
litats enquestades (per exemple, 
els fils del cep a Montoriol, 
Tolba, el Puig de Santa Maria i 
Simat de Valldigna), que són se-
nyal que se’n desconeix la res-
posta o l’exactitud de la resposta 

i que segurament es podrien ha-
ver solucionat amb l’ajuda de les 
enquestes complementàries. 

Hi ha tres mapes amb la 
il·lustració en el requadre mateix 
de la làmina (verema, tafona i 
flequer) que haurien d’obrir la 
possibilitat d’aplicar la fórmula 
a la resta de mapes, per tal de 
facilitar la comprensió del con-
cepte sense necessitat de recór-
rer al capítol de les il·lustracions. 
Així el lector hi podria veure de 
seguida objectes o accions la re-
presentació dels quals s’escapa a 
vegades als ulls inexperts. En 
qualsevol cas, la inclusió d’il-
lustracions i dibuixos en el ma-
teix volum és una virtut que s’ha 
de subratllar. Sovint les segones 
respostes o les informacions 
complementàries al·ludeixen a 
noves formes, com podadores, 
falçons, portelletes, estorats…, 
que el lector pot reconèixer 
d’una manera ràpida.

El cinquè volum conté també 
30 llistes de materials no carto-
grafiats que es distribueixen en 
tres tipus de llistes: les llistes de 
respostes amb escassa variació 
formal (6 paraules), les llistes de 
respostes parcials (22 paraules, 
amb molts punts d’enquesta 
efectivament sense resposta) i les 
llistes de respostes de classes (on 
tan sols hi ha dues entrades: «clas-
ses de suro» i «altres vegetals», 
ben farcides d’informació). Es pot 
desprendre que l’escassa variació 
formal, d’una banda, i la possible 
obtenció de mapes buits, d’altra 
banda, expliquen els motius d’una 
presentació diferent. Però sobretot 
en el cas de les dues llistes espar-
ses és lògic preguntar-se per què 
no s’han cartografiat. 

Joan Veny i Lídia Pons, els 
autors, signen un nou volum ex-
traordinari, malgrat alguns de-
talls menors que s’han assenyalat 
en aquesta ressenya. És un volum 
magnífic, sens dubte, per la quan-
titat de mapes que conté i pel ri-
gor amb què els tracten dos espe-
cialistes de gran categoria. Hem 
dit que l’Atles lingüístic del do-
mini català ha superat l’equador 
amb aquest volum i diem ara que 
els seus mèrits el situen en la nò-
mina de les poques i grans obres 
referencials en el conjunt de la 
Romània, com l’Atlas lingüístico 
de la Península Ibérica, l’Atlas 
linguistique de la France o 
l’Sprach- und Sachatlas Italiens 
und der Südschweiz . u

DaviD Paloma

Joan Veny i Lídia Pons i Griera,
Atles lingüístic del domini ca-
talà (Volum V), 
Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona 2010. 

Atles lingüístic 
del domini català
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Climent Forner i Escobet 
(Manresa, 1927) és un 
dels grans poetes cata-

lans actualment vivents (cf. Llen-
gua Nacional, núm. 55, p. 44), 
segu rament no prou valorat en-
cara, potser pel fet de viure a 
comarques (actualment resideix 
al Berguedà i s’ha mogut pel bis-
bat de Solsona) i de pertànyer a 
l’estament eclesiàstic. És també 
un fecund i bon prosista, com ho 
demostra el llibre que resse-
nyem, el qual conté cinquanta 
pròlegs redactats per ell i trenta-
quatre discursos pronunciats 
també per ell; en total, el llibre 
ocupa 382 pàgines.

Com a bon prosista que és 
l’autor, el llibre es llegeix de 
gust, ja que Climent Forner s’ex-
pressa amb un llenguatge genuí, 
ric (algú ha dit d’ell, jugant amb 
el seu primer cognom, que és un 
«forner de rica fleca») i amb un 
estil propi. Precisament –com a 
tret curiós, que de seguida s’ob-
serva– voldríem remarcar una 
característica d’aquest seu estil 
propi, que és l’abundància de les 
oracions subordinades causals 
que podem anomenar «de cons-
tatació» (cf. el nostre manual 
Català complet / 2, 2ª ed., 
Barcelona 2007, p. 301). Fi-
xant-nos en els nombrosos exem-
ples d’aquest tipus d’oracions 
que ens forneix aquest escriptor, 
podem notar (ampliant i matisant 

el que diem en el manual esmen-
tat) que contenen essencialment 
(per tant, en poden incloure més) 
els següents elements: ‘substan-
tiu o adjectiu (o terme equiva-
lent) o gerundi + com + verb’. 
Exemples (arreplegats a l’atzar, 
entre molts altres): «Això t’ha 
permès de connectar, bon peda-
gog i amant de les lletres com 
ets, no sols amb diverses genera-
cions de mestres i literats de re-
nom ...» (p. 150; noteu que aquí 
el primer element de la construc-
ció estudiada és bon pedagog i 
amant de les lletres, de tipus 
nominal); «Ell intenta bonament 
d’ajudar a posar al dia la nostra 
fe, creient com creu a totes en 
Jesucrist i el seu evangeli i esti-
mant com estima, malgrat tot, la 
seva Església ...» (p. 175; noteu 
que el primer element de les dues 
construccions és un gerundi: cre-
ient i estimant); «... hauria mirat 
... de salvar aquell munt de fitxes 
que a les darreries, fora d’osques 
com estava, s’entretenia a cremar 
de mica en mica ...» (p. 187; no-
teu que el primer element és l’ex-
pressió fora d’osques, equiva-
lent, aquí, a un adjectiu, com ara 
despistat); «Foc colgat, no crec 
que calgui justificar-ho, de sim-
bòlic i suggeridor com és, tant 
referit a ell com a nosaltres ...» 
(p. 191; noteu que els adjectius 
simbòlic i suggeridor, que cons-
titueixen el primer element de la 
construcció, van reforçats per la 
preposició de); «... si l’un de-
mana suors de picapedrer no 
sempre prou compensades pel 
bon resultat, l’altra, rica com és 
de símbols i metàfores, tampoc 
no és de lectura fàcil» (p. 196; 
noteu que el sintagma de símbols 
i metàfores és un complement de 
l’adjectiu rica però, essent de 
tipus predicatiu i no pas restric-
tiu, va col·locat després del verb); 
«el seu compromís en el diàleg 
cultural, lingüístic i polític entre 
Catalunya i Espanya, de rabiosa 
actualitat com és» (p. 371; noteu 
que el sintagma de rabiosa actu-
alitat equival a un adjectiu, com 
ara actualíssim).

Per altra banda, Climent 
Forner és un enamorat de la nos-
tra llengua i malda per transme-
tre el seu fervor als lectors o als 
oients. Vegem, en aquest sentit, 
dues citacions del llibre que res-
senyem, una d’un pròleg i l’altra 
d’un discurs: «Totes les llengües 
del món són belles; la catalana, 
bellíssima. Us la podeu imagi-

nar, si més no: té la dolçor de la 
figa, la suavitat de l’oli, la puresa 
de l’ametller, la gràcia de la pal-
mera, l’esveltesa del pollancre, 
l’austeritat del xiprer, la profun-
ditat del pi, la grandesa del ce-
dre, la fortitud de l’alzina...» (p. 
32, pròleg d’un llibre titulat Els 
arbres de la nostra escola); «Jo, 
¿sabeu com vaig començar d’afi-
cionar-me a la poesia? Doncs, 
fent això que us deia, enamo-
rant-me de les paraules. Me’n 
recordo com si fos ara, i ja fa 
més de cinquanta anys. El dia, 
per exemple, que vaig descobrir 
el mot “celístia”, realment totes 
les estrelles del cel se’m ficaren 
dins els ulls. I quan deia “mag-
nòlia”, les narius se m’omplien 
de perfum. I ja no sé si les roses 
se’m tornaven noies o les noies, 
roses, perquè tot ho veia bell i 
admirable. No és estrany que, 
tocat així de l’ala, els primers 
versos em sortissin espontanis 
com les flors a la primavera» (pp. 
224-225, discurs en l’acte de lliu-
rament d’un premi literari).

Tractant-se d’una recopila-
ció de textos escrits en diferents 
ocasions i al llarg de qui-sap-los 
anys (de 1970 al 2010), no és es-
trany que hi hagi repeticions: 
l’autor té les seves idees, les se-
ves experiències, les seves frases 
preferides, i van aflorant ara i 
adés. Tanmateix, en conjunt hi 
predomina la varietat, ja que 
l’escriptor o orador disposa de 
molts recursos. I, com que so-
vint s’ha de referir a obres d’al-
tres autors, presentant-les per 
escrit o oralment, és lògic que hi 
abundin les lloances a tals au-
tors, però aquestes resten equi-
librades sempre amb alguna 
crítica, expressada molt hàbil-
ment, la qual esperonarà l’autor 
de qui es tracti a millorar en 
l’exercici de la literatura.

I precisament volem comple-
tar nosaltres aquesta ressenya 
també amb una crítica construc-
tiva, és a dir, orientada a estimu-
lar el millorament (dels autors, 
dels editors i, en general, dels 
usuaris de la llengua). Aquesta 
crítica consisteix a dir que en la 
present obra (com, malau ra da-
ment, sol passar sovint avui dia, 
en què es publica molt i es cor-
regeix poc) s’hi han esmunyit 
una sèrie de defectes lingüístics 
i tipogràfics. Apuntem, a tall 
d’exemple, els que hem observat 
en les primeres trenta pàgines: 
«Tanmateix no es pot perdre mai 

l’esperança de veure’l reverdir de 
noves primaveres, sinó el vell, 
l’hereu que el succeeix» (p. 14, 
on sinó hauria de ser si no); «No 
ho és de negativa» (p. 18, on falta 
una coma després del verb); «vet-
ho-aquí» (p. 18, per vet-ho aquí); 
«És clar que l’anterior interroga-
ció, de voler escatir-la a fons, ens 
portaria lluny ...» (p. 18, on de 
hauria de ser en cas de o, 
simplement, a); «potser no si-
guin sobreres del tot algunes 
anotacions» (p. 20, on siguin 
hauria de ser seran); «Pel cas és 
igual» (p. 21; on Pel hauria de ser 
Per al); «fins al punt de consti-
tuir-ne la seva màxima caracte-
rística» (p. 21, on sobra el pro-
nom feble ne); «a la manera 
roussoniana» (p. 22, per a la 
manera rousseauniana); «tot i 
sabent que» (p. 22, per tot i saber 
que); «pel cas» (p. 22, per per al 
cas); «i que avui, d’existir, fa-
rien, com mai, un bé immens» 
(p. 24; on d’ hauria de ser en cas 
d’); «Sí, poesia de circumstàn-
cies, posat que no ho sigui tota la 
poesia de circumstancial» (p. 25, 
on falta coma després de la poe-
sia); «Si hi trobeu alguna que 
altra rima fàcil, alguna que altra 
assonància indeguda» (p. 25, on 
alguna que altra hauria de ser 
alguna o bé alguna o altra); «no 
ho sigui d’inútil» (p. 26, on falta 
coma després del verb); «que val-
gui més la pena com podria ser 
el que» (p. 27, on falta coma des-
prés de pena); «es troba a les 
antípodes» (p. 27, per es troba 
als antípodes); «el millor camí 
per arribar-hi» (p. 28, on per 
hauria de ser per a; però, en ge-
neral, les preposicions per i per 
a s’usen bé); «resultava ... molt 
important per a mi, tota vegada 
que em proposava ... de bromejar 
sobre els sants» (p. 29; on tota 
vegada hauria de ser essent 
així); «m’hauria hagut de befar 
de la meva pròpia mare la qual» 
(p. 30, on falta coma després de 
mare); «la saviesa del poble ca-
talà continguda aforismes, en 
refranys...» (p. 30, on falta en 
després de continguda); «algun 
rapsoda» (p. 30, per algun rap-
sode); «no em convencia prou 
entre equívoc i genèric» (p. 30, 
on falta coma després de prou).

I acabem amb un adverti-
ment. És sabut que, des de l’any 
1996, molts apliquen les noves 
normes sobre el guionet emana-
des de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Però és menys sabut que 

Climent Forner,
Paraules sobre paraules.
Pròlegs i discursos,
col·lecció L’Oreneta, 19,
Edicions de l’Albí,
Berga 2010.

Paraules 
sobre paraules
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tals normes presenten molts i 
greus inconvenients. Justament 
en aquesta obra es constata un 
d’aquests inconvenients: l’ambi-
güitat. Efectivament, hi llegim: 
«Jo només volia insinuar el perill 
de la rutina, de l’amanerament. 
No he cregut mai en la forma 
prefixada» (pp. 90-91). Doncs 
bé, el lector interpreta que prefi-
xada és un derivat de prefix, per-

què, de fet, existeixen les formes 
prefixades, formes que funcio-
nen com un prefix. Doncs no: 
resulta que l’autor vol dir ‘for-
mes fixades prèviament’, sentit 
que hauria restat clar des del 
principi si, seguint la normativa 
tradicional sobre el guionet, ha-
gués escrit formes pre-fixades.

Resumint, disposem, des de 
finals de l’any passat, d’un altre 

bon llibre del poeta i prosista 
bagenc (per naixença), berguedà 
(per adopció) i solsoní (per bis-
bat) Climent Forner, llibre que 
hauria pogut ser formalment mi-
llor si hagués gaudit d’un procés 
de correcció més acurat, cosa 
que també es pot dir de la majo-
ria de llibres catalans que s’edi-
ten actualment. u

JoseP Ruaix i vinyet

En acabar la lectura d’a-
quest llibre, te n’enduus la 
impressió que és una es-

tesa de mà des del País Valencià 
als catalans i als mallorquins 
perquè sapiguem marxar plegats 
defensant i practicant la nostra 
llengua i la nostra cultura, que 
són comunes a totes tres comu-
nitats. Oi més que així, perquè si 
hem de ser reals cal dir que 
aquesta impressió ja te l’empor-
tes a les primeres pàgines de la 
seva lectura. Et trobes amb un 
germà de llengua, de «lluny» de 
casa, que la parla com tu, que 
l’estima i que la vol vindicar a 
casa seva i en tot indret on sigui 
parlada i practicada en cultura. 
El llibre d’un germà de «lluny» 
sorprèn més, apel·la més, cobra 
més autoritat que un del mateix 
nivell escrit per un germà que 
viu a la cantonada; motiu pel 
qual gosem recomanar-lo força a 
mallorquins i a catalans; i en es-
pecial als valencians.

El títol se situa a mencio-
nar un punt cabdal com és la 
Renaixença, però el tema di-
recte de l’elaboració del con-
junt el fan els Jocs Florals, 
ànima de la Renaixença, el seu 
llevat dinamitzador, aglutina-
dor de les grans figures que la 
impulsaren i llur expressió de 
cara a propis i estranys –dient 
«estranys» vull dir de fora dels 
Països Catalans–. La vitalitat 
de la Renaixença i les matisa-
cions que adquirí en els diver-
sos àmbits de la cultura cata-
lana les hi imprimiren el Jocs 
Florals. En foren l’expressió 
intel·lectual i el baròmetre del 
seu clima intern.

Rafael Roca adopta per 
lema aquelles paraules de Joan 
Fuster en el seu assaig Nosaltres 
els valencians: «La Renaixença 
ha estat, socialment, un fracàs. 
Ha estat, de tota manera, un 
èxit. Si jo puc escriure avui 
aquest llibre, no és perquè els 
poetes «de guant» i els «d’es-
pardenya» van fer llur feina, 
més bé o més malament, però 
positiva?» És clar, la celebració 
dels Jocs Florals va portar alts i 
baixos, a València i a Catalunya, 
i les mateixes paraules podrien 
ser aplicades arreu on foren els 
Jocs celebrats però en la respec-
tiva mesura. Foren ells els qui 
mantingueren la flama viva.

Per aquesta raó l’autor, dei-
xada de banda la interpretació 
de cerimònies pomposes, folclò-
riques i arcaïtzants, falsa eti-
queta amb la qual han arribat als 
nostres dies, perfila tres atots 
reals, lloables i significatius 
d’aquells Jocs: foren festes 
d’exaltació social de la llengua i 
la literatura autòctones; plata-
forma de promoció d’escriptors 
i d’obres; cerimònies de confra-
ternització cultural entre el País 
Valencià, Catalunya i les Illes 
Balears. 

Fan les tres fonts d’energia 
que necessitava la Renaixença 
per a dinamitzar-se a tot arreu i 
en tota dimensió. És molt im-
portant la força que donaren al 
tercer punt, el de la fraternitza-
ció, els patriarques de la llengua 
i la cultura en cada sector: Ma-
rià Aguiló, per les Illes, Teodor 
Llorente, per València, i Milà i 
Fontanals, Verdaguer i d’altres, 
pel Principat. L’agermanament 
fou allò que donà més vitalitat 
interna als Jocs, que els féu més 
domèstics i alhora els atorgà 
tendència universalista, i que 
vindicà i practicà la igualtat de 
la llengua parlada en tots tres 
sectors, mal treballats, aquests, 
per la constant política del cen-
tre, adversa a la llengua, a la 
cultura i a la identitat catalanes 
i destructora de totes tres, si po-
dia. Pràcticament tots aquells 
grans homes, d’altra banda sin-
cers i clarividents, caigueren en 
el borinot del «separatisme» i en 
feien protestes explícites en 
contra, per la gran pressió que 
sentien a la pell, rèmora que de 
ben segur que els amoïnà i els 
frenà en llur bona línia ascen-
dent. El dogma de la unidad, 
molt ben manipulat pel contrari 
en aspectes multiformes, ha 
atordit secularment els prohoms 
catalans i els ha distorsionat la 
recta apreciació dels nostres 
drets més elementals com a po-
ble. Ha estat altament esterilit-
zador, a casa nostra, aquest 
dogma, tostemps i arreu. Als 
Jocs de València hi assistiren 
personalitats castellanes tan re-
presentatives i de tan alta quali-
tat literària com el poeta Núñez 
de Arce, però a la llarga se’n 
distanciaren, molestos per llur 
tendència separatista. I els ca-
talans, sentint-se’n culpables, si 
ja no en demanaven perdó. 

En nou capítols densos i ben 
elaborats Rafael Roca esgrana la 

història dels Jocs Florals valen-
cians per peces menudes i fa 
arreplec de les dades més signi-
ficatives i d’aquelles escaiences 
que més relleven la tendència a 
la unitat lingüística i cultural 
que les celebracions suposaven. 
Bé pot ser dit que el leitmotiv del 
seu tractat és l’agermanament de 
les tres comunitats en qüestió.

Però aquest arreplec encara 
va més enllà i presenta la llista 
detallada de les personalitats 
que hi assistiren, fos com a or-
ganitzadors o com a autors que 
aspiraven als premis. També 
descriu breument el marc social 
i el marc polític en què els Jocs 
tingueren lloc. En definitiva, 
aquest llibre és el gran com-
pendi dels Jocs Florals Valen-
cians, un gran referent per als 
investigadors i els estudiosos de 
la història cultural de casa nos-
tra, que de passada els obsequia 
amb una gran feina feta.

No en dóna un rave, Rafael 
Roca, que la causa del naciona-
lisme i la de la llengua guanyin 
importància al País Valencià 
actual. No s’enganya i és ben 
explícit a delatar l’esforç que ha 
fet i que fa la dreta conservadora 
i més espanyolista contra la 
identitat valenciana i concre-
tament contra la unitat de la 
llengua. No hi veu un esdeveni-
dor falaguer. Toca ben de peus a 
terra. Aquests dies l’hem tingut 
aquí, a Bell puig, entre nosaltres 
en un col·loqui amigable i infor-
mal. Ens ha manifestat que Va-
lència està ben girada de cara a 
Madrid, en tot aspecte, polític, 
social, econòmic, sentimental. 
Allò dels Països Catalans allí és 
una entelèquia que ni es menci-
ona. Amb tot, diu que hi ha una 
flama, minoritària però ben viva 
i in crescendo. La feina que cal 
fer és immensa. I cal empi-
trar-la, no n’hi ha d’altra. u

PeRe oRtís

Rafael Roca, 
El valencianisme 
de la Renaixença, 
Edicions Bromera,
Alzira 2010.
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Hem llegit aquest premi 
Sant Jordi del 2010 i ens 
sentim compel·lits a ma-

nifestar que hi havem passat un 
mal moment, per la colla increï-
ble de castellanismes amb què 
ensopegues en aquesta lectura. 
No podem entendre per on aga-

far-ho o quin sentit té un fet que 
pot indicar tot un ventall de co-
ses, d’intencions, d’entre les 
quals ens costaria molt triar-ne 
cap de bona, d’acceptable. 

Però citem-ne alguns perquè 
qui ens llegeix vegi si tenim raó 
a fer aquestes afirmacions tan 
negatives o no en tenim. Que ju-
diqui el lector i que judiquin els 
alts responsables de la llengua i 
de la cultura. Advertim que 
pràcticament tots aquests caste-
llanismes que anotem, el text els 
conté no una sola vegada, sinó 
moltes, i ni tan sols l’atenció al 
lector hi ha de posar-los entre 
cometes o en cursiva.

Per a poder anotar-los tots 
hauríem de tornar a llegir el lli-
bre, però no ho faríem mai, si el 
vam acabar va ser no perquè hi 
passéssim gust, sinó per veure 
fins on arribava la negligència (?) 
o la mala voluntat. Ja diem que 
no sabem com interpretar-ho.

Heus-los ací: «desde luego, 
en ves de, a fin de qüentes, tenir 
que, donar-se compte, algo, as-
silo, novio, validès, acidès...» i 
uns altres més, frases fetes i 
noms, que ara se’ns escapen; ja 
diem, hauríem de tornar a llegir 
el llibre i anotar-los un per un.

Pensàvem que és molt possi-
ble que concursessin al premi 
Sant Jordi altres novel·les d’au-
tors que tingueren cura de pre-
sentar un text català net i decent. 
¿No és, publicar una obra bruta 
de castellanismes en aquesta me-
sura, una galtada a aquests altres 
autors? No és obrir la comporta 
perquè tothom s’ho prengui a la 
fresca i no pateixi gota a millorar 
una llengua que ja prou bruta 
utilitzem?

Considerem que és un es-
càndol donat pels responsables 
de la llengua a casa nostra, amb 
increïble irresponsabilitat. Ho 
podríem creure en un llibre que 
ve de fora, dels nostres ene-
mics, que ho fessin amb ganes 
de desacreditar la llengua, que 
és una de tantes maneres de 
perseguir-la, per acabar-la. Però 
que la cosa sigui feta a casa i 
pels alts responsables... no ho 
entenem!

I tant soroll que fem respecte 
a la normalització lingüística i 
als paranys «legals» que els ene-
mics li posen! Llegir aquest llibre 
és una sorpresa agra, un desen-
cant, un cop massa rude sobre la 
moral. Demanem respecte a la 
llengua i demanem respecte als 

catalans que l’estimem. I ho de-
manem a les altes instàncies res-
ponsables, a la Conselleria de 
Cultura, a Òmnium Cultural, a 
l’editorial Proa, als jurats. 

Pel que fa a la qualitat lite-
rària de la novel·la, no hi tin-
dríem res a dir, és qüestió de 
gustos. Ja dic, no la tornaríem a 
llegir, que hi ha llibres que es 
fan llegir dues vegades. Tot de-
pèn de l’enfocament, dels crite-
ris que utilitzin els jurats, de 
l’acceptació que li faci l’editor... 
o del seu rebuig d’una obra en 
particular. Diu que la concessió 
d’un premi depèn molt de «pa-
drinatges» i de favoritismes, de 
l’afecte o del desafecte personal 
que un concursant al premi ins-
pira als involucrats. Però sí que, 
per damunt de tot això, una llen-
gua neta hauria de ser ingredi-
ent bàsic per a posar al plat de 
la balança, com a part integral 
de la qualitat de l’obra. No de-
manem una llengua recercada, 
alambinada, però sí neta, de-
cent, de tal manera que el ma-
teix llibre sigui fonamentalment 
un homenatge a la llengua i no 
n’esdevingui mai una vulgarit-
zació. u

xavieR Fígols

Ramon Solsona, 
L’home de la maleta,
ed. Proa, Premi Sant Jordi 
2010,
Barcelona 2010.
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