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Premi Ramon Aramon i Serra
a la Lleialtat Lingüística

L’Associació Llengua Nacional, tenint en compte les circumstàncies actuals, ha 
decidit de reinstaurar el Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüís
tica, premi que ja s’havia concedit en els anys 1993, 1994 i 1995. En la foto
grafia de sobre, per exemple, veiem com el traspassat bisbe Antoni Deig, que 
aleshores regentava la diòcesi de Solsona, rep el guardó de mans del mateix 
Ramon Aramon. Confiem que la concessió d’aquest premi redundarà en pres
tigi de la nostra llengua i ens estimularà a tots a serhi fidels i a defensarla 
en tot moment.

El jurat que ha d’atorgar el premi d’aquest any és format pels següents mem
bres: president, Ramon Sangles (president de Llengua Nacional); vocals, 
Núria Aramon, Santiago Espot, Víctor Alexandre, Rosa Calafat, Toni Teruel, 
Salvador Cot i Jaume Vallcorba.

En el moment de tancar l’edició d’aquest número de la nostra revista, encara 
no podem dir amb seguretat el nom de la persona a qui el conedirem enguany. 
En el futur, es preveu que, a més del guanyador del premi pròpiament dit, hi 
hagi altres premis o mencions honorífiques, atorgadors també a entitats. En 
aquest sentit, ja des d’ara invitem els nostres consocis a enviarnos propostes 
de candidats, a la nostra adreça electrònica: <llengua@llenguanacional.cat>.

Continuarem informantvos.

Monsenyor Antoni Deig, bisbe de Solsona, 
recollint el premi lliurat pel senyor Aramon
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Malauradament, els qui lluitem per l’ús i el bon ús de la nostra 
llengua, com som els qui ens arredossem entorn de l’Associació 
Llengua Nacional, tenim molts fronts oberts.

Pel que fa a l’ús, la situació sociolingüística varia d’un lloc a un 
altre dels Països Catalans, però a tot arreu hi ha problemes: la immi-
gració massiva, l’actuació contrària per part de moltes instàncies 
polítiques, la constricció de la maquinària estatal adversa, el quinta-
columnisme, la presència abassegadora d’altres llengües a través dels 
mitjans de comunicació, la inèrcia en les actituds suïcides per part 
dels catalanoparlants, la manca d’autoestima, la defecció, etcètera.

Enfront d’això, hem de recordar, com ja hem fet altres vegades, la 
necessitat de la militància activa. Cada català hauria de ser un soldat, 
perquè la lluita és constant i aferrissada. Tots hi hem de ser, i com 
més units, millor. En aquest sentit, l’Associació Llengua Nacional 
ha cregut oportú (com expliquem amb més detall en la pàgina pre-
cedent) de tornar a convocar el Premi Ramon Aramon, que ja havia 
atorgat anteriorment, amb l’objectiu d’assenyalar exemples notables 
d’aquesta militància necessària. Esperem, doncs, que aital iniciativa 
doni bons resultats i ens esperoni a tots a maldar per un ús lingüístic 
que és lluny d’assolir la normalitat.

Pel que fa al bon ús, també tenim diversos fronts oberts. Per les 
circumstàncies apuntades abans, la praxi idiomàtica va baixant de 
qualitat, la llengua es deteriora. A més, falta consens i bon guiatge 
en el món dels professionals i estudiosos del nostre idioma. Per això, 
com també ja havíem fet altres vegades, hem de formular una nova 
crida al discerniment, un discerniment que es va encarnar, des de 
� nals del segle XIX � ns a mitjan segle XX, en la � gura de Pompeu 
Fabra, � gura que l’Associació Llengua Nacional sempre ha reivindi-
cat com a nord i model. 

A aquest propòsit, creiem oportú de citar unes paraules de Josep 
M. de Sagarra, de qui fa poc hem commemorat el cinquantenari de 
la mort. Així s’expressava aquest gran literat en un article dins La 
Publicitat el dia 6 de juliol de 1924: «... Només un gran respecte, un 
gran amor i una sensibilitat � lològica com els d’en Pompeu Fabra 
poden resoldre les qüestions que ell resol fent-les caure pel cantó més 
lògic i al mateix temps més de bon gust i més de sentit català. / A les 
seves “Converses” es veu clarament aquesta gràcia d’artista i aques-
ta ponderació d’home de ciència, com va tractant cada cas concret, 
com va analitzant les possibilitats, i amb quina delicadesa � xa nor-
mes i dóna solucions» (L’ànima de les coses, Barcelona 2001, p. 309).

En resum, davant els nombrosos fronts que tenim oberts, apli-
quem-hi la militància, com els bons patriotes, i el discerniment, com 
Pompeu Fabra. u

Preconitzar el català 
eixit de la gran feina 
restauradora del perí

ode Fabra (reconeixent, però, 
que els quaranta anys de per
secució franquista imposen 
algunes rectifi cacions lèxi
ques i gramaticals, només 
definibles pels veritables 
entesos), no és cap retorn a 
l’arqueologia dels primers 
Jocs Florals, cap numantisme 
excloent, cap reivindicació 
del català d’espardenya. Els 
adherits a Llengua Nacional 
sentim i actuem com els no 
tan remots Josep Pla, que no 
piulava quan Bartomeu Bar
dagí li corregia l’obra com
pleta; Josep M. de Sagarra, 
tocat només amb alguns cas
tellanismes esquitxats enmig 
del seu extraordinari tresor 
lèxic; Salvador Espriu, que 
de vegades remugava, però 
era pràcticament impecable; 
i, no cal dirho, els Carles 
Riba, els Guerau de Liost, els 
Josep Vicenç Foix, els Joan 
Oliver, els Joan Vinyoli, i fi ns 
i tot un Manuel de Pedrolo, 
un Joan Brossa i tutti quanti. 
I no ens sortiu que aquests 
escriptors usaven i usen una 
llengua literària que no és la 
de la majoria dels parlants, 
perquè aquests, abans no 
aparegués la contaminació 
«light», aspiraven a corregir 
les defi ciències de llur llen
gua estàndard, i en el pitjor 
dels casos, si es mantenien 
en la deturpació, no n’aixe
caven –no n’aixequen– cap 
bandera. u

Alfred Badia, 
Llengua  Nacional, 78, p. 6
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 Llengua Nacional és membre de l’APPEC

Llengua Nacional ha cregut 
tothora que sota un model de 
llengua s’hi amagava un model 
de país. Per això ha combatut i 
combat el lightisme espanyolit-
zant que afebleix la nostra iden-
titat com a poble. I precisament 
per això havia d’anar més enllà: 
havia de començar una cam-
panya històrica –la de «Català, 
única llengua ofi cial»–, l’èxit de 
la qual depèn de cadascun de 
nosaltres.

Dins «Llengua Nacional», núm. 5-6, p. 44
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Objectius 
per a una política lingüística efectiva 
Reproduïm, perquè creiem que és de gran actualitat, 
l’article publicat a «Llengua Nacional» núm. 12, agost de 1993, p. 35

Els partits polítics han evitat, en 
general, d’incloure mesures con
cretes sobre la llengua catalana 

en els seus programes, fora de simples 
declaracions retòriques. S’ha volgut que 
el camp de la llengua quedés reservat al 
consens i fins i tot a la unanimitat: així 
va sortir la Llei de Normalització. 

És hora de desmarcar terrenys i 
d’acostumar el poble a sentir parlar dels 
afers de l’ús de la llengua en el terreny 
polític, no pas per ferne una simple ban
dera electoral buida, sinó per portar a 
aquest terreny tots els partits i ferlos 
definir. 

En aquesta línia cal triar un mínim 
de propostes i definir uns objectius a 
curt, mitjà i llarg termini; cal establir 
una planificació lingüística correcta i 
desacomplexada. 

Aquests punts podrien servir per a 
iniciar un cicle de debats i estudis que 
permetessin d’arribar a la redacció d’un 
Llibre Blanc de la llengua catalana. 

La NORMALITAT de la llengua 
catalana ha de ser l’objectiu de qualsevol 
planificació lingüística vàlida. I entenem 
per normalitat la situació de la llengua en 
qualsevol país no supeditat de les nostres 
característiques. La fins ara tan anome
nada «normalització» s’ha convertit en 
un concepte buit que no porta a un objec
tiu final, sinó que es converteix en un 
moviment circular continu.

Cal fer del català la llengua nacio
nal dels ciutadans de totes i cada una 
de les terres catalanes; la llengua oficial 
única i la llengua de relació hegemò
nica a nivell públic i, per extensió, pri
vat. La llengua és molt més que un sim
ple mitjà de comunicació intercanviable; 
és un mitjà d’integració social i el signe 
d’identitat per excel·lència de la nació 
catalana, com han reconegut molts estu
diosos; mitjà que no es basa en elements 
ètnics o religiosos sinó en un fet cultu
ral entès en el sentit més ampli: llengua, 
història, formes de vida, de treball, de 
dret... Per això voler negar o relativitzar 

la importància de la llengua és sempre 
un mitjà de diluir l’existència mateixa 
del poble català: cal que afirmem ben 
clarament que SENSE CATALÀ NO HI 
HA CATALUNYA. 

Cal ja des d’ara garantir els drets 
lingüístics dels ciutadans i impulsar a 
exigirlos i elaborar i aplicar una pla
nificació lingüística que cobreixi tots 
els sectors de la vida tendent a fer efec
tiu l’objectiu de poder viure en català. 
Aquesta planificació ha de preveure 
l’objectiu de la normalitat del català: 

—  En l’administració pública en tots 
els seus àmbits: municipal, auto
nòmic, estatal. El català ha de ser 
l’ÚNICA LLENGUA OFICIAL.

— En l’àmbit comercial: retolació, con
tractes, prospectes, publicitat feta 
al nostre territori, atenció oral als 
clients. 

—  En els mitjans de comunicació i en 
l’àmbit de l’esplai col·lectiu: intro
ducció gradual però decidida del 
català en aquells mitjans i àmbits 
en què ara és nul o molt minoritari: 
cinema, vídeo, televisions privades, 
premsa i activitats d’esport i d’esplai. 

—  En l’àmbit de l’empresa: garantir 
l’ús del català d’una manera efectiva 
per a qualsevol treballador i pro
moure l’ús generalitzat del català a 
partir de l’elaboració en les empre
ses d’un pla de catalanització efec
tiu que comporti dotació de pro
grames informàtics, vocabularis, 
cursets específics, ús en reunions i 
cursos de formació, etc. Necessitat 
del coneixement adequat del català 
per als diferents llocs de treball. 

—  En l’ensenyament en tots els seus 
graus i nivells: catalanització inte
gral en llengua i continguts de tots 
els graus del procés educatiu amb 
atenció especial als alumnes que 
no parlin el català com a llengua 
familiar que els permeti d’acce

dir al català amb plenitud i usarlo 
en els nivells superiors i en la vida 
professional futura. Negar aquest 
dret als infants és discriminarlos i 
marginarlos i deixar un motiu per
manent de conflictes per al futur 
que perjudiquen tant els ciutadans 
individualment com la col·lectivitat 
en conjunt i que atempta contra la 
vida de la llengua. Caldrà prestar 
l’atenció deguda a la llengua fami
liar dels alumnes de diferent pro
cedència amb programes d’atenció 
especial a la immigració que, tot 
ajudant l’aprenentatge formal de les 
llengües d’origen i el respecte a les 
arrels, faci reflexionar sobre el fet 
de la immigració i de la incorpora
ció de ple dret a una nova societat. 
D’altra banda, igualment com es fa 
en països de demografia similar, 
caldrà posar una atenció especial 
en l’aprenentatge pràctic i prime
renc d’altres llengües veïnes com el 
castellà o el francès o d’ús univer
sal com l’anglès. El multilingüisme 
ha de ser un objectiu important del 
nostre sistema educatiu que obri les 
portes de la comunicació i la for
mació als ciutadans i que permeti la 
relació amb els forasters que arriben 
per feina o per esplai. Per això fóra 
bo que es diferenciessin segons els 
centres i l’alumnat les llengües que 
s’ensenyen, en comptes de limitarse 
a aprendre’n només una o dues. u
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D’idioma antic provincial 
a llengua nacional i oficial
Andreu Salom i Mir

D’ençà de la pèrdua de les lli
bertats nacionals, arran de la 
guerra dita de Successió, con

tra l’absolutisme francès i espanyol 
(17051714), el camí que ha fet la llen
gua catalana ha estat ple de vicissi
tuds, en bona part contràries al seu 
ús normal dins el seu propi territori. 
L’adversitat històrica i política ha estat 
suficientment profunda perquè la llen
gua del país n’hagi sofert les conse
qüències. La situació de subordinació 
política implica(va) directament, per al 
català, la desnaturalització, la indefi
nició onomàstica i la fragmentació, a 
part de deixar el camp obert a la manca 
de conreu literari i a una presumible 
poca aptitud per a usos científics.

És prou conegut el cas, aleshores 
ben representatiu, de l’erudit setcen
tista Antoni de Capmany, que conside
rava el català «un idioma antiguo pro-
vincial, muerto hoy para la república 
de las letras». L’adhesió a la política 
lingüística i cultural del despotisme 
il·lustrat que emanava de les disposi
cions de la cort espanyola de Carles 
III (Reial Cèdula d’Aranjuez, segons 
la qual l’idioma de Castella adquireix 
un rang d’oficialitat arreu dels territoris 
sotmesos a la seva sobirania) i que con
finava la llengua catalana als usos col
loquials i domèstics, fou general en tots 
els erudits contemporanis de Capmany. 
Per a un d’aquests, Antoni Puigblanch, 
es feia indispensable, ja entrat el segle 
XIX, que Catalunya «abandone el 
idio ma provincial, si ha de estrecharse 
más y más bajo las nuevas institucio-
nes con el resto de la nación e igua-
larla en cultura»1. L’anhel del nota
ble català prenia cos i significat en la 
necessitat de consagrar l’Estatnació 
sorgit de les corts constituents de Cadis 
i de la Constitució de 1812 (és a dir, 
del seguiment a ultrança de les noves 

idees sorgides a França, que postulaven 
l’extermini de les llengües no france
ses de l’Hexagone, fins i tot dels propis 
dialectes de la llengua d’oïl). Des de la 
seva posició benestant i reclosa en les 
pròpies quimeres de la retòrica eixorca 
establerta pel nou ordre espanyol, no 
comptaven per a res amb la fortalesa 
de la nostra gent, del poble català en el 
seu conjunt.

L’estat d’excepció en què havia 
entrat la llengua i la nació catalanes no 
trobaria pràcticament cap rèplica fins 
al sorgiment de la Renaixença (l’oda 
«La Pàtria», de Bonaventura Carles 
Aribau, és de l’any 1833), a recer del 
succés del Romanticisme, amb tots els 
avenços lingüístics, socials i polítics 
que el moviment catalanista implicà. 
De cop i volta, després de més d’un 
segle d’oficial ostracisme, l’ús i el con
reu del català passaven de ser un ana
cronisme a una pretensió vital, a una 
necessitat que ens permetia, als cata
lans, veure la llum de la modernitat, de 
la nostra visió de la vida i de les coses. 
La depuració i la normativització lin
güístiques, dutes a terme per Pompeu 
Fabra, seny ordenador de la llengua, 
en fou un element clau. La llengua 
catalana, malgrat tots els esforços de 
la política liquidacionista i lingüi
cida dels borbònics i jacobins de torn, 
entreveia la fulgor de la sortida d’un 
túnel obscurantista i anorreador.

El català, a hores d’ara, és una llen
gua amb prestigi, parlada per més de 
set milions de persones arreu dels Paï
sos Catalans. Té un conreu literari i 
científic considerable i una presèn
cia molt notòria en les noves tecnolo
gies, tot i que amb moltes dificultats en 
diversos sectors administratius depen
dents de l’Estat. A més d’això, és llen
gua oficial, tant al Principat, com a les 
Illes Balears i, encara, al País Valen
cià, malgrat els atacs intolerants a què 
és sotmesa. Això implica que és d’ús 
obligatori en l’administració, a part 
que ha esdevingut el vehicle lingüís

tic del sistema educatiu. I, cosa encara 
més important, ha passat a ser, sobretot 
al Principat, la llengua de la cohesió 
social, quelcom absolutament necessari 
en un(s) territori(s) on hi ha comunitats 
que funcionen internament en llengües 
diverses. Atesa aquesta conjuntura 
actual, que es pot allargar en el temps, 
ens cal que la llengua pròpia, la llengua 
catalana, esdevingui la lingua franca 
en tots els àmbits i en tot el nostre espai 
públic. Això implica, a més de ser la 
llengua oficial, que sigui, plenament, la 
nostra llengua nacional. u

1. «L’última victòria de Napoleó», per August 
Rafanell, dins Serra d’Or (maig del 2008), 
p. 28/380.
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El mascle de l’alga
Andreu Salom i Mir

Des d’aquestes pàgines, ens hem 
(pre)ocupat sovint de les nom
broses interferències lingüís

tiques que rep la nostra llengua, el 
català, com a conseqüència del coloni
alisme polític, lingüístic i cultural que 
pateix la nostra terra, Mallorca, i la nos
tra nació, els Països Catalans. La parla 
castellana interfereix constantment el 
nostre sistema lingüístic, a l’empara de 
l’acció política de la nació dominant, 
l’espanyola, que al llarg dels darrers tres 
segles ha maldat, i continua maldant, en 
l’obsessió a fer desaparèixer, manu mili-
tari o sotto voce, qualsevol altra llen
gua i cultura que no sigui la seva pròpia. 
Això i la fortíssima immigració de gent 
provinent de terres de parla espanyola 
(Espanya i Amèrica del Sud), amb una 
mentalitat sovint catalanòfoba, fa que 
la integració lingüística dels no catala
noparlants trontolli considerablement, 
malgrat l’esforç considerable de l’escola 
pública. En molts casos, especialment 
en la capital i en totes les zones turís
tiques, la llengua clarament dominant 
és l’espanyola. Fins i tot, en determina
des famílies acomodades s’ha produït 
una interrupció en la transmissió del 
catalàmallorquí i, per descomptat, han 
esdevingut legió els barbarismes lèxics, 
els calcs sintàctics, els morfològics i, 

lògicament, els fonètics. Així, doncs, 
el procés glotofàgic (en què una llen
gua ha arribat a ocupar tots els àmbits 
d’ús d’una altra, que esdevé supèrflua i 
es deixa de parlar) va agafant volada, i 
l’estat de salut de l’única llengua pròpia 
del país, el català, és cada vegada més 
precari, per tal com no es reverteix la 
tendència negativa.

En l’àmbit de les interferències lin
güístiques hi trobem barbarismes de 
tota casta, d’alguns dels quals hem 
donat notícia referencial i detallada. 
La pràctica desaparició del preciós verb 
agafar en el vocabulari habitual de les 
generacions més joves (especialment en 
el nordoest de Mallorca), substituït en 
tots els àmbits per collir (mot homòleg 
del castellà coger), n’és un exemple; o 
la generalització de l’ús del verb donar 
en expressions tals com donar classe, 
donar una volta, etc., en lloc de les 
genuïnes fer classe o fer una volta. Fins 
i tot la frase feta m’és igual, ben pròpia 
de la nostra llengua, és a hores d’ara 
substituïda per la corresponent caste
llana me da igual, sovint camuflada en 
aquesta altra, igualment incorrecta: me 
dóna igual. El sector de població més 
permeable a aquestes incorreccions és 
el juvenil, que, malgrat els anys d’es
colarització en llengua catalana, resta 

més influenciat per l’enorme pressió 
lingüística dels mitjans de comunica
ció espanyols. Hi ha altres locucions o 
vocables al·lòfons que s’han generalit
zat a totes les edats, l’ús dels quals ha 
esdevingut molt freqüent en el trans
curs de les darreres dècades. Un exem
ple ben clar del que diem és el del mot 
algo, que substitueix cada cop més els 
mots catalans corresponents: qual-
que (o alguna) cosa, i res. En llengua 
catalana, en frases afirmatives, s’hi 
usa sempre la primera locució esmen
tada (p.e.: Dóna’m qualque cosa, hi 
havia qualque cosa, ...); en frases 
interrogatives, però, també emprarem 
normalment el pronom res (p.e.: Que 
vol res més?, més escaient i usual que 
el també correcte Que vol qualque 
cosa més?). En tot cas, és totalment 
inacceptable, per descomptat, l’ús del 
castellà algo. Record que un cop, un 
senyor ja major, pobler per més senyes, 
persona lingüísticament conscient i 
preocupada per la bona utilització 
de la llengua, es referí al terme algo, 
d’una manera irònica i xamosa, com a 
«mascle de l’alga». Aquesta era l’única 
accepció, deia, que podia tenir aquest 
mot estrany en la nostra parla. La resta 
de contertulians assentírem, divertits, 
a l’ocurrent i erràtica substantivació. u

PLAERS 
D’AMETLLA

Trias Galetes - Biscuits SA
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Aprendre llengua
Marcel Fité

Llegint Humboldt m’han vingut a la 
memòria els meus anys ja llunyans a 
la Universitat i, molt especialment, 

la mena d’estudis lingüístics que alesho
res s’hi impartia. Tret d’alguna excepció, 
com ara les matèries concretes i preci
ses dels professors Joaquim Rafel i Joan 
Veny, que feien fonologia i dialectologia 
respectivament, es tractava d’uns estu
dis generalistes i teòrics, inflats del típic 
cosmopolitisme entabanador i acomple
xat característic de l’època –que no té 
res a veure amb l’autèntic cosmopoli
tisme–, en què la reflexió sobre el fun
cionament viu i coherent sobre el que 
queda de la llengua i l’exposició de les 
seves característiques i virtuals poten
cialitats brillaven per la seva absèn
cia. Només en Joan Solà, generalment 
embrancat en els arbres esponerosos 
dels tan diversos i fluctuants boscos de 
la sintaxi, deixava anar, quan s’esqueia, 
algun fruit dels que tant esperàvem els 
qui confiàvem vanament sortir de l’ex
periència universitària amb una certa 
seguretat en el coneixement i domini 
de la llengua. 

Sortosament, en aquella mateixa 
època Albert Jané publicava els seus 
impagables articles que duien l’equívoc 
títol de «El llenguatge» en el diari Avui; 
articles rigorosos i alhora senzills, que 
per la seva claredat i detallisme, sempre 
tan arran de la llengua viva i lliures de 
pertorbacions alienes, esdevenien una 
mena de bàlsam complementari i alhora 
feien de contrapunt a les moltes vega

des eixorques divagacions i subterfugis 
que la Universitat d’aleshores ens feia 
empassar a canvi d’un títol. 

I per a qui, més enllà del breu article 
de premsa, més enllà del problema con
cret i del detall precís, volgués conèixer 
el conjunt del sistema lingüístic, al mer
cat no hi mancaven, és clar, uns quants 
manuals de gramàtica, uns bons reculls 
d’estudis gramaticals i, en un terreny ja 
més modern i didàctic, les famoses Fit-
xes Ruaix, de tantíssima utilitat per a 
tantíssima gent.

Tot això m’ha vingut a la memòria 
en llegir un fragment de la conferència 
«Sobre l’estudi comparat de les llengües 
en relació amb les diverses èpoques de 
la seva evolució», pronunciada per Wil
helm von Humboldt a l’Acadèmia de 
Ciències de Berlín el 29 de juny de 1820. 

Allà, Humboldt va defensar que, 
per a efectuar un estudi comparatiu de 
determinades llengües del planeta, calia 
prèviament analitzarles detingudament 
d’una en una. És a dir, que per a arribar a 
conclusions globals, calia partir dels fets 
locals. Aquesta anàlisi, a més, requeria 
un cert nivell d’exigència metodològica, 
ja que, segons ell, «el que continua fal
tant a la lingüística general és això: una 
penetració suficient en el coneixement 
de les llengües singulars [...]. D’ací que 
la primera regla sigui estudiar abans 
que res cada llengua coneguda en la 
seva connexió interna, perseguir i orde
nar sistemàticament totes les analogies 
que s’hi puguin trobar, amb la finali

tat d’arribar a conèixer així, de manera 
intuïtiva, l’enllaç gramatical de les idees 
que hi fan vida, l’extensió dels concep
tes designats, la natura d’aquesta desig
nació i l’impuls espiritual més o menys 
viu que l’acompanya i que tendeix cap a 
l’ampliació i el refinament».

Si els comparativistes del xix havien 
d’estudiar les nombroses llengües que 
manejaven amb aquesta perspectiva de 
profunditat i rigor, no hauria estat nor
mal que també ho haguessin pogut fer 
els estudiants de filologia catalana dels 
anys setanta i vuitanta del segle xx? 
Per sort, com ja he apuntat, el que no 
hi havia a les aules de la Universitat es 
podia trobar en les gramàtiques, en els 
reculls d’estudis sobre la llengua i en la 
producció gramatical i lingüística de 
gent com Ruaix, Jané i alguns altres. u

«Cada llengua, sigui quina sigui, porta a dins en cada moment de la seva existèn-
cia l’expressió de tots els conceptes que es puguin desenvolupar alguna vegada en 
la nació. Cada una, fins i tot, en cada moment de la seva vida, equival exactament 
a l’abast dels pensaments de la nació en aquell moment. Cada una, finalment, en 
cada situació particular, forma la totalitat d’una visió del món, en contenir matèria 
expressiva per a totes les representacions que la nació es faci del món, i per a tots 
els sentiments que el món produeixi sobre ella mateixa.»

Wilhelm von Humboldt

El campanar de la Universitat de BCN
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Bones intencions 
i conseqüències fatals
Pere Grau (des d’Hamburg, Alemanya)

En un article dins el núm. 57 de 
Llengua Nacional (IV trimes
tre del 2006, Sobre potineries 

de diversa mena) parlava, entre altres 
coses, de la reforma ortogràfica alema
nya que s’acabava de promulgar i que ja 
llavors era extremament discutida pels 
desavantatges que la majoria hi veia. El 
leit motiv d’aquells reformadors era teò
ricament comprensible: simplificar mol
tes regles de manera que a les criatures 
(tan curtes, elles, pobretes) els fos més 
fàcil d’aprendre a escriure la seva llen
gua fent menys faltes ortogràfiques. A 
jutjar per la situació actual, cinc anys 
després, els resultats han estat, com a 
mínim, contraproduents, per no dir 
catastròfics. Com ja apuntava en aquell 
article, la reforma, feta amb canvis 
successius, en molt poc temps abans 
de redactar les normes definitives va 
originar (i encara origina) un descon
cert tant entre els mestres i els deixe
bles com en els professionals de l’es
criptura (periodistes, escriptors, etc.). 
Molts escriptors s’han negat a seguir 
les noves normes, que consideren noci
ves per a la claredat i la bellesa de la 
llengua, i en els seus contractes amb 
les editorials han exigit que els seus 
llibres es continuïn presentant amb les 
regles ortogràfiques anteriors.

Pel que fa a les criatures, no hi ha 
hagut cap mena de millora en la cor
recció de la seva manera d’escriure. Si 
algun canvi hi ha hagut ha estat per a 
empitjorar. Si una part, i no petita, del 
jovent que després d’acabar els anys 
d’escola es troba sense feina, és perquè 
és semianalfabeta. És a dir, aquests 
nois i noies llegeixen un text amb mol
tes dificultats i sovint sense capirne 
el sentit, i no estan en condicions de 
redactar un text comprensible i sense 
faltes. Les empreses busquen sovint 
gent jove que necessiten urgentment, 
però no estan en condicions d’esmer
çar temps en una feina en què els pares 
i l’escola han fracassat. No vull pas 
dir que tota la culpa sigui de la discu

tida reforma, però sí que sembla que 
precisament els escolars, que abans 
tenien més dificultats amb la seva llen
gua, ara encara n’han tingudes més.

Aquesta experiència en aquest país 
on ja fa mig segle que visc, em porta 
(encara que també ho facin molts amb 
més autoritat que no pas jo) a dema
nar als nostres experts i a les nostres 
institucions una gran prudència en el 
canvi de les normes fabrianes de la 
nostra llengua. Segons el meu modest 
parer, crec que el perill més gran que 
hi ha és que el comprensible desig, a 
cada moment, de «posar la llengua al 
dia» pugui portar a sancionar els can
vis de l’anomenat «català que ara es 
parla» sense tenir prou en compte si 
aquest català és més pobre que l’ante
rior. El desig de fer més fàcil i com
prensible, vulgaritzantla, la nostra 
llengua per als immigrats de totes les 
procedències, la tendència a donar per 
bo el català light per bé que comporti 
un enorme empobriment del lèxic, ens 
pot deixar un bon dia amb una llengua 
mutilada i precària amb la qual ningú 
no pugui entendre la dels nostres grans 
poetes i pensadors.

Si fem algun canvi, que no sigui 
amb tendència a la baixa; que no sigui 
sacrificant la riquesa i la bellesa de la 
nostra parla.

Les llengües no són estàtiques, 
és clar. Sense canvis, encara parla
ríem el català dels comtesreis. Però 
no caiguem en l’altre extrem i aca
bem amb una barreja de català xava 
i català sintètic d’ordinador. Si un dia 
el creixent moviment independen
tista portés resultats i Catalunya tin
gués un Estat propi, seria ben galdós 
que precisament llavors tinguéssim 
una llengua pobra i desnaturalitzada. 
Fem tots, cadascú en el seu àmbit, tot 
el que puguem per tal que la nostra 
llengua, l’expressió col·lectiva de la 
personalitat del nostre poble, conti
nuï essent digna, rica i entranyable
ment nostra. u
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Sobre expressions errònies, encara
Pere Ortís

En el número 75 de Llengua 
Nacional, p. 40, l’escriptora 
Roser Latorre es dol de «la faci

litat amb què alguns tertulians que 
exposen llurs idees i parers a través 
dels mitjans de comunicació transfor
men la llengua per adaptarla als limi
tats coneixements que en tenen...». 
D’acord, de dalt a baix. Us diria que 
m’ho ha tret de la llengua i cal ima
ginarse la cremor que en sofreixo, 
després del temps que fa que m’ho 
aguanto. He après a anar amb peus de 
plom a referirme al català parlat en 
els nostres mitjans, després de rebre 
algun pebrot que, senzillament, m’ha 
fet mal. Com aquell que em fou enta
ferrat quan, havent avisat per carta el 
conductor d’una tertúlia d’algun mot i 
d’alguna expressió que deia incorrec
tes, en posarme en comunicació amb 
ell per telèfon, en sentir el meu nom 
em penjà l’auricular amb un patac que 
encara em ressona.

S’hi barregen una sèrie d’ingredi
ents, en l’observació de l’escriptora 
(a qui agraeixo que sigui més valenta 
que jo i em doni una mà davant el 
meu vull i dolc). Primer, que haurien 
de ser els locutors, els conductors, 
els més acurats a parlar un català 
que, sobretot, no suprimís els adver
bis pronominals, factor aquest que 
és el càncer del català actual i, com 
tot càncer, potser ja inguarible. Però 
no únicament els locutors, cal que la 
cosa arrenqui de més amunt, dels alts 
responsables de la llengua ben par
lada en els nostres mitjans, els quals 
fan la impressió de no sentirho, de no 
ferlos mal d’orelles i, si he de parlar 
amb sinceritat, de saberne tan poc 
com tot quisque. Aquest aspecte és 
greu, i per greu, ens sap força greu 
d’haver de comentarlo, encara. És 
que esgarrifa la inconsciència, la 
naturalitat amb què locutors i no 
locutors mutilen la pobra llengua en 
els mitjans, en especial, insisteixo, 
suprimint els bells pronoms, per allò 

que el castellà no els té. Català pensat 
en castellà, del qual estem ben farts.

Segonament, exigiríem dels res
ponsables que la tria d’elements per a 
conduir programes en els nostres mit
jans fos exigent i rigorosa respecte a la 
qualitat de la llengua que serviran al 
poble català. Fer de locutor d’un mitjà 
és càrrec molt crític, i transcendent, 
especialment en la situació en què 
vivim. Cal ficarhi l’ingredient del res
pecte degut als milers d’oïdors catalans 
amb què diu que compten alguns dels 
nostres mitjans, tant televisius com 
radiofònics –assoliment que celebrem 
i pel qual els felicitem de tot cor–. Res
pecte als oïdors, respecte a la llengua, 
que és dama formosa i distingida que 
se’l mereix. Si alcem la veu, és per
què estimem molt els nostres mitjans 
en català.

Voldríem subratllar que en les 
seccions d’esports és on observem 
més deixadesa pel que fa a una llen
gua simplement neta, servida neta als 
oïdors joves catalans, els més fervents 
seguidors del Barça, on ressonen mots 
i expressions manllevats a càrrec d’al
gun locutor que ja hi és veterà i a qui 
mai ningú no corregeix com Déu mana. 
Podem assegurar que hi peten una colla 
de mots i expressions, manllevats del 
castellà, que ja han pres carta de natu
ralesa en la mena de programes, com és 
ara l’adverbi «ahí». Alguns ens dema
nem per què l’empresa dels nostres 
mitjans no utilitza allò tan comú en 
les empreses públiques de dir a l’inte
ressat, deficient en el seu càrrec: «No 
esteu capacitat per a aquesta feina.» I 
adéusiau.

Oi més, demanaríem als nostres 
tertulians aquella dignitat personal de 
no presentarse en públic si no pot ser 
fet amb una llengua neta i correcta; 
en castellà no ens ho perdonaríem 
mai. Per què, doncs, hem de discrimi
nar el català? Per aquella injustícia de 
voler condemnarla a ser una llengua 
«d’anar per casa» i subordinada a la 

més senyora? Demanem autoexigència 
i autocrítica als nostre tertulians, fins 
en altres dimensions que potser van 
més enllà de la llengua i que sempre 
fan referència a cultura i a amplitud de 
mires, a generositat humanista envers 
el públic. Recordo aquell tertulià que 
traduïa excusatio non petita, accusatio 
manifesta per «excusa no petita, acu
sació manifesta». Després, jo pensava: 
segur que se n’anà de la tertúlia a casa 
seva configurant a la lluna que havia 
guanyat un positiu molt notable aquella 
tarda, amb la seva llatinada. Tenen odi 
al llatí pel referent clerical que porta, 
però quan entenen que s’hi poden fer 
grans, també l’utilitzen.

Si de debò volem normalitzar la 
llengua catalana, a Catalunya, bé cal 
que la veu dels nostres mitjans de 
comunicació, que gràcies a Déu s’ha 
estès per tot el territori català, sigui 
neta i educadora del poble. Mai per 
mai no hauria de ser una veu corrupta, 
que mutili el català, per suprimirli pro
noms imprescindibles per al seu bon 
ús, que repeteixi una vegada i una altra 
mots i expressions manllevats d’altres 
llengües, perquè és la millor manera de 
consagrarles sobre un públic que les 
diu malament i perdre tota l’esperança 
de redreçar la llengua. Sense el redreç 
de la llengua, no podrem pas redreçar 
Catalunya. u
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No hi ha temps que no torni
Josep Espunyes

Aquesta dita: «No hi ha temps que 
no torni», quantes vegades no 
l’hem sentida a dir de llavis dels 

nostres padrins i padrines? Tanmateix, 
perquè un temps torni, ha de canviar 
el present, i hi ha presents que sem
blem monolítics, inamovibles. Com, 
per exemple, els trescents anys de sub
jecció colonial a què ens té sotmesos 
l’Estat espanyol, tant si governen els 
uns com si governen els altres. La lec
tura de l’obra Geografia de Catalunya, 
de Francesc Flos i Calcat, publicada a 
Barcelona l’any 1896, evidencia, res
pecte a la relació entre Catalunya i l’Es
tat espanyol en els camps de l’economia 
i la cultura, que l’avui cuida ser com 
l’ahir, i l’ahir com l’abansd’ahir. 

Primer de tot, però, coneguem 
el personatge. Francesc Flos i Cal
cat (Arenys de Mar, 1859  Barcelona, 
1929) va ser pedagog, cal·lígraf, escrip
tor i dramaturg. A vint anys va desco
brir la seva vocació de pedagog en una 
escola del Masnou, on feia de profes
sor de dibuix. Al cap de tres anys, ja 
mestre, va obrir el seu col·legi, també 
al Masnou, una experiència que va fer 
que l’any 1886 publiqués l’obra Memò-
ria pedagògica, sobre l’ensenyament a 
Catalunya. L’any 1887 va entrar a tre
ballar de taquígraf a l’Ajuntament de 
Barcelona, feina que va mantenir fins 
a 1898, any en què va fundar l’Escola 
Sant Jordi, la primera escola catalana 
dels temps moderns amb un ensenya
ment basat en el model pedagògic d’en
senyar jugant. Durant cinc anys va diri
gir el Butlletí del Foment Pedagògic, a 
part de col·laborar en diverses publicaci
ons, ser un dels fundadors de l’Associa
ció Protectora de l’Ensenyança Catalana 
(1899) i participar en el Congrés Interna
cional de la Llengua Catalana (1906). A 
més de Geografia de Catalunya (1896), 
suara esmentada, va publicar Lo regi-
onalisme esplicat (1895), «compendi 
clar y concís pera servir de profitosa 
propaganda popular dels ideals regi
onalistas», i Cançoner escolar catalá 

(1918), amb la col·laboració musical 
de Joan Salvat, de l’Orfeó Català, una 
tria de cançons per a ser cantades pels 
infants a les escoles. En el camp del 
teatre infantil va escriure les obres en 
vers Contra superbia... (1901) i Qui mal 
fa... (1913), aquesta en col·laboració amb 
Josep Alcoberro. L’any 1929, en morir, 
la seva escola va passar a dirse Escola 
Flos i Calcat, fins a l’any 1939, data en 
què la dictadura franquista l’obligà a 
tancar definitivament.

L’obra Geografia de Catalunya, un 
volum de 208 pàgines, imprès a Esta
bliment Tipográfich, Flos i Calcat l’es
criu perquè vol que la joventut catalana 
conegui «punt per punt, avants que tot lo 
d’altres paíssos, lo que correspon de plé 
á son propi terrer: la seva patria natu
ral». Respecte als diversos apartats en 
què divideix l’obra, ens aturem en el de 
«Idioma», altament il·lustratiu per als 
catalans d’aleshores i els d’avui. D’en
trada, hi defineix la llengua catalana, 
probablement la pedra més incòmoda 
a la sabata del nacionalisme espanyol, 
com a «filla llegítima de la llatina, mote
jada per forasters y alguns ignorants ó 
mals patriotas de dialecte».

A parer seu, les qualitats de la llen
gua catalana són: «Enérgica, per lo 
breu de sas frasses y sense ampulo
sitats; concisa, per la abundancia de 
sos monosílabs; armoniosa y sonora 
per sa vocalisació, puig que compta 
ab tres vocals més que la castellana, y 
rica, per més que molts ho estranyin, ja 
que no li mancan paraulas propias pera 
expressar totas las ideas ab verdadera 
propietat, com ho demostran las com
posicions poéticas de reputats autors ab 
que avuy dia en abundancia compta, y 
per sa fácil aplicació á la música». I tot 
seguit blasma, això sí, que «lo Gobern, 
centralisador per excelencia, imposa 
per tot arreu la llengua castellana mal 
batejada ab lo nom de española», la 
qual cosa ocasiona «un entorpiment 
entre la gent catalana en manifestar sas 
ideas d’una manera clara y expontánea, 

per las traduccions sempre empalago
sas que vé obligat á fer y que sovint 
fan caure en lo ridícul á molts catalans 
vanitosos, al volguer passar per sabis si 
parlan en castellá y en menys preu de 
sa propia llengua».

Davant la castellanització de la llen
gua catalana, «degut a la influencia que 
de totas passadas Castella ha volgut 
exercir sobre Catalunya», Flos i Calcat 
no veu gens beneficiós que Catalunya 
es desprengui «de sa llengua aixís com 
aixís», perquè «en sa llengua resideix 
lo signe especial y característich que li 
dona fesomía propia y natural per a totas 
sas manifestacions».

Finalment, assevera que si Cata
lunya perdés la seva llengua «deixa
ría d’ésser la terra de la activitat y de 
la valentía; deixaría d’ésser tan feyna
dora y enginyosa, en una paraula: 
Catalunya, com ha dit un escriptor, 
despullada de son propi llenguatje no 
sería res», cosa que li recorda la res
pectabilitat històrica de la llengua cata
lana, «que fou parlada per Sants y Reis; 
que’n nostra antiga Confederació cata
lana aragonesa era la llengua oficial; 
que’n ella s’escrigueren los llibres de 
nostras sabias lleys que copiaren naci
ons extrangeres, y en fí, qu’era parlada 
en cinch Estats del Mediterrani». 

Passen els dies, passen les setma
nes, passen els mesos, passen els anys, 
i la nostra lluita sempre és la mateixa: 
defensar, com podem, que l’Estat no ens 
arraconi la llengua, la seva gran fal·lera 
secular. Algun dia podrem desmentir 
aquell «no hi ha temps que no torni»? u

«Lo Gobern, centralisador 
per excelencia, imposa 
per tot arreu la llengua 
castellana mal batejada 
ab lo nom de española»
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Cromos en català, 
una altra assignatura pendent
Andreu Bosch i Rodoreda (professor de la Universitat de Barcelona)

Dins la revista Presència, núm. 
2060 (del 19 al 25 d’agost del 
2011) llegíem el dossier d’An

dreu Mas «De la xocolata a la con
sola», un reportatge sobre la passió pel 
col·leccionisme de cromos i l’evolució 
«des que [els cromos] els regalaven les 
empreses xocolateres fins ara». Citava 
els àlbums de cromos educatius de Cho
colates Torras, com ara Cosmorama de 
Africa, si bé jo recordo especialment 
Panorama zoológico (19751978), 
àlbum que encara conservo i amb el 
qual vaig descobrir Linné (Linneo, en 
el cromo) i una pila d’animals... Quan
tes rajoles de xocolata havíem de com
prar per a enllestir la col·lecció! La llàs
tima era que, naturalment, eren àlbums 
en castellà, malgrat que l’empresa era de 
Banyoles i de Cornellà de Terri... Pot
ser el meu article quedarà absorbit per 
l’enrenou de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya sobre 
la immersió lingüística, una qüestió 
molt més seriosa i preocupant. Però hi 
ve a tomb. Serem un país normal, també, 
quan els infants puguin col·leccionar cro
mos en català.

L’únic àlbum en català que recordo 
de quan era jovenet (ja no pas infant) 
és West. L’Oest, la veritable història 
dels indis, publicat per l’empresa itali
ana Panini i Cromo Crom, de Torroella 
de Montgrí (relació comercial que l’arti
cle d’Andreu Mas explica a bastament). 
Eren 400 cromos adhesius que repas
saven d’una manera molt enriquidora 
les tribus nordamericanes i les guer
res provocades pels descendents d’eu
ropeus occidentals... Recordo haverne 
acabat la col·lecció l’any 1983 i també 
haver felicitat el director de l’empresa 
per afavorir la normalització del català 
en aquest àmbit. De fet, l’àlbum comp
tava amb la col·laboració de la Direcció 
General de Política Lingüística i, en el 
pròleg, Miquel Strubell i Trueta, alesho
res cap del Servei de Normalització de 
l’ús oficial de la llengua catalana, deia: 
«El català ha de ser emprat per a tota 

mena de temes i en tota mena d’àmbits, 
des del sistema educatiu fins a les activi
tats comercials.» Llàstima que, malgrat 
el que Strubell anticipava, que «perquè 
el món dels infants catalans ha d’ésser 
objecte d’una acció preferent, la iniciativa 
de l’empresa Cromo Crom S. A. d’iniciar 
el que tots esperem que serà una sèrie 
d’àlbums en llengua catalana és doble
ment digna d’elogi», una flor no fa estiu 
i la cosa no va tenir continuïtat en l’em
presa catalana, absorbida definitivament 
per Panini l’any 1986. Panini ni tan sols 
va optar, vinticinc anys després, per 
l’edició en llengua catalana de l’àlbum 
de Ratatouille (2007), de DisneyPixar, 
i això que la pel·lícula, que fou un èxit, va 
ser doblada al català, amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya.

D’aleshores ençà, al marge dels 
àlbums de l’Avui dels anys vuitan ta, 
conservo encara l’àlbum pòster dels 
personatges de la Història de Catalunya 
explicada per en Dragui de TV3, una 
col·lecció de 24 cromos adhesius que 
van aparèixer fa gairebé vinticinc 
anys en els pastissets Phoskitos, en 
català! Després, haurem d’esperar fins 
al 2005 per a col·leccionar un àlbum ben 
curiós, impulsat per Llet Nostra, sobre 
la Cow Parade a Barcelona l’any 2005: 
eren cromos d’una campanya solidà
ria a través de l’exposició urbana de 
vaques de mida real, decorades i pin
tades per artistes de tot el món (també 
de catalans, com la vaca d’en Ferran 
Adrià), un àlbum que va coincidir amb 
la campanya promocional del Cacau-
llet (ara, Glop) d’aquesta agrupació de 
cooperatives catalanes de la llet.

En el món de l’esport, els cromos de 
la Liga BBVA, també editats per Panini, 
constitueixen un altre monopoli del cas
tellà. En català, comptem amb l’excepció 
futbolística de l’àlbum Catalunya, porta 
del Mundial 82, del diari Avui, amb el 
suport de la Direcció General de l’Esport 
i amb salutació del president Pujol. Va ser 
el primer d’una sèrie d’onze àlbums, més 
aviat per a un públic adult, editats amb el 

patrocini de diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya. Després van 
venir Catalunya. Paisatge, flora i vegeta-
ció (1983), Catalunya, el teu país. Història 
i cultura (1984), Catalunya, història de la 
pintura. Occident, I (1984) i II (1985), El 
món animal. Fauna, I: invertebrats (1985) 
–que comptà amb el suport de la Dipu
tació de Barcelona– i Fauna II: verte-
brats (1986), El món forestal (1989), El 
Modernisme a Barcelona (1990) –patro
cinat per l’Ajuntament de Barcelona, amb 
una salutació de Pasqual Maragall–, Els 
aliments. Origen, manipulació i consum 
(1992) i Els bolets (1993). I no vull oblidar 
l’àlbum Arbres de Barcelona (1983), editat 
pel Servei Municipal de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb cromos 
de les seixanta espècies d’arbres dels car
rers de Barcelona, amb dibuixos de Joma. 

Tot plegat, un panorama força escàs. 
En el món dels cromos, com en el del 
cinema infantil en català en 3D, som 
certament a les beceroles... (amb la bona 
notícia del doblatge de Les aventures de 
Tintín: el secret de l’Unicorn de Spiel
berg, per primera vegada en 3D i en 
català, que també comptarà amb video
joc per a Nintendo 3DS, amb el suport 
del govern català). Ara que tenim tanta 
premsa nacional en català (El Punt / 
Avui, Ara, El Periódico, La Vanguar-
dia...), i, per fi, també d’esports, amb El 
9 esportiu, ens convé un esforç (i valen
tia comercial) per recuperar l’art del 
lleure del tengui i el falti en català. u
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Guifre el Pelós
Josep M. Alentà

Guifre (el nom, la pronunciació)

El gran estudiós de les paraules, Joan Coromines, creu 
que Guifre hauria de pronunciarse sense accent. Wifred(us) 
no ve del llatí, sinó del germànic, i els noms germànics s’ac
centuen en la primera síl·laba; si bé hi trobem excepcions, 
en pronunciacions cultistes i llatinitzades com Gondered = 
Condrèu. La documentació més antiga ens parla de Grife 
Pelós o Grifa (1438 i 1476). Els versos del poeta Verdaguer 
també ho escriuen sense accent:

Tot li parla de Guifre, les muntanyes,
la font a on ella eixiali a l’encontre,
la verda coromina on flors collien,
lo marge fresc del rieró on s’asseien…
(Canigó, cant X, v. 95)

Pel comte Guifre demanant socors…
(Cançó, IX 3c)

La bandera vós donàreu al comte Guifre el Pilós…
Goigs de Santa Maria de Ripoll (~ 1894).

Sembla que també Ferran 
Soldevila i el poeta Josep Carner 
són del mateix parer.

(Joan Coromines, Onomasticon 
Cataloniæ iV, Curial – La Caixa, 
Barcelona 1995, pp. 397400)

El Pelós
El sobrenom de Pelós, que sembla que devia fer referència, 
bé a l’abundor de cabells del comte o bé, tal com ens conta 
la llegenda del segle xii (Gesta comitum Barcinonensium et 
regum Aragonum), al fet que «era pelós en certes parts no 
acostumades en cos d’home».

Etimologia
Wifred(us), doncs, no ve del llatí, sinó del germànic i vol 

dir ‘voluntariós protector de la pau’.

Variants

Jofre, Vilfrid, Vilfred.
El romanticisme sol anomenar Jofre (i no Guifre o 

Guifred) el nostre comte. També Jacint Verdaguer i Antoni 
Bori i Fontestà en els seus versos li donen aquest nom.

L’onomàstica

Actualment aquest nom no es troba en cap llista de sants. 
Antigament hi havia un abat Vilfred el 15 de febrer i un bisbe 
el 9 de maig, dels quals no he trobat la biografia.

Això no vol dir que no es pugui celebrar aquesta onomàs
tica: la diada de Tots Sants (1 de novembre), que és per a tots 
els noms.

El personatge: Guifre I, el Pelós

Guifre el Pelós és el primer comte independent de 
Barcelona, considerat pare de la idea de Catalunya, fundador 
de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses.

La vida

Fill de Sunifred I i de la comtessa Ermessenda, nasqué (no 
sabem on) l’any 840. La seva obra més important fou el repo
blament i reconstrucció del centre de Catalunya, devastat i quasi 
despoblat des de la revolta d’Aissó i Guillemó i la incursió d’Abū 
Marwān l’any 827. La inicià per la vall de Lord (de 872 a 878) i 
la prosseguí pel Ripollès (des del 879), a Osona (des del 881) i al 
Bages (des del 889), Berguedà, Moianès, Osona i part del Vallès, 
fins a deixar establerta la frontera amb els sarraïns al llarg de 
la partició d’aigües entre la conca del Llobregat i la del Segre.

Fundà el monestir de Ripoll (879) i el de Sant Joan del Ter 
(de les Abadesses, consagrat l’any 887), del qual va ser primera 
abadessa la seva filla Emma, que el dirigí amb tremp durant 
quarantaquatre anys (898942), en els quals, i gràcies al seu 

pare, obtingué un precepte d’immunitat i protecció reial. 
Guifre organitzà el comtat d’Osona, testimoniat en el 

885, i facilità la restauració del bisbat de Vic (886 o 887). 
En 885890 afavorí la temptativa d’Esclua d’independitzar 
de Narbona els bisbats catalans.

Entre el 885 i el 892 Guifre hagué d’afrontar els pro
blemes derivats del clergue Esclua, que s’havia fet con
sagrar bisbe a Gascunya, i expulsà el bisbe d’Urgell, 

Ingobert, al qual usurpà el bisbat, i d’Ermemir, que, consa
grat bisbe per Esclua, Frodoí de Barcelona i Gotmar de Vic, 
havia ocupat la seu de Girona després d’expulsarne el bisbe, 
Servusdei. Esclua i Ermemir tenien el suport dels comtes 
d’Empúries, Delà i Sunyer II, que arribaren a ocupar part del 
comtat de Girona i el pagus de Besalú, dominis de Guifre el 
Pelós, amb el beneplàcit de Ramon i de PallarsRibagorça. 
Malgrat que el conflicte es resolgués posteriorment, l’any 892, 
en el concili d’Urgell, amb la despossessió i excomunió dels 
usurpadors no se solucionaren les tensions existents.

Es casà (877) amb Guinedilda (Guinedell). Atacà Ismā’īl 
ibn Mūsà, que s’havia apoderat de Saragossa (871) i que en 
883884 havia fortificat Lleida. Però fou derrotat i sofrí for
tes pèrdues (884). Sortí al pas (897) del governador de Lleida, 
Llop ibn Muhammad, que havia incendiat el castell d’Aura 
(potser prop de Caldes), però fou vençut i ferit o mort amb 
una llançada provinent del mateix Llop.

Repartiment de les seves possessions

Guifre el Pelós no va mantenir la unitat dels seus domi
nis. Els seus estats foren heretats conjuntament per la muller 
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i els fills mascles no eclesiàstics; però, potser per indicació 
dels seus consellers, en fou feta una distribució que deixà 
al seu fill Guifre (BarcelonaGironaOsona), al seu fill Miró 
(Cerdanya amb Berguedà i Conflent) i al seu fill Sunifred 
(Urgell amb Andorra); també deixà Besalú a Sunyer, sota la 
tutela del germà gran Guifre, en espera del traspàs de l’oncle 
patern Radulf, que n’era regent.

Els dominis de Miró els va heretar Oliba Cabreta, i quan 
aquest va morir (any 990) el seu territori es va dividir en dos 
blocs: d’una banda, BesalúVallespir, que van tocar a Bernat, 
el fill gran, i de l’altra, CerdanyaConflentBerguedà, que van 
anar a parar a Guifre, el fill segon. Oliba, que era un altre fill 
d’Oliba Cabreta, va renunciar al govern de la terra i es va fer 
monjo, i els seus dominis (Ripoll i el Berguedà) van passar 
als seus germans. Oliba, amb els anys esdevindria abat de 
Ripoll i bisbe de Vic, figura preeminent i personalitat deci
siva en la formació de Catalunya .

El comtat de Cerdanya es va veure embolicat en contínues 
lluites amb els comtats veïns d’Urgell i de Besalú, com també 
amb el de Barcelona. L’any 1117, Bernat Guillem va morir 
sense descendència, i la Cerdanya, el Conflent i el Berguedà 
van passar al comte de Barcelona, Ramon Berenguer. 
Desgraciadament, el tractat dels Pirineus de 1659 va trencar 
la unitat d’aquestes terres en annexionar l’alta Cerdanya al 
regne de França.

La independència de Catalunya en mans de Gui-
fre-Borrell, el seu nebot

El comte de Barcelona Guifre 
el Pelós morí l’11 d’agost de l’any 
897 i, d’acord amb la seva voluntat, 
fou enterrat al monestir de Ripoll. 
Vist amb la perspectiva dels segles, 
l’obra de govern d’aquest comte 
no pot sinó causarnos admiració. 
Guifre uní sota la seva figura la 
major part dels comtats i els dirigí 
durant vintiset anys. Aconseguí 

desvincularlos del domini efectiu dels francs i eixamplar i 
consolidar les fronteres que els separaven de l’AlÀndalus. 
Amb la repoblació de la vall de Lord, del Ripollès, d’Osona i 
del Bages fixà una frontera que ja no retrocediria mai més, i 
creà el nucli de la Catalunya actual.

Tot i que no es pot atribuir a Guifre la independència 
del nostre país, la debilitat de la monarquia franca durant 
el seu govern va permetre que actués amb total autonomia i 
que, a la seva mort, els seus fills heretessin els comtats que 
ell administrava. A partir de Guifre, la successió escapa al 
control reial i s’inicia la dinastia del casal de Barcelona, que 
governarà Catalunya fins a l’any 1412.

Això és el que defensava el comte Pelós en el moment de 
la seva mort, a la vall d’Ora, quan lluitava contra Llop ibn 
Muhammad. El valí no tornà a posar mai en perill els comtats 
dels fills de Guifre, i fou valí de Lleida fins a l’any de la seva 
mort, el 908. Els Banu Qasi van ser expulsats de Lleida i de 
Balaguer l’any 927 pel llinatge dels Tugibites.

Guifre Borrell succeí el seu pare Guifre en el govern dels 
comtats de Barcelona, Girona i Osona, i consolidà l’obra de 
repoblació feta per ell. Quan la casa carolíngia recuperà el 
tron de la monarquia franca, Guifre Borrell encara jurà fide
litat al nou rei franc.

Així, doncs, per a poder parlar plenament d’indepen
dència s’haurà d’esperar fins a l’any 985, quan, després del 
saqueig de Barcelona per part de les tropes d’alMansur, el 
comte Borrell II, nét de Guifre, trencà les relacions amb els 
reis francs, dels quals no havia rebut cap ajuda. La ruptura o 
l’allunyament es consolidà després que en el 987 els Capets 
succeïssin els carolingis en el govern del regne franc occiden
tal, del qual els comtats catalans havien estat fins aleshores 
la frontera meridional.

LES LLEGENDES

Al voltant de la figura de Guifre 
el Pelós, després de la seva mort 
(897), es formà aviat un clima llegen
dari que sembla ja aureolarla quan el 
bisbe Idalguer de Vic en ponderà els 
mèrits l’any 906. El nom de Guifre 
apareix en el nucli inicial dels Gesta 
comitum Barcinonensium et regum 
Aragonum (segle xii) i li atribueix 
l’obtenció de la independència dels 
seus estats en unes circumstàncies que corresponen a l’època 
de Borrell II, 250 anys després de la seva mort.

Diverses llegendes

La primera llegenda del cicle de Guifre el Pelós és la de la 
filla del comte de Flandes. Hi veiem el Guifre jove, enamorat 
i ardit. Però Guifre no es va casar pas amb la filla del comte 
de Flandes, sinó amb Guinedilda, que no tenia cap lligam ni 
relació amb aquest país.

En segueixen moltes d’altres, que Jacint Verdaguer integra 
en el seu poemari titulat Llegenda de Montserrat.

Vegemhi la lluita del comte Guifre contra el drac de Sant 
Llorenç del Munt, que tenia atemorida tota la plana:

... canta les guerres del comte,
canta sa lluita amb lo drac
quan, al sortir de la cova,
li rompé un roure pel cap,
i atravessantlo amb la llança,
com passerell amb lo dard,
s’enarbola per los aires
amb lo monstre abraonat...

Però, de totes les llegendes, la més destacable i cone
guda és la de les quatre barres de sang. Segons Coll i 
Alentorn, aquesta llegenda prové del primer narrador de 
les Gesta comitum Barchinonensium et regum Aragonum, 
derivada, probablement, d’un text procedent de Sant Miquel 
de Cuixà, poc posterior a l’any 1127. En parlarem en una 
altra ocasió. u

història
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lèxic

No és gens clar
Jaume Corbera

La llengua, per la raó que sigui, pro
voca passió, fins i tot en aquelles 
persones aparentment més indife

rents al fet lingüístic. I si això és així 
fins i tot en aquest tipus de persones, 
no ens pot estranyar que ho sigui també 
en les que tenen la llengua com a eina 
de creació, de feina o d’estudi. De tant 
en tant, entre aquestes, sorgeixen qües
tions polèmiques, perquè qualcú fa una 
reflexió sobre la conveniència d’usar o 
no tal o tal paraula, o d’usarla en tal 
o tal sentit, o d’admetrela o no dins el 
marc normatiu, o d’escriurela de tal o 
tal altra manera. 

Fa un temps, no sé quant (relativa
ment poc, però és de mal concretar), 
qualcú va proposar d’escriure esclar 
allò que sempre havia estat és clar. No 
sé de cert si aquest primer qualcú va 
ser l’insigne i malaguanyat Joan Solà 
(que serà sempre a la glòria catalana), 
però sí que sé que aquest se’n va con
vertir en un apassionat defensor, com 
ho va ser del sisplau, la qual cosa em va 
sorprendre molt, perquè si en el cas de 
sisplau les raons purament gramaticals 
(una altra cosa són les sociolingüís
tiques) eren del tot indiscutibles, en el 
cas de esclar em pareixen del tot incon
sistents, i en Joan Solà era un savi poc 
avesat a les inconsistències. 

Naturalment, com passa sempre, tot 
d’una n’hi va haver que veren aquesta 
proposició com una gran revolució en 
la normativa catalana que s’havia d’ac
ceptar i promoure, i curiosament els 
qui més hi destaquen, en aquesta pos
tura, pertanyen a aquest sector d’asses
sors i correctors lingüístics que poden 
ser classificats com a partidaris (amb 
matisos, certament) de vehicular al 
màxim allò que se’n diu «el català que 
ara es parla» (al poble natal d’aquestes 
persones, s’entén), i que, no sé ben bé 
com, ocupen totes les places d’asses
soria dels mitjans de comunicació en 
català més importants (TV3, Catalunya 
Ràdio, Avui, Ara, El Periódico, La 
Vanguardia...). 

L’argument essencial per a escriure 
esclar és que és diferent de és clar, dife
rència que Albert Pla i Nualart exempli
fica amb aquesta frase (vegeu Un tast 
de català, § 161): «Stalin –per mi, és 
clar / esclar– era de dretes»; segons ell, 
«és clar» vol dir «no en tinc cap dubte» 
i «esclar» vol dir «és la meva opinió». 
???? Home! Si és la teva opinió és per
què no en tens dubte! Però, naturalment 
(¿esclar / és clar?), potser la diferència 
que vol dir és la que hi ha entre «per a 
mi és clar» i «per a mi, és clar», on és la 
pausa la clau del matís semàntic: «per a 
mi és [un tema] clar» / «segons la meva 
opinió, naturalment». 

Un altre argument per a fer aquesta 
distinció gràfica, segons Nualart, és 
que «en tots els dialectes hi ha una 
forma fonètica específica per a cadas
cun dels dos significats» (ibídem, § 
160). Doncs jo, per més i més que ho 
intent, som incapaç, en el meu dialecte 
mallorquí, de trobar la diferència fonè
tica entre «és clar» i «esclar»... Ja es 
veu que Nualart (i tots els qui fan ser
vir aquest argument) no fan llarg, de 
coneixements dialectals. 

A mi em fa la impressió que, sim
plement, aquest és un altre cas en què 
una visió reduïda, restringida, de la 
llengua, en què no es té en compte tota 
l’àrea catalana sinó solament una part 
del català central, aporta el marc que 
justifica l’excusa perenne per a con
solidar la compartimentació suïcida 
de la llengua catalana: «reflectir de 
la millor manera possible la llengua 
oral» (ibídem, § 161). Quina llengua 
oral? De llengües orals n’hi ha tantes 
com de parlants...

Això a part, però, analitzant l’ex
pressió sintàcticament, és clar que 
esclar no és més que «és clar», i això 
ho veu tothom, i com que per a la majo
ria de gent, no lingüista, la diferencia
ció pretesa entre és clar quan és la 
construcció verbal («és clar que...») i 
esclar quan és una interjecció fàtica 
(«sí que en vull, esclar!»; vegeu la con

sulta 306 del consultori de català de 
lavanguardia.com) no és gens evident, 
la introducció d’aquesta grafia caprit
xosa no ha fet altra cosa que embullar 
els usuaris, que escriuen coses com 
«Esclar que en això dels eufemismes 
els nostres besavis eren...» (ibídem, § 
188). És com si escriguéssim «Esevi
dent que...», «Esconegut que...», «Essa
but que...». No sé si han fet l’escriptura 
més fidel a la llengua oral, però sí que 
l’han feta més absurda. u

(Publicat a L’Espira, suplement cultural del 
‘Diari de Balears’, el 5 de febrer del 2012)

També ho podeu trobar en aquest blog:
http://dodeparaula.blogspot.com/2012/02/
noesgensclar.html#ixzz1loD7eCzD

Carrer d’en Rubí, 5

Tel/fax (+34) 971 71 38 21

07002 Palma (Mallorca)
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Rètols
Maria Eugènia Perea Virgili

L’atzar és el responsable que aquests 
dies hagi tingut a les mans un dels 
articles que Pompeu Fabra va 

publicar en la Revista de Catalunya: 
«L’obra de depuració del català». El 
que sorprèn en llegirlo és la vigència 
del contingut malgrat que dati de 1925. 
Es podria pensar que la llengua cata
lana en el dia d’avui ja ha superat els 
entrebancs de l’època de Fabra, però el 
cert és que no –o no del tot; més de tres 
quarts de segle després el català encara 
ha de plantar cara a problemes que hau
ria d’haver deixat enrere fa temps.

Així, per exemple, Fabra parla de 
la presència de castellanismes evidents 
(vado, apoio, cuidado, paro, rato, 
globo, buçón, anticipo); castellanis
mes no tan obvis (espuma, sombra, 
iglésia, enterar, alentar); llatinismes 
que en català s’han escrit i pronun
ciat erròniament amb essa doble en 
lloc de simple o viceversa (entusi-
asme, centèsim, pressió, agressió, 
premissa); «encara avui», diu Fabra, 
«hi ha qui pronuncia amb essa sorda 
paraules com zona, trapezi o ama-
zona; canvis en l’accentuació (cànvia, 
estúdia, anúncia en lloc de canvia, 
estudia i anuncia); i continua Fabra: 
«Veiem recular ésser davant de estar 
en aquells casos en què l’espanyol diu 
estar en lloc de ser: en català estar en 
un indret vol dir fer-hi estada, viure-
hi; avui ja comença a usarse signifi
cant trobar-s’hi accidentalment, com 
quan es diu Les meves germanes esta-
ven al concert»; l’ús de doncs com a 
causal a més de consecutiu; i atorgar 
a lliurar el significat de deslliurar, i a 
curar el de guarir. L’any 2012, aquests 
i altres errors que cita Fabra encara es 
continuen cometent.

El problema, dèiem, no és la falta 
d’una normativa –com abans del pri
mer terç del segle xx– que desconcerti 
els parlants i no doni resposta als seus 
dubtes –legítims, d’altra banda. No. Al 
contrari, la llengua catalana disposa 
d’un ventall sòlid, rigorós i ampli d’ei

nes normatives, descriptives, terminolò
giques, lexicogràfiques, etimològiques 
o onomàstiques –per citar tan sols uns 
exemples– ja siguin en línia, edició de 
butxaca o en diversos volums, que més 
d’una llengua envejaria. No, el problema 
no és aquest.

El problema s’amaga darrere el 
procés de normalització. I utilitzem 
expressament la paraula procés per
què, com es demostra, no és encara un 
tema tancat. Entrada la segona dècada 
del segle xxi, el català malauradament 
no és una llengua normalitzada. N’hi 
ha prou de sortir al carrer per a com
provarho, especialment en l’asfalt de 
les grans ciutats. Vet aquí la paraula 
màgica: carrer, societat. En gene
ral, la societat d’avui valora la feina 
d’un arquitecte, d’un cirurgià o d’un 
notari. En canvi, per a molts la feina 
d’un pagès, d’un arqueòleg o d’un filò
leg serveix de ben poc. En el món on 
vivim –globalitzat, dominat per les 
noves tecnologies, que arracona el que 
no disposi d’aval científic– les llengües 
minoritzades ho són cada vegada més. 
Per això és primordial que identifi
quem llengua i país, que defensem el 
català, que hi apostem, que hi creguem 
a cegues; l’amor implica respecte; en 
aquest cas, respecte per la llengua i pels 
qui s’hi dediquen.

La immersió lingüística a les esco
les, que avui encara alguns sectors 
qüestionen i desitjarien abolir, ha estat 
molt positiva. Gràcies a la immersió, 
els alumnes acaben l’etapa d’escolarit
zació sabent parlar i escriure català i 
castellà amb un nivell força equivalent. 
També s’ha demostrat que els alumnes 
nouvinguts, al cap de sis anys domi
nen les dues llengües. I, com s’ha dit 
moltes vegades, la televisió pública de 
Catalunya també hi ha jugat un paper 
destacable, encara que, tot sigui dit, 
sovint alguns diàlegs de ficció tenen 
justament més ficció que naturalitat. 

Ara bé, com s’explica que sortim a 
comprar i ens atenguin més en caste

llà que en català? Com pot ser que les 
cartes dels restaurants, quan les tro
bem en català, continguin tants errors 
ortogràfics? Com és possible que es 
valorin tan poc les bones maneres 
d’escriure? Podem entendre que qui 
es dediqui a la restauració no sàpiga 
que arrossos no s’accentua i que 
esmorzar va amb zeta, però per què 
es permet que artistes, dissenyadors 
gràfics, impremtes i empreses de reto
lació –per anar de l’ofici més concret 
i individual al més general–, amb les 
quantitats que fan pagar als seus cli
ents, els venguin rètols, fulls i fullets 
amb errades de principiants? Com a 
mostra n’hem fotografiat exemples en 
diversos indrets de Catalunya: el rètol 
d’una botiga de llaminadures ano
menada Dolçet, amb ce trencada, a 
Barcelona; dues cerveseries de Reus, 
una amb dues esses i l’altra amb ce 
en lloc d’essa; una cadena de cafete
ries que té com a eslògan dos monosíl
labs accentuats (bó i sà); la pissarra 
d’un bar de Solsona on llegim esmor-
çar; el rètol d’una fleca de Benissanet 
(Ribera d’Ebre) amb el monosíl·lab pa 
accentuat; un anunci de la multina
cional Ikea on la paraula avantatge 
es converteix en femenina; en una 
altra gran superfície, Bauhaus, d’un 
determinat tipus de drap en diuen 
bayeta, amb i grega; una bocadille-
ria a Lleida; i a les Borges Blanques 
vam trobar la cirereta del pastís, un 
exemple que no té preu (Espaí Zen, 
Les Borges. Centred’ estètíca í terà
pies naturals). La crisi actual provoca 
estralls en l’economia de famílies i 
empreses; potser per això cal estalviar 
també en lletres, i a Reus trobem una 
joguineria –si se’m permet el neolo
gisme– on s’anuncien grans descom-
tes, sense pe. No es podria fer alguna 
cosa per a evitar malmetre la llengua 
en qüestions tan bàsiques i deixar de 
donar aquesta mala imatge? 

Les faltes de pulcritud lingüís
tica arriben també al sistema opera
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tiu Microsoft Windows. Donem 
gràcies que hi hagi una versió en 
la nostra llengua, que ja és molt, 
però per què els usuaris de Win
dows en català no podem apagar 
l’ordinador, igual com apaguem 
els llums, la televisió o l’equip 
de música, sinó que ens obliguen 
a tancar-lo? Pel que veiem, en la 
defi nició d’aquest verb en el DIEC 
no hi ha cap accepció que casi amb 
la del gegant de Bill Gates. Potser 
la cinquena en què, per extensió, 
es pot aplicar el verb a frases com 
tancar una llista, una subscripció. 
Però no ens convenç. 

Abans d’acabar, una nota en 
positiu: ve de gust posar com a bon 
exemple de bon català la cadena 
d’establiments Viena, que cuiden al 
detall la carta dels seus restaurants. 
L’únic error que no han detectat els 
seus assessors lingüístics és el car
tell que tenen en alguns dels locals 
on diu Recollir aquí, la comanda, 
s’entén. Ja se sap que en català els 
infi nitius no s’admeten a l’hora de 
donar ordres, com en aquest cas. 
Una relliscada perdonable, tenint en 
compte el conjunt dels seus escrits. 
I, ara sí, fi nalment, un breu apunt 
sobre les interferències lingüísti
ques. Consola pensar que almenys 
no sols n’hi ha del castellà al català, 
sinó també a la inversa. Així, en un 
establiment d’estètica a Reus vam 
trobar un cartell on, entre altres 
serveis, s’anunciaven remeis per als 
ojos de pollo. No és fantàstic? 

Tots plegats hauríem de fer 
exercicis d’humilitat –ja que ens 
fa mandra ferne d’ortografia– i 
de reconeixement de la feina de 
correctors i lingüistes en favor 
de la nostra llengua perquè sigui 
Catalunya qui hi surti guanyant. 
De la mateixa manera que quan 
ens ve un mal de ventre ningú no 
dubta de posarse a les mans d’un 
metge, hauríem d’aprendre a con
fiar els nostres escrits als profes
sionals de la llengua. Ningú no 
pot saber de tot. Per això existei
xen multitud de disciplines, habi
litats i especialitzacions. Deixem, 
doncs, que cadascú treballi d’allò 
que sap. u
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Qui fa un cove fa un cistell?
Roser Latorre

Qui fa un cove fa un cistell? Pot
ser sí, però ara és un altre mot, 
pertanyent també a l’ofici dels 

cistellers, el que ens preocupa. El 
record del malaguanyat Lluís Marquet 
i de la feina feta durant aquells anys 
en la Gran enciclopèdia catalana 
m’impulsà a remenar papers i notes 
d’un fitxeret força atapeït; sobretot 
després de sentir, en un programa de 
ràdio, una periodista que parlava de 
«la canastreta del nadó». Em vingué 
a la memòria la solució proposada a 
l’Enciclopèdia –i que figurava en una 
de les notes conservades– com a tra
ducció del mot castellà canastilla: 
«panereta del nounat».

Val a dir que una expressió tan 
escaient i allunyada de la influència de 
la llengua veïna no va arribar a tenir 
entrada en l’Enciclopèdia. Tampoc no 
la trobem en els nostres diccionaris. 
Únicament en el Diccionari català-
valencià-balear podem llegir, a l’en
trada del mot «paneret», l’expressió 
«fer el paneret», o sigui «preparar la 
robeta per a un infant que ha de néi
xer». Segons aquest diccionari, «pane

ret» correspondria al castellà canasti-
llo, i «panereta» a canastilla.

I encara que en els diccionaris cata
lans trobem una colla de mots referents 
a la cistelleria –canastra, canastrell, 
cistell, cistella, cove, panistra, sena-
lla, etc.–, les definicions sembla que no 
s’adeqüen a l’objecte que ens interessa.

«Panereta del nounat» podria ser, 
doncs, l’expressió justa. Hi havia encara 
una segona proposta; si solament es trac
tava del contingut de la petita panera, 
se’n podria dir «equip» o «equips per 
a nounats».

Quant als mots nadó i nounat, 
emprats sovint com a sinònims, no 
tenen exactament el mateix significat. 
Vegem què en diuen els nostres dic
cionaris. El Fabra defineix nadó com 
a ‘infant nat de poc’. En el diccio nari 
de l’Enciclopèdia llegim: ‘persona o 
animal nat de poc’, i tant en el DCVB 
com en el diccionari del IEC, ‘infant 
o animal nat de poc’. El DCVB acom
panya la definició amb una citació 
verdagueriana: «Duent en sos braços, 
com nadó de llet, el Bon Jesuset». 
Flors Mar. 88.

Nounat, que pertany a un grup d’ad
jectius compostos –com noucasat, nou-
vingut, nou-ric– formats amb el prefix 
nou que significa ‘de nou, recentment’ 
(vegeu l’entrada nou en l’Enciclopè-
dia), es refereix, més concretament, a 
l’infant acabat de néixer.

D’altra banda, trobem la forma 
nounat –com noucasat, nouvingut, 
etc.– escrita en dos mots separats en 
el Fabra i en els exemples de l’entrada 
nou, nova del Diccionari del IEC, tot i 
que entra a part, en un sol mot, nouca-
sat, nounat, nouvingut. Suposem que 
es tract a d’un lapsus.

I tornant a la forma nadó, ens agra
daria de recordar una anècdota viscuda 
per la muller de l’enyorat professor de 
català, lexicògraf i degà de correctors 
en la nostra llengua, Bartomeu Bar
dagí. Doncs bé, la senyora Bardagí va 
entrar un dia a comprar en uns grans 
magatzems i va demanar per la secció 
de «nadons». La senyoreta que l’ate
nia la va enviar, molt decididament i 
atenta, al departament d’esports, on 
oferien objectes diversos per a la platja 
i els «banyistes». u
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Noves interferències
David Casellas

Fa menys d’un any que vaig lle
gir per primera vegada la paraula 
fi nde en un missatge enviat per 

correu electrònic. Em vaig quedar atò
nit, i només pel context en vaig arri
bar a esbrinar el signifi cat. Vaig pensar 
que no era possible que, després de tot 
l’esforç posat a fer aprendre a la gent 
que en català del fi n de semana se’n 
diu el cap de setmana, que ara algú 
pogués escriure tan tranquil·lament 
fi nde i quedarse tan ample! Per tant, 
el meu primer judici fou que devia ser 
un fet aïllat (ara tothom en diria pun-
tual, encara que no sigui dit a una hora 
determinada), propi d’una persona cas
tellanoparlant, i que no calia donarhi 
més importància. Però, tot i que per 
la zona de Girona encara no he sen
tit aquest mot, he pogut comprovar que 
per la demarcació de Barcelona s’ha 
anat estenent. 

És el mateix fenomen que es va donar 
amb bocadillo, que va ser substituït exi
tosament per entrepà, però més tard s’hi 
ha retornat amb el castellanisme bocata, 
que amaga més l’origen foraster de la 
paraula. O sigui, tanta feina per a tor
nar allà mateix! I és que als catalans 
ens toca d’estar lluitant sense treva per 
la genuïnitat de la nostra llengua.

Un altre cas de mot estranger intro
duït recentment (en aquesta ocasió la 
llengua que interfereix no és el castellà 
sinó l’anglès) és mobil home. També en 
un missatge de correu electrònic (avui 
dia, les innovacions lingüístiques s’han 
de conèixer a través d’internet) m’hi 
apareix en l’assumpte del missatge el 
text mobil home. Com que sempre hi 
ha gent que, si no té res a fer, el gat 
pentina i envia missatges en broma de 
caire feminista o masclista, vaig pen
sar que devia ser un d’aquests. Així, em 
vaig imaginar que devia parlar en un 
to feminista de l’ús que fan del telèfon 
mòbil els homes, o d’alguna cosa simi
lar. Però, en fi xarm’hi, em vaig adonar 
que coneixia el remitent i que en el text 
em comentaven la possibilitat de llogar 
un mobil home per a anarhi per Set
mana Santa. Després de descartar que es 
volgués llogar un home mòbil, com un 
home orquestra d’aquells que contrac
ten per a alguns casaments, i també que 
es tractés d’una rulot o caravana (que 
com a mínim tenen rodes i són mòbils), 
pel context vaig entendre que es trac
tava d’un bungalow o una caseta prefa
bricada (tot i que no n’he vista mai cap 
que es mogui del lloc on és). Immedi
atament vaig pensar que feia un temps 

també m’havia passat la confusió amb la 
mateixa paraula home, quan havia llegit 
en una botiga Zara home i, en entrarhi, 
havia quedat tot sorprès, ja que, en lloc 
de tenirhi vestits per a homes, només hi 
havia coses per a la llar. 

Abans d’anar a comprar és impor
tant que de tenir coneixements de llen
gües estrangeres i esbrinar en quina llen
gua és escrit cada rètol. Alguns ens ho 
posen més difícil; són gairebé impossi
bles de llegir, pel fet que barregen més 
d’una llengua: Pans & Company, que 
jo sempre llegeixo en català, malgrat el 
signe &. La primera paraula és clar que 
és catalana i no anglesa; per tant, res no 
em pot fer suposar que la segona paraula 
no sigui també catalana. Però sempre 
em quedo en franca minoria en pronun
ciarho totalment en català, sembla que 
allò que queda bé és demostrar els conei
xements de l’anglès après a l’acadèmia.

Bé, ja veiem que els qui defensem 
la llengua catalana tenim molta feina a 
fer, tant per a enfrontarnos a les interfe
rències del castellà com de l’anglès. Ara 
com ara, el català no té prou prestigi per 
a poder lluitar de tu a tu amb aquestes 
llengües. Ens cal millorar el nostre grau 
d’autoestima lingüística; si tots ens hi 
posem ho podem aconseguir. u
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No s’hi pensa
Albert Jané

[1] No s’hi pensa.

[2] No s’hi fixa. 

[3] No s’hi passa.

Les tres proposicions amb què 
encapçalem aquestes notes tenen, apa
rentment, la mateixa estructura, però 
en realitat no és pas així. Dit més 
exactament, la primera [1] és una frase 
doble, és a dir, és l’expressió idèntica o 
coincident de dues oracions diferents, 
l’una anàloga a [2] i l’altra anàloga a 
[3], les quals, [2] i [3], doncs, són dues 
construccions que no tenen la mateixa 
estructura. 

Efectivament, No s’hi pensa pot 
ésser, alhora, una oració amb el sub
jecte sobreentès, talment com No m’hi 
penso i No ens hi pensem, i una oració 
impersonal amb el pronom es, l’equiva
lent de Hom no hi pensa. En el primer 
cas, doncs, tenim el verb pronominal 
pensar-s’hi, usat amb el valor ‘no llan
çarse a fer una cosa irreflexivament’, 
i en el segon hi ha el verb pensar (en 
una cosa), usat amb el valor de ‘tenir 
present una cosa en l’esperit’. I és fàcil 
de veure que en el primer cas No s’hi 
pensa té la mateixa estructura que No 
s’hi fixa, que és, necessàriament, una 
oració amb el verb pronominal fixar-se, 
i amb el subjecte sobreentès, i en el 
segon té la mateixa estructura que No 
s’hi passa, que és una oració imper
sonal construïda amb el pronom es. 
Notem que talment com diem No s’hi 
fixa també podríem dir No m’hi fixo, 
No t’hi fixes, etc., cosa que no seria 
possible en l’altre cas [3].

D’altra banda, es podria donar per
fectament el cas que ens convingués 
de construir unes oracions imperso
nals tant amb el verb pronominal pen-
sar-s’hi com amb el verb fixar-se. Com 
que en aquests casos no és possible de 
recórrer al pronom es, que aquests verbs 
ja han incorporat a la seva significació, 
caldria servirse dels altres recursos que 
la llengua ens forneix, que no són pas 
escassos ni de bon tros:

[4] Hom no s’hi pensa.

[5] Un no s’hi pensa.

[6] N’hi ha que no s’hi pensen,

[7] Hom no s’hi fixa.

[8] La gent no s’hi fixa.

[9] No s’hi fixa ningú. 

Escau també de fer observar que en 
la pràctica del llenguatge aquestes fra
ses impersonals són sovint usades en el 
marc d’una circumstància de temps o de 
lloc, cosa que sembla que les persona
litzi en una certa mesura:

[10] Hi ha moments en què no s’hi pensa 
(no s’hi cau).

[11] En aquelles circumstàncies hom no s’hi 
pensa (hom actua irreflexivament).

[12] En aquells llocs la gent no s’hi fixa.

Vet ací uns quants exemples més 
d’oracions equiparables a [1], és a dir, 
que admeten una doble anàlisi:

[13] No s’hi mira.

[14] No s̀ hi arriba.

[15] No s’hi passeja.

Efectivament, l’exemple [13] podria 
ser l’equivalent de Ell no s’hi mira (fa 
les coses de qualsevol manera) i de 
Hom no hi mira (en aquell indret). Anà
logament, [14] es pot parafrasejar per 
Ell no s̀ hi arriba (a tal o tal indret) i 
per Hom no hi arriba [a abastar tal o 
tal cosa). Finalment, el doble valor del 
darrer exemple [15] prové del fet que el 
verb passejar es pot usar també, amb 
el mateix significat, amb el reforç del 
pronom reflexiu, és a dir, passejar-se. I 
així tenim Ell no s’hi passeja i Hom no 
hi passeja.

Els exemples següents són anàlegs 
a [2], és a dir, són oracions construïdes 
amb verbs pronominals i amb un sub
jecte sobreentès:

[16] No s’hi nega.

[17] No s’hi acosta.

[18] No s’hi amoïna.

Com ja hem indicat, l’obtenció de 
les construccions corresponents amb 

valor impersonal s’hauria de fer amb 
la intervenció de components altres 
que el pronom es: hom, un, la gent, etc.

I com a construccions anàlogues 
a [3], això és, que són exclusivament 
impersonals, totes elles parafrasejables 
per oracions amb el pronom hom, indi
quem les següents:

[19] No s’hi creu (en bruixes).

[20] No s’hi compta (amb la subvenció).

[21] No s’hi va (a la muntanya).

[22] No s’hi cau (en aquella circumstància).

[23] No s’hi sent (amb aquest xivarri).

Un cas que mereix un comentari 
especial és el següent:

[24] No s’hi veu.

En principi, es tracta d’un cas anà
leg a [2], és a dir, d’una oració cons
truïda amb un verb pronominal, amb 
la partícula es incorporada a la seva 
significació, conjuntament amb el pro
nom adverbial hi, és a dir, veure-s’hi. 
Aquesta oració, doncs, s’hauria d’inter
pretar com una oració amb el subjecte 
[de tercera persona del singular) sobre
entès, talment com No s’hi fixa. I l’ob
tenció d’una oració impersonal amb el 
mateix valor s’hauria de realitzar amb 
la intervenció d’algun dels pronoms que 
hem indicat: Hom no s’hi veu, Un no 
s’hi veu... Però és un fet positiu, incon
testable, que l’ús de la frase No s’hi veu 
amb valor impersonal és absolutament 
habitual, de la llengua de tothom, i no 
resulta gens estrany a ningú. Així ens 
ho han confirmat tots els col·legues a 
qui ho hem consultat, entre ells Josep 
Ruaix, el qual, però, no es mostra gens 
partidari de donarhi bel·ligerància. 
Tanmateix, és un fet innegable que 
aquesta construcció, No s’hi veu amb 
valor impersonal, ja fa temps que s’ha 
incorporat a la llengua escrita, tal com 
mostren els exemples següents, que hem 
poat en el Corpus Textual Informatitzat 
de la Llengua Catalana1: 

1.  Agraeixo la valuosa col·laboració de Caro
lina Santamaria, de les Oficines Lexicogrà
fiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
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[25] Quan començaven a menjar 
les postres, l’Úrsula posà el 
quinqué damunt de la taula, 
que ja no s’hi veia de tan 
núvol que estava el cel com 
si anés a nevar (Pere Coro
mines, Les dites i facècies 
de l’estrenu filàntrop en 
Tomàs de Bajalta).

[26] En entrar s’ha de passar una 
bella estona abans no s’hi 
veu: tant és fosca i negra la 
cambra (Jaume Massó i Tor
rents, Croquis pirinencs).

[27] Processó a l’albada, entre 
dolces cantarelles, quan 
encara no s’hi veu, van duent 
Jesús en creu pels carrers de 
cases velles (Josep Carner, 
El cor quiet).

[28] Hi ha un temps, a la vida, 
en què la llum fereix la 
retina i no s’hi veu (Ramon 
Turró, Filosofia crítica).

[29] Encara no s’hi veu (Antoni 
Rovira i Virgili, Els darrers 
dies de la Catalunya repu-
blicana).

[30] El que és avui no s’hi veu 
a tres passes (Jordi Sarsane
das, Mites).

[31] És fosc! No s’hi veu! –cri
dava un estudiant (Josep Pla, 
El quadern gris).

[32] I quan ja gairebé no s’hi 
veia, tu proposaves un joc: 
trobar la f lor més petita 
(Agustí Bartra, La noia del 
gira-sol).

[33] El que empipa és que no 
s’hi veu gaire (Xavier Ben
guerel, Icària, Icària).

[34] Eren les quatre, quasi no 
s’hi veia, el fred fiblava de 
valent (Narcís Oller, La 
febre d’or).

[35] ... en direcció a la cam
bra de la Coralí, entranthi 
sense miraments. Estava de 
fum que quasi no s’hi veia 
(Marià Vayreda, La punya-
lada).

En tots aquests exem
ples, que no són pas tots 

els que hem trobat, la frase 
No s’hi veu (o No s’hi veia) 
és inequívocament imper
sonal i intransitiva, sense 
que s’hi pugui atribuir cap 
subjecte sobreentès, sense 
cap complement d’objecte 
i amb el pronom hi lexica
litzat, contràriament al que 
s’esdevé en els dos exem
ples següents, en els quals el 
pronom es té valor imperso
nal: el pronom hi és un com
plement de lloc:

[36] No s’hi veu pas rastre de 
vida o de treball humà: és 
buit i solitari (Josep Pla, 
Cadaqués).

[37] No s’hi veia ningú sinó un 
cambrer amb americana 
blanca que mirava... (Jordi 
Sarsanedas, Mites).

Finalment, hi ha el cas de 
la frase següent, ben cone
guda, de la qual no cal dir 

sinó que és un exemple de 
lexicalització total:

[38] No s’hi val.

És una frase feta de la 
qual Fabra, ja l’any 1928, en 
una de les seves «Converses 
filològiques» (la que en el 
volum 7 de les seves Obres 
completes, de recent aparició, 
duu el núm. 814), deia que era 
de doldre que fos substituïda 
gairebé sistemàticament per 
No hi ha dret.

Ens cal indicar, com a 
cloenda, que si en aquest 
breu estudi ens hem deci
dit exclusivament per frases 
negatives és perquè els exem
ples són molt més nombrosos 
i habituals. És clar que també 
en trobaríem d’afirmatius, 
especialment amb modifica
cions adverbials de lloc i de 
temps. u
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Sobre la construcció «(no) poder amb» 
Carles Riera

Actualment es fa servir bastant, en 
català, la construcció (no) poder 
amb, que és un calc de la caste

llana (no) poder con i que no s’hauria 
d’acceptar. 

En efecte, Josep Balbastre i Fer
rer, en el seu Nou recull de modismes i 
frases fetes (català-castellà, castellà-
català), aparegut l’any 1977, feia cor
respondre el cast. «No puedo con él» al 
cat. No el puc fer creure. El Diccionari 
castellà-català, d’Enciclopèdia Catalana 
[DCC] (s.v. poder), ja en la primera edi
ció de 1985, dóna com a equivalències 
de «poder con» els verbs o locucions 
verbals dominar, superar, ser capaç de 
portar (o dur, etc.) i n’aporta exemples 
(que recollirem més avall), i, el mateix 
diccionari, fa equivaler «no poder con» 
a no poder suportar (o sofrir), no poder 
fer res contra (igualment amb exem
ples que veurem després). Josep Lacreu, 
en el Manual d’ús de l’estàndard oral 
(1990, primera edició, p. 207), enregis
tra els castellanismes poder amb i no 
poder amb (i en dóna exemples). Josep 
Ruaix i Vinyet en el Diccionari auxiliar 
(1996, p. 135) entra no poder amb també 
com a castellanisme (semblantment fa 
en el seu Nou diccionari auxiliar, 2011, 
p. 222). En el llibret Dubtes i barbaris-
mes. Diccionari de dubtes i barbarismes 
del català (1998), hom considera «poder 
amb» una «expressió incorrecta». Jordi 
Badia, David Casellas i Lluís Marquet, 
en l’obra Resolguem dubtes, de 1998, 
condemnen igualment la forma «poder 
amb». El mateix fa Jordi Bruguera en 
el Diccionari de dubtes i dificultats 
del català, aparegut l’any 2000 (s.v. no 
poder amb i s.v. amb [poder amb]). Oriol 
de Bolòs, Enric Hernández, Lluís Mar
quet, Oriol Riba i Josep Vigo, en Par-
lar bé el català no és gens difícil, del 
2005, tampoc no admeten «poder amb». 
Finalment, Josep Ruaix, en el seu recen
tíssim Dic cionari de barbarismes, 2011, 
con demna novament «no poder amb». 
De fet, la construcció (no) poder amb no 
és recollida en cap dels diccionaris nor

matius actuals (ni el de l’Institut d’Es
tudis Catalans ni el de l’Enciclopèdia 
Catalana), com tampoc no ho era en els 
anteriors.

Ara bé, resulta que el Diccionari 
català-valencià-balear recull (s.v. poder) 
un cas concret d’aquesta construcció: 
«No poder amb ell mateix, o amb la 
seva ànima: no aguantarse, no tenir 
forces per a sostenirse. Y cansó va y 
cansó ve... hasta que no podien amb la 
seua ànima, Guinot Capolls 54.» Notem, 
però, que l’exemple amb què documenta 
l’expressió correspon a un context bas
tant castellanitzat, com ho demostra l’ús 
del mot hasta. Semblantment, el Diccio-
nari descriptiu de la llengua catalana 
(DDLC) recull també (s.v. poder) la loc. 
verbal no poder amb l’ànima amb aquest 
exemple: El sen Tomeu Seguina li va 
dir que començàs a pujar la pedrera, 
i La Vaca va contestar que ja no podia 
amb l’ànima. [Porcel (1961)]. Cal tenir 
present, però, que Porcel escrivia molt 
sovint en castellà. Josep Espunyes, en 
dues obres, Dites, locucions i frases fetes 
de Tresponts avall (amb la correspon-
dència en castellà) (2006) i Dites i locu-
cions i frases fetes (2007), proposa per a 
la construcció castellana «No poder con 
su alma» les corresponents Estar rendit 
(o rebentat), No poder bufar, No poder ni 
dir fava, entre moltes altres expressions, 
però no pas «no poder amb la seva ànima». 
Sí que ha estat recollida, més tard, en el 
Diccionari del català col·loquial (2009): 
«Més endavant els deixaria anar, ja que 
no podia amb la meva ànima» (s.v. ‘no 
poder amb l’ànima’). Però notem que, 
com diu el seu títol, és un diccionari del 
parlar col·loquial, que ha de fer conces
sions per a un nivell de llenguatge molt 
influït pel castellà1. 

1.   Podríem afegirhi, als autors que 
condemnen la construcció que estudiem, 
Albert Jané, ja que, a propòsit del verb 
poder, diu: «Considerem, en canvi, un 
calc evident del castellà l’ús absolut del 
verb poder amb un complement datiu, 
en frases com «No ens poden», traducció 
literal de «Le puede» i «No nos pueden», 

Probablement pel fet que el DCVB 
recull, en dues expressions concretes, 
tal expressió, el Diccionari d’ús dels 
verbs catalans (1999), de Jordi Gine
bra i Anna Montserrat, fa un pas més i 
entra ja, sense reserves, la construcció 
poder amb (s.v. poder), que defineix 
així: «Ser capaç de guanyar, aguan
tar o escometre.» Referintse a això, 
Lacreu, en la novena edició del seu 
manual (febrer del 2010), ha afegit, en 
nota, aquest comentari: «El Diccio-
nari d’ús dels verbs catalans també 
arreplega la construcció poder amb: 
Hi debatia durant hores però no podia 
amb ell. No pot, tot sol, amb les male-
tes» (p. 205); no queda clar, però, si 
Lacreu accepta o no tal construcció. 

A més de ser un castellanisme, la 
construcció (no) poder amb representa 
un empobriment per a la nostra llengua, 
perquè tal construcció substitueix molts 
altres verbs o locucions verbals, com ara 
vèncer, guanyar, superar, imposar-se 
a, sofrir, suportar, aguantar, resistir, 
anul·lar, suspendre, impedir, poder fer 
creure, dominar, fer cap a, doblegar, 
sortir-se de, reeixir en, espavilar-se en, 
eliminar, processar, trobar-se còmode 
amb, poder aixecar (o portar), ser 
capaç de, dur-ho (o portar-ho). 

Donarem a continuació una bate
ria d’exemples (extrets de la premsa 
i de diccionaris), anotant primer la 
forma incorrecta amb la construcció 
«(no) poder amb» i, a continuació, la 
forma correcta amb el verb o locució 
verbal que hi correspon. Abans, però, 
cal fer dues observacions: 1) en una 
part dels exemples, el verb o locució 
verbal correcte sí que pot anar pre
cedit de l’auxiliar poder (p.e., vèn-
cer o poder vèncer), ús potestatiu 
que esdevé prescriptiu amb poder fer 

construccions força usuals del castellà. 
En català, se sol expressar la mateixa idea 
per mitjà del verb guanyar o d’altres del 
mateix camp de significació: El guanya, 
En sabem més nosaltres» (Avui, «El 
llenguatge», 2251981). 



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 78 - I trimestre deL 2012    23

sintaxi

creure, amb poder aixecar (o portar) 
i amb no poder fer res contra; 2) tant 
trobem exemples amb un ús positiu 
(«poder amb») com amb un ús negatiu 
(«no poder amb»), si bé aquest darrer 
sembla l’originari, com ho demostra la 
citació del DCVB. 

ExEmplEs:
«Avui en Miquel no ha pogut amb l’ad

versari» → Avui en Miquel no ha pogut 
vèncer l’adversari. 

«La festa de Sant Jordi pot amb tot: el 
temps dóna una treva, el centre de 
Bar  celona s’omple de compradors i 
tu ristes i l’èxit es repeteix a Girona i 
Tar ragona» → La festa de Sant Jordi 
ho supera (o s’imposa a) tot ...«Grei
pel pot amb Cavendish: el ciclista de 
Lotto posa fi a l’hegemonia del britànic 
al final de la primera etapa de transició 
cap als Pirineus» → Greipel supera (o 
s’imposa a) Cavendish ...

cast. « Ha podido con la enfermedad» → 
cat. Ha superat la malaltia (DCC, s.v. 
poder). 

«Quan el cansament ja podia amb ella i 
estava a punt d’adormirse va notar ...» 
→ Quan el cansament ja la vencia i 
estava a punt d’adormir-se va notar ...

«La tempestat no podia amb ella» → La 
tempestat no la vencia.

«No podia amb el mecanisme ni amb la dic
ció que li exigien les obres i falsejava 
els acords [...]. [Vendrell (1955)] (DDLC, 
s.v. poder) → No podia vèncer el meca-
nisme ni la dicció ...

«El Nàstic femení no pot amb el Cullera 
(02)» → El Nàstic no pot guanyar el 
Cullera.

«José Mourinho: «Ja veurem si es pot amb 
el Barça» →... «Ja veurem si podem 
guanyar el Barça.»

«El Getafe s’ha pensat que, tenint més fut
bol, podria amb un Madrid que s’ha tro
bat un partit obert, ideal per la verticali
tat de Cristiano, Özil i Di María» → ... 
futbol, venceria un Madrid ...

«Quan em van aïllar i vaig començar a 
trobarme molt deprimida, vaig treure 
forces de flaquesa, vaig demanar una 
cartolina, i hi vaig escriure una frase 
que m’agradava molt d’un anunci de 
la televisió que deia: «LLUITA, NOIA, 
LLUITA». La vaig enganxar al meu 
armari de l’hospital, i cada cop que plo
rava la mirava i em deia que aquesta 
malaltia no podria amb mi, i si podia, 
per descomptat, seria després d’una 
llarga, llarguíssima guerra, i com veieu, 
vaig guanyar» → ... aquesta malaltia no 
em venceria, i si ho feia, per descomp-

tat... (noteu que, en la repetició, hem 
canviat el verb poder pel verb vicari fer).

«Si no pots amb el teu enemic, uneixt’hi» 
→ Si no pots vèncer el teu enemic ...

«No pot amb la música dels veïns» → No 
sofreix (o suporta) la música dels veïns.

«Jo el que faré serà enviarla a passeig. No 
puc amb el seu tarannà. [Villalonga 
(1970)]» (DDLC, s.v. poder) → … No 
sofreixo el seu tarannà. 

«Les primeres setmanes van ser molt com
plicades. Creia que no podria amb tot. 
Els efectes secundaris del tractament del 
meu marit van ser severs durant els tres 
primers mesos. A més, l’angoixa causada 
per l’espera del donant per al meu pare, 
juntament amb la químio, feien les coses 
encara més difícils» → ... Creia que no 
ho aguantaria (o que no ho resistiria). 
Els efectes secundaris ... 

«Els seus gestos eren feixucs, com de 
vell que ja no pot amb el seu cos; a 
les genuflexions, més que agenollarse 
es deixava caure com una massa inerta 
[...].» [Sales (1956)] (DDLC, s.v. poder) 
→ Els seus gestos eren feixucs, com de 
vell que ja no pot suportar el seu cos 
(o que ja no pot suportar el pes del 
seu cos) ...

«No puc amb l’al·lèrgia de cada matí» → No 
puc aguantar l’al·lèrgia de cada matí.

«Hi ha gent que vol sortir del teatre perquè 
no pot amb l’espectacle» → ... perquè 
no aguanta (o no resisteix) l’espectacle.

«La plaça, aquesta vegada, no pogué amb 
l’artilleria francesa, la qual, el 2 de 
novembre foradava les muralles de 
Mag  dalena [...]. [Lladonosa (1955)].» 
(DDLC, s.v. poder) → La plaça, 
aquesta vegada, no resistí l’artilleria 
francesa ... 

«Ni la pluja no pot amb el Carnaval de Mas
quefa» → Ni la pluja no pot anul·lar el 
Carnaval de Masquefa.

«La pluja no pot amb l’animació i la diver
sió de les festes patronals de Benissa» 
→ La pluja no suspèn (o no impedeix) 
l’animació i la diversió de les festes ...

«Però res no podria amb les seves ganes 
d’escriure» → Però res no impediria 
les seves ganes d’escriure.

«No podia amb ell. Em vaig fer uns farts de 
plorar!» → No el podia fer creure. Em 
vaig fer uns farts de plorar!

«Quantes vegades he sentit pares o mares 
dir «és que no puc amb el meu fill!», i jo 
em mossego la llengua, però segur que 
se’m nota a la cara! → ... «és que no puc 
fer creure el meu fill» ...

«Guardiola: «El cap pot amb tot»» → … «El 
cap ho domina tot.»

«La mestra no pot amb les criatures» → La 
mestra no domina les criatures. 

cast. «Él solo pudo con todos» → cat. «Ell 
sol els va dominar tots.» (DCC, s.v. 
poder).

«Potser s’hauria de crear una comissió de 
llengües, on ens repartíssim les tasques, 
perquè no sé si jo tota sola podria amb 
tot» → ... si jo tota sola faria cap a tot.

«Trobarem a faltar el teu somriure, ja que 
ens deixes i te’n vas lluny d’aquí; no pen
sava que podria amb tu aquest mal, ja 
que tu podies amb tot» →... no pensava 
que aquest mal et doblegués, ja que tu 
et sorties de tot.

«Té por de no poder amb tots els exàmens» 
→ Té por de no poder sortir-se de tots 
els exàmens (o bé de no poder reeixir 
en tots els exàmens). 

«Jo solet puc amb tot» → Jo solet m’espa-
vilo en totes les coses.

«La vida va recuperar la normalitat ahir 
diumenge, després d’una nit en què 
ningú no va sortir i tots els locals van 
estar tancats excepte els McDonald’s, 
que van mantenir la seva política 
‘d’obert les 24 hores’». Però, és que es 
creia Irene que podria amb el símbol 
americà? → … Però, és que es creia 
Irene que eliminaria el símbol ame-
ricà? 

«El jutge que no va poder amb el franquisme» 
→ El jutge que no va poder processar el 
franquisme.

«Nixon va sorprendre a tots quan va escollir 
David Frost com a confessor televisiu; 
segur que podria amb l’alegre presenta
dor britànic i es guanyaria els cors i les 
ments dels nordamericans» → ... segur 
que es trobaria còmode amb l’alegre 
presentador ...

cast. «No podía con la carga» → cat. No 
podia aixecar (o portar) la càrrega 
(DCC, s.v. poder). 

cast. «Ella puede con el gobierno de la casa» 
→ cat. Ella és capaç de dur el pòndol 
de la casa (DCC, s.v. poder). 

cast. «No pueden con los gamberros» → 
cat. No poden fer res contra els brètols 
(DCC, s.v. poder). 

«Pesa molt; no sé pas si podré amb tot» → 
Pesa molt; no sé pas si ho podré dur 
(o portar) tot. 

Conclusió. No s’hauria d’admetre, en 
català, la construcció (no) poder amb, 
ja que representa un castellanisme inne
cessari i, de retop, un empobriment per 
a la nostra llengua, la qual disposa de 
molts altres verbs o locucions verbals 
capaços de substituirla. u
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Cacofonies, repeticions 
i redundància
Josep Ruaix i Vinyet

En el present treball ampliem el que explicàvem en el nos
tre manual Obs/2, pp. 131133, dins el capítol dedicat a 
«Defectes estilístics freqüents» i, més concretament, 

dins l’apartat dedicat a «Defectes contra la bellesa», defec
tes que tenen com a denominador comú una manca de bon 
gust, de proporció, de coherència. Per una banda, estudiem 
les cacofonies i les repeticions, i, per l’altra, la redundància. 
Ho fem oferint abundosos exemples, degudament classificats 
(i, dins cada grup, solem seguir l’ordre de recopilació dels 
exemples). Com de costum, primer donem, entre cometes, 
l’exemple defectuós, subratllanthi allò que cal corregirhi; 
després citem, sumàriament, la font de l’exemple (excepte en 
algun cas en què no és pertinent) i, si cal, hi posem alguna 
explicació; finalment, oferim l’exemple arreglat¹ (sovint, en 
forma abreujada). Com que són exemples reals, a vegades hi 
apareixen altres defectes o incorreccions, que també adver
tim i esmenem.

1. Cacofonies, repeticions
Dèiem allí que el defecte més flagrant contra la bellesa 

són les cacofonies o sons desagradables, concretament els 
que resulten de la repetició d’uns mateixos fonemes; també 
esdevenen desagradables les repeticions de mots o expres
sions si no hi ha alguna causa que ho justifiqui. En aquest 
apartat, classifiquem els exemples en tres tipus: a) repeti
cions de sons; b) repeticions de mots idèntics o amb simples 
variants morfològiques; c) repeticions de mots que compar
teixen la mateixa arrel.

a) Repeticions de sons
Heus ací alguns exemples en què es repeteixen uns matei

xos sons:

1)  «... la no conformitat de la realitat amb la radicalitat 
evangèlica» (redacció d’un alumne de teologia; s’hi repe
teixen els sons de la desinència -itat) > ... el fet que la 
realitat no es conformi amb la radicalitat evangèlica.

2)  «Hi ha, és clar, alguna diferència: ací tot és nou, flamant, 
sense cap rastre d’arqueologia ni de decrepitud, sense 
cap vestigi d’antiguitat ... El gust general de la gent és, a 
més, més modest» (Pla, OC 34, p. 132; repetició del so 
és i també del mot més) > ... El gust general de la gent 
és, d’altra banda, més modest.

3)  «En aquest moment fa gairebé un mes que el decret 
sobre contingents fou dictat i encara no ha estat possible 
posarlo en marxa. Sembla que ha caigut enormement 

malament en l’ambient dels empleats d’aquest ministeri» 
(Pla, OC 42, p. 231) > ... Sembla que ha caigut molt 
malament en l’ambient dels empleats d’aquest ministeri.

Altres exemples d’aquest tipus es troben en el manual 
Obs/2, p. 129, apartat que tracta del defecte anomenat abs
tractisme. Vegeu també Obs/1, pp. 8990. 

b) Repeticions de mots idèntics o amb simples 
variants morfològiques

Heus ací ara una bateria d’exemples en què es repeteixen 
mots idèntics o que presenten simples variants morfològiques:

1)  «En conclusió, el que és cert és que és necessari que 
la gramàtica normativa sigui aquí més completa i més 
explícita» (J. Solà, Sintaxi normativa..., p. 189) > En 
conclusió, el cert és que cal que la gramàtica norma-
tiva sigui ...

2)  «Déu és creador de tot, fins i tot de les coses fetes per 
l’home» (esborrany d’un text escolar; aquest cas –és a dir, 
que en una frase hi hagi el mot tot i l’adv. fins i tot– és 
relativament freqüent; la solució és reduir l’adverbi a la 
forma fins) > Déu és creador de tot, fins de les coses fetes 
per l’home / «Sí senyor. Ho he vist, a més a més, estant a 
França. M’he pogut adonar de la satisfacció que en tots 
els medis, fins i tot en els medis intel·lectuals, ha produït 
l’adjudicació del Premi Nobel a François Mauriac» (Pla, 
OC 33, p. 241) > ... la satisfacció que en tots els medis, 
fins en els medis intel·lectuals ... 

3)  «Ja feia temps que desitjava fer un temps intensiu de for
mació permanent» (redacció d’un alumne de teologia; la 
substitució del mot repetit comportarà més canvis en el 
context) > Ja feia temps que desitjava passar una tem-
porada intensiva de formació permanent.

4)  «Descriure algunes situacions en què s’ha mentit i asse
nyalar els motius que han portat a mentir, a fi de reconèi
xer que ...» (esborrany d’una guia didàctica) > Descriure 
algunes situacions en què s’ha mentit i assenyalar els 
motius que han portat a fer-ho, a fi de reconèixer que ...

5)  «Han sorgit dubtes sobre interpretacions sobre aquest 
ensenyament» (sentit a dir) > Han sorgit dubtes sobre 
interpretacions a propòsit d’aquest ensenyament / «El 
seu llibre sobre la guerra, en el qual analitza la intriga 
FochPoincaré, és convincent. Sobre el que aquest lli
bre conté sobre l’armistici i el tractat de Versalles, se 
n’haurien d’escriure moltes coses» (Pla, OC 33, p. 587) 
> El seu llibre sobre la guerra, en el qual analitza la 
intriga Foch-Poincaré, és convincent. A propòsit del 
que aquest llibre conté referent a l’armistici i el tractat 
de Versalles ... / «L’edifici és baix, de pedra daurada, 

1.  Diem «arreglat» perquè, tractantse d’estilística, no sempre els defectes 
s’han d’esmenar de forma absoluta, total, sinó que pot ser suficient ferlos 
minvar fins que el text assoleixi un nivell acceptable.
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i sobre la façana hi ha una làpida sobre la qual hi ha 
inscrits els noms de les persones que l’han afavorida» 
(d’un original, abans de ser corregit) > L’edifici és baix, 
de pedra daurada, i sobre la façana hi ha una làpida 
damunt la qual hi ha inscrits els noms ...

6)  «Un nou Liceu d’estil clàssic i tecnologia moderna. 
Aquest és el resum de les opinions expressades ahir per 
una seixantena de persones a través d’una enquesta publi
cada en aquestes mateixes pàgines. Aquest sentit majo
ritari no exclou, però, altres opinions minoritàries però 
dignes de ser tingudes en compte» (Avui, 421994, p. 2) 
> Un nou Liceu ... en aquestes mateixes pàgines. Ara 
bé, aquest sentit majoritari no exclou altres opinions 
minoritàries però dignes de ser tingudes en compte.

7)  «Però des de quina perspectiva es podia abordar el tema 
de la tesina? Doncs, des de la relació entre Déu i l’home. 
Ja tenim, doncs, el tema de la tesina» (redacció d’un 
alumne de teologia; de passada hi traurem una coma) > 
Però des de quina perspectiva es podia abordar el tema 
de la tesina? Doncs des de la relació entre Déu i l’home. 
Ja tenim, per tant, el tema.

8)  «Des d’una altra perspectiva, Umberto Eco (1991) des
taca la possibilitat que dóna l’ordinador de fondre dins 
d’un text d’altres escrits d’abans o de tota mena» (D. Cas
sany, La cuina de l’escriptura, p. 36; de les cinc preposi
cions de que es troben molt a prop les unes de les altres, 
en traurem dues d’innecessàries) > Des d’una altra pers-
pectiva, Umberto Eco (1991) destaca la possibilitat que 
dóna l’ordinador de fondre dins un text altres escrits 
d’abans o de tota mena. 

9)  «I ja que, a nivell filosòfic, ja fa sis anys que ...» (redacció 
d’un alumne de teologia; de passada hi canviarem l’ex
pressió impròpia a nivell) > I com que, des del punt de 
vista filosòfic, ja fa sis anys que ...

10)  «Fundat l’Institut d’Estudis Catalans el 1907, el 1911 es 
forma la Secció Filològica» (B. Joan, Hist. de la ll. cat., 
p. 183; de passada hi farem un altre retoc) > Fundat l’Ins-
titut d’Estudis Catalans en 1907, al cap de quatre anys 
es forma la Secció Filològica.

11)  «Intentaré d’alguna manera explicar en aquesta redacció 
el que m’agradaria fer com a tesina. De fet, no tinc una 
idea clara del que vull fer» (redacció d’un alumne de 
teologia; de passada refarem tota la clàusula i evitarem 
l’ús d’expressions de moda: intentar, d’alguna manera) 
> En aquesta redacció miraré d’explicar una mica el 
que m’agradaria de fer com a tesina. En realitat, no tinc 
una idea clara del que vull fer.

12)  «El text de les Orientacions lingüístiques de Catalunya 
Ràdio –un document de treball intern– està integrat per 
un conjunt de criteris lingüístics i estilístics que integren 
el model de llengua adoptat per Catalunya Ràdio ...» (D. 
Casals, El català en antena, p. 77) > El text de les Orien
tacions lingüístiques de Catalunya Ràdio –un document 
de treball intern– és compost per un conjunt de criteris 
lingüístics i estilístics que integren el model de llengua 
adoptat per Catalunya Ràdio ...

13)  «Si una estrella com el Sol neix a prop d’una de molta 
més massa, aquesta li erosiona el disc circumestel·lar i li 
evita que se li formin planetes» (d’un original, abans de 
ser corregit; de passada hi canviarem el pronom feble) > 
... aquesta li erosiona el disc circumestel·lar i evita que 
s’hi formin planetes.

14)  «A mesura que s’han anat recuperant les obres d’Arnau 
de Vilanova, els estudiosos han pogut constatar que, 
efectivament, aquella sentència era parcial, poc fidel a 
les obres d’Arnau de Vilanova» (d’un original, abans de 
ser corregit) > A mesura que s’han anat recuperant les 
obres d’Arnau de Vilanova, els estudiosos han pogut 
constatar que, efectivament, aquella sentència era par-
cial, poc fidel a les obres de l’autor.

15)  «En aquest capítol 20 el profeta dissenya aquest fresc 
d’història com una història d’infidelitats amb la idola
tria. És el que fa en els c. 16 i 23, dos dels més famosos 
capítols de tot el llibre d’Ezequiel» (d’un original, abans 
de ser corregit; de passada hi retocarem una abreviatura) 
> En aquest capítol 20 el profeta dissenya aquest fresc 
històric com una història d’infidelitats amb la idolatria. 
És el que fa en els capítols 16 i 23, dos dels més famosos 
de tot el llibre d’Ezequiel.

16)  «El context patrístic, aleshores, adquireix un valor her
menèutic. Esdevé eina hermenèutica per a interpretar 
el text, atesa la contemporaneïtat entre el text i la font 
patrística» (d’un original, abans de ser corregit) > El con-
text patrístic, aleshores, adquireix un valor hermenèu-
tic. Esdevé eina per a interpretar el text ...

17)  «Ja hem vist quina utilitat té el mòbil en la convocatòria 
de manifestacions i de concentracions: un gran poder de 
convocatòria» (d’un original, abans de ser corregit) > Ja 
hem vist quina utilitat té el mòbil a l’hora de convocar 
manifestacions i concentracions: un gran poder de con-
vocatòria.

18)  «La intenció de Mr. Ellers fou primer mostrarnos el 
pont de George Washington. Anàrem primer a Man
hattan travessant el Lincoln Tunnel, seguírem després, 
paral·lelament al Hudson, en gairebé tota la seva exten
sió, l’avinguda de Riverside Drive» (Pla, OC 34, p. 125) 
> La intenció de Mr. Ellers fou primer mostrar-nos el 
pont de George Washington. Anàrem, per començar, a 
Manhattan ...

19)  «El senyor Badia ha fet un discurs excel·lent que ha fet 
una gran impressió a la Cambra, fins a l’extrem que es 
pot dir que, en aquesta legislatura, aquest debut és el més 
excel·lent» (Pla, OC 41, p. 504) > El senyor Badia ha fet 
un discurs excel·lent que ha causat una gran impres-
sió a la Cambra, fins a l’extrem que es pot dir que, en 
aquesta legislatura, aquest debut és el millor. 

20)  «D’altra banda, són quisaplos els termes correspo
nents a la segona declinació llatina que ...» (d’un origi
nal, abans de ser corregit) > D’altra banda, són bas-
tants els termes corresponents a la segona declinació 
llatina que ...
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c) Repeticions de mots que comparteixen la 
mateixa arrel

Heus ací ara una sèrie d’exemples de mots diferents però 
que comparteixen una mateixa arrel i que, per tant, formen 
part d’una mateixa família etimològica:

1)  «El núvol de fum perfumat era vist com a símbol de la 
pregària que s’enlaira a la presència de Déu» (BCI, 1ª 
ed., p. 506; repetició del radical fum; en la segona edició 
de l’obra la repetició fou esmenada) > El núvol de fum 
olorós era vist com a símbol ...

2)  «Els sagraments alimenten i vivifiquen la vida de l’Es
glésia» (redacció d’un alumne de teologia; el v. vivificar 
i el subst. vida són emparentats etimològicament) > Els 
sagraments alimenten i vivifiquen l’Església.

3)  «microscopi de rastreig: microscopi la imatge del qual és 
formada per un raig de llum o d’electrons que escombra 
sistemàticament el sistema observat» (Termcat, La nor-
malització terminològica..., p. 355) > ... que escombra 
sistemàticament l’objecte observat.

4)  «D’altra banda, [...] convé advertir que alguns usuaris 
abusen de l’ús d’aquests dos verbs per evitar la utilit
zació del verb estar ...» (d’una gramàtica, abans de ser 
corregida; els mots usuari, abusar i ús pertanyen a la 
mateixa família etimològica) > ... convé advertir que 
alguns usuaris abusen d’aquests dos verbs per evitar 
el verb estar ... / «Aquesta tendència a perdre usos de 
ser a costa de l’avanç de estar es pot detectar també 
en les pobla cions més populoses de Catalunya, com 
ara Barcelona, especialment en les generacions més 
joves ...» (ib.; els mots població i populós pertanyen 
a la mateixa família etimològica) > ... es pot detectar 
també en les poblacions més grans de Catalunya ...

5)  «Ens trobem davant un text afegit? La falta de correspon
dència podria ser un indici indicatiu» (d’un text, abans 
de ser corregit; els mots indici i indicatiu pertanyen a la 
mateixa família etimològica) > ... La falta de correspon-
dència podria ser-ne un indici. 

6)  «Entre l’arrelament social i l’èxit en els estudis hi ha una 
interrelació» (original d’un article, abans de ser corregit, 
abril 2002; la prep. entre i el prefix inter- pertanyen a la 
mateixa família etimològica) > Entre l’arrelament social 
i l’èxit en els estudis hi ha una relació.

7)  «De la resta de poblacions del Moianès, només hi ha 
constància de la intenció d’intentar introduirla [la Festa 
de l’Arbre Fruiter] a l’Estany l’any 1916» (d’un original, 
abans de ser corregit; els mots intenció i intentar perta
nyen a la mateixa família etimològica) > ... només hi ha 
constància de la intenció d’introduir-la ... / «A aques
tes qüestions tractarem de respondre en els següents 
apartats. Els dos primers, destinats a analitzar sengles 
punts clau que havien anat lligats a la Lliga Defensa de 
l’Arbre Fruiter ...» (ib.) > ... Els dos primers, destinats a 
analitzar sengles punts clau que havien anat vinculats 
a la Lliga Defensa de l’Arbre Fruiter ... / «Composició 
dels òrgans organitzadors de la Festa de l’Arbre Frui

ter» (ib.) > Composició dels òrgans responsables de la 
Festa de l’Arbre Fruiter.

8)  «No puc negar que és simpàtic. Té una mena d’atractiu 
personal que acaba atraientte» (J. Agut, Rosa de foc, 
p. 46) > ... Té una mena d’atractiu personal que acaba 
captant-te (o bé seduint-te).

9)  «Les carreteres de principis de segle eren estretes i pedre
goses, transitades per carros i transeünts que es despla
çaven lentament pels petits poblets de la Plana. Recordo 
que per a anar a Vic, a mercat, tardàvem una hora llarga. 
A part de les llargues caminades, la canalla de l’època 
voltàvem per les rieres i rierols del poble a buscar verga» 
(d’un original, abans de ser corregit; els mots transitar i 
transeünts pertanyen a la mateixa família etimològica; 
quant a petits poblets, es tracta d’una redundància, per
què poblet ja inclou la idea de ‘petit’) > Les carreteres de 
principis de segle eren estretes i pedregoses, transitades 
per carros i vianants que es desplaçaven lentament pels 
petits pobles de la Plana. Recordo que per a anar a Vic, 
a mercat, tardàvem més d’una hora (o bé tardàvem una 
hora ben bona). A part de les llargues caminades ... / 
«Allí fou on jo vaig aprendre la poca lletra que conec i les 
quatre operacions bàsiques de la matemàtica moderna. [...] 
El mestre ens feia sortir un per un a la pissarra i plante
java problemes matemàtics que calia resoldre amb força 
rapidesa» (ib.; de passada notem la impropietat: les quatre 
operacions bàsiques no són de la «matemàtica moderna» 
sinó de la matemàtica –o, millor, aritmètica– de sempre) 
> ... i les quatre operacions bàsiques de l’aritmètica. [...] 
El mestre ens feia sortir un per un a la pissarra i plante-
java problemes de càlcul que calia resoldre.

10)  «Convé delimitar els límits semàntics dels sufixos cultes» 
(X. Rull, La formació de mots, p. 270) > Convé fixar els 
límits semàntics dels sufixos cultes.

11)  «Preveure que un equip de fotògrafs fotografiïn els edi
ficis estudiats» (d’un original, abans de ser corregit) > 
Preveure que un equip de fotògrafs retratin els edificis 
estudiats.

12)  «És possible que les diferències en l’adaptació puguin 
deure’s a una raó cronològica ...» (X. Rull, Els estran-
gerismes del català, p. 149; l’adj. possible i el v. poder 
comparteixen etimologia) > És possible que les dife-
rències en l’adaptació es deguin a una raó cronolò-
gica ... / «El director de la processó ... com també els 
responsables de cada element ... reten compte al Patro
nat del bon funcionament dels quadres que supervisen 
i fan les propostes corresponents per a millorarlos o 
per a solucionar els possibles imprevistos que hi pugui 
haver» (M. Serrà, Verges, p. 66) > ... o per a solucionar 
els possibles imprevistos (o bé o per a solucionar els 
imprevistos que hi pugui haver).

2. Redundància

Un altre defecte, més o menys vistent, contra la bellesa 
és la redundància o repetició inútil de mots (o de signes) que, 
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encara que, quant a la forma, no són idèntics o amb la mateixa 
arrel, vénen a dir el mateix (és a dir, tenen un significat sem
blant). Classifiquem els exemples² en tres tipus: a) redundància 
gràfica; b) redundància de tipus gramatical; c) redundància 
de tipus lèxic.

a) Redundància gràfica
Heus ací exemples de redundància purament gràfica (és a 

dir, que no es reflecteix en la lectura o pronúncia):

1)  «Un, dos, tres, etc....» (l’abreviatura etc. ja vol dir el 
mateix que els punts suspensius, o viceversa; aquest 
defecte és bastant freqüent) > Un, dos, tres, etc. (o bé 
Un, dos, tres...).

2)  «el IIon Congrés Litúrgic de Montserrat, el rei Ferran 
VIIè, el segle XIIè» (vegeu CC/1, p. 164: les xifres roma
nes ja indiquen clarament que els numerals s’han de llegir 
com a ordinals) > el II Congrés Litúrgic de Montserrat, 
el rei Ferran VII, el segle XII 

b) Redundància de tipus gramatical

Heus ací exemples de redundància gramatical, és a dir, 
aquella que afecta mots o construccions estudiats en la gra
màtica (en alguns casos es poden considerar pleonasmes):

1)  «Hom creu que els ministres han donat un vot de confi
ança al senyor Lerroux per a elaborar aquesta declara
ció ministerial. Per tant, doncs, hom suposa que després 
de dedicar el Congrés, en la sessió d’avui, un quart a 
la discussió d’actes, s’entrarà francament al debat polí
tic ...» (Pla, OC 41 [llibre publicat en 1982], p. 482; ús 
de dues partícules il·latives que signifiquen el mateix; 
aquest és el primer cas, cronològicament, en què hem 
detectat aquesta redundància, que després ha proliferat 
molt) / «Per tant, doncs, si l’examen d’un cas determinat 
ens demostra ...» (Freud, Escrits de crítica de la cul-
tura, trad. d’A. Quintana, any 1984, p. 307) > Per tant, si 
l’examen d’un cas determinat ens demostra ... / «Per tant, 
doncs, el temps que cal esperar per a demà és el següent» 
(sentit molt sovint per televisió en boca d’un «home del 
temps») > Per tant, el temps que cal esperar ... / «Veiem, 
per tant, doncs, com la concepció de llengua minoritària 
depèn fonamentalment d’aspectes quantitatius i demo
gràfics» (J. Sedó, La anormalitat lingüística..., pp. 1617) 
> Veiem, per tant, com la concepció de llengua minori-
tària ...

2)  «Finalment voldria dir, per acabar, que ...» (redacció d’un 
alumne de teologia; l’adv. finalment i la loc. adv. per aca-
bar són sinònims) > Finalment voldria dir que ... (o bé 
Voldria dir, per acabar, que ...).

3)  «... intentant de no caure massa en les exageracions de 
l’època barroca» (Rovira Belloso, Societat i Regne, p. 127; 
aquí l’adv. massa és clarament redundant, encara que no 

s’afegeixi a un altre mot del mateix significat) > ... inten-
tant de no caure en les exageracions de l’època barroca 
/ «És per això que hem d’assenyalar fins a quin punt ...» 
(ib., p. 134; com s’explica en Obs/2, pp. 115116, parlant 
de les oracions equacionals, es pot considerar també un 
cas de redundància l’estructura ‘és per això que’ [per altra 
banda, d’influència francesa] en lloc de la loc. per això) > 
Per això hem d’assenyalar fins a quin punt ...

4)  «Ens parla de les zones on abunden els noms de forma
ció expressiva, com és ara, per exemple, Sardenya» (A. 
Jané, Del “Quadern de Barcelona” (3), p. 26; com és ara 
i per exemple són locucions sinònimes) > Ens parla de 
les zones on abunden els noms de formació expressiva, 
com és ara Sardenya (o bé Ens parla de les zones on 
abunden els noms de formació expressiva, per exemple, 
Sardenya).

5)  «Es pot dir que en el derivat només hi ha una única arrel, 
mentre que en el compost n’hi ha dues o més» (Mestres 
et al., Manual d’estil, 3ª ed., p. 148; sobre l’abús del mot 
només, vegeu Obs/1, pp. 8894) > Es pot dir que en el 
derivat hi ha una única arrel ... / «És molt difícil recu
perar la fama perduda. La fama només es perd una sola 
vegada» (Vacarisses, agost 2000) > ... La fama es perd 
una sola vegada. / «Tant de talent ve només d’un sol 
home i és per a tots i cadascun de nosaltres individu
alment, com si fóssim l’únic espectador a qui s’adreça 
la història que –silenci– comença a explicarnos» (Avui, 
2882003, p. 53) > Tant de talent ve d’un sol home ... 
/ «La llei de política lingüística només té poder coerci
tiu en molt pocs àmbits» (El Temps, 2162005, p. 80; 
la idea restrictiva de l’adv. només ja és expressada pel 
conjunt en molt pocs àmbits) > La llei de política lin-
güística té poder coercitiu en molt pocs àmbits. / «El 
desert, per tant, no només és tan sols un lloc on creix la 
nostra fe, sinó que també esdevé la pàtria de la contem
plació» (T. Dajczer, Espiritualitat de Natzaret, trad. de 
X. Bordas, p. 151; l’adv. només i la loc. adv. tan sols són 
sinònims; com que abans surt el mot tant, canviarem tan 
sols per solament) > El desert, per tant, no solament és 
un lloc on creix la nostra fe ... / «Hi ha molts organis
tes diplomats que només saben tocar peces de concert, 
però no els demaneu d’acompanyar el cor, d’improvisar, 
de transportar, d’inventar un acompanyament» (d’un ori
ginal, abans de ser corregit; la idea restrictiva de l’adv. 
només ja és expressada pel context) > Hi ha molts orga-
nistes diplomats que saben tocar peces de concert, però 
no els demaneu d’acompanyar el cor, d’improvisar, de 
transportar, d’inventar un acompanyament.

6)  «L’hospitalasil s’acabà el 1892 i costà 92.000 pessetes, 
inclòs el mobiliari. [...] Des de fa pocs anys l’antic hospi
tal és ara el casal del poble» (A. Manent, En un replà del 
meu temps, pp. 189190; l’expressió des de fa pocs anys ja 
implica el significat de l’adv. ara; de passada hi farem un 
parell de retocs més) > L’hospital-asil s’acabà en 1892 i 
costà 92.000 pessetes, incloent-hi el mobiliari. [...] Des 
de fa pocs anys l’antic hospital és el casal del poble.

2.  Val a dir que també sortien exemples de redundància en el nostre article 
«Impropietats lèxiques (nova versió)», publicat dins l’anterior número de 
Llengua Nacional, pp. 1728.
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7)  «L’orientació metodològica de la gramàtica [de Wheler 
et al.] és descriptiva i pràctica. No cal, doncs, cercarhi 
marcs teòrics explícits ni una adscripció teòrica deter
minada, tot i que, ça com lla, de tant en tant n’afloren 
reminiscències» (Estudis Romànics, XXIII, any 2001, 
p. 300; les locucions adverbials ça com lla i de tant en 
tant són sinònimes) > ... tot i que ça com lla n’afloren 
reminiscències.

8)  «Sabem que la metal·licitat galàctica va anar creixent 
d’ençà de l’inici. El càlcul dóna que fins al cap de 5.000 
o 6.000 milions d’anys no va arribar a ser d’un 60 % de 
la que hi ha ara a la regió del Sol. A més, hem d’afegirhi, 
encara, que la metal·licitat no és homogènia al llarg de les 
zones, ja que pot presentar concentracions» (d’un origi
nal, abans de ser corregit) > Sabem ... a la regió del Sol. 
A més, hem d’afegir-hi que la metal·licitat ...

9)  «A partir del v. 59 endavant es retorna a la metàfora 
esponsal» (d’un original, abans de ser corregit) > A par-
tir del v. 59 (o bé Des del v. 59 endavant) es retorna a 
la metàfora esponsal.

10)  «Veure el fill del rei captant devia ser un espectacle que 
degué atraure l’atenció de moltes persones» (A. Parareda, 
Buda, p. 98; la primera perífrasi ‘devia + verb’ ja val 
també per a l’oració subordinada que ve després i, per 
tant, no cal repetirla) > Veure el fill del rei captant devia 
ser un espectacle que atreia l’atenció de moltes persones.

11)  «Un dels trets característics principals de l’actual Vila
franca és el seu mercat setmanal. L’origen se situa en el 
redós de la torre Dela, on s’hauria construït una casa
palau pel comte Ramon Berenguer I i a davant tindria 
una plaça, probablement l’indret on se celebraria un mer
cat» (d’una publicació de Vilafranca del Penedès; l’adv. 
probablement i el mode verbal condicional expressen 
la mateixa idea de probabilitat) > ... i a davant tindria 
una plaça, l’indret on se celebraria un mercat (o bé i a 
davant tindria una plaça, probablement l’indret on se 
celebrava el mercat).

12)  «Després d’haver analitzat les principals diferències 
dels països d’origen dels nostres alumnes, cal reflexio
nar sobre els diferents tipus d’immigració» (Reviscola, 
Valls, juny 2005, p. 5; de passada hi canviarem una pre
posició) > Després d’analitzar (o bé Havent analitzat) 
les principals diferències entre els països d’origen dels 
nostres alumnes ...

13)  «Suposo que avui deuré rebre l’altra carta» (d’un ori
ginal, abans de ser corregit; el v. suposar i la perífrasi 
‘deure + infinitiu’ expressen la mateixa idea de suposi
ció) > Suposo que avui rebré l’altra carta (o bé Avui 
deuré rebre l’altra carta).

14)  «Trobo una mica anormal que no m’hagin demanat el 
meu parer sobre el nou Auditori» (Avui, 2111995, p. B5; 
redundància o pleonasme: el mateix terme, representat 
per un pronom feble i per un adj. possessiu) > Trobo una 
mica anormal que no m’hagin demanat el parer (o bé 
que no hagin demanat el meu parer) sobre el nou Audi-
tori / «Això podia escandalitzar l’any 1939, sobretot si 

ho deia una dona tan jove, que se n’havia anat de casa 
amb un home que ben bé li podia ser son pare, i per això 
va ser que la família, tret de l’àvia Eleanora, que deia 
que tots estàvem carregats de romanços, hi va trencar les 
relacions oficialment» (M. Aritzeta, Perfils de Nora, pp. 
182183) > ... un home que ben bé li podia ser pare (o bé 
un home que ben bé podia ser son pare), i per això ...

15)  «Pertot arreu s’esdevé que hi ha un nombre determinat de 
persones que es van obrir pas a la vida començant venent 
diaris o rentant plats» (Pla, OC 34, p. 384; es considera 
una redundància posar dos gerundis seguits formant perí
frasi; de passada hi canviarem una preposició) > Pertot 
arreu s’esdevé que hi ha un nombre determinat de per-
sones que es van obrir pas en la vida de bon principi 
venent diaris o rentant plats / «El Congrés ha passat tota 
la tarda i la més gran part de la sessió de la nit continuant 
discutint el Pressupost d’Instrucció Pública» (Pla, OC 
41, p. 764) > El Congrés ha passat tota la tarda i la més 
gran part de la sessió de la nit continuant la discussió 
del Pressupost d’Instrucció Pública.

16)  «En efecte, en tot cos físic les parts diferents que el com
ponen estan mancades d’independència i de personalitat, 
i subsisteixen només com a parts en el tot. En canvi, en 
un cos moral els diversos membres existeixen indepen
dentment els uns dels altres sense cap més altre principi 
d’unitat que la tendència comuna vers un mateix fi, a la 
consecució del qual cooperen tots a la vegada» (G. Brasó, 
Litúrgia i espiritualitat, p. 118; cap més i cap altre són 
sinònims i no es poden sobreposar) > ... sense cap més 
principi (o bé sense cap altre principi) d’unitat ...

17)  «Amb els actuals mitjans tècnics, les malalties del sis
tema nerviós poden ser ben determinades i fins i tot 
sovint solucionades. Tanmateix, però, moltes de les alte
racions neurològiques que apareixen no es poden guarir 
completament» (ex. fornit per Carles Riera) > Amb els 
actuals ... i fins i tot sovint solucionades. Tanmateix, 
moltes de les alteracions neurològiques ...

c) Redundància de tipus lèxic

Heus ací, finalment, exemples de redundància de tipus 
lèxic, és a dir, entre mots o expressions que (almenys un dels 
que integren la combinació) no solen estudiarse en les gra
màtiques sinó que llur significat es troba en els diccionaris:

1)  «Amb la gramàtica que segueix a continuació, l’autor 
acusa els contrastos i les contradiccions de la llengua 
catalana, dels quals acaba de fer un retrat realista» (Badia 
i Margarit, Gram. de la ll. cat., p. 31; el v. segueix ja 
vol dir que es troba a continuació) > Amb la gramàtica 
que ve a continuació, l’autor ... / «Vegeu els exemples 
que segueixen a continuació» (ib., p. 207) > Vegeu els 
exemples que segueixen / «Confio que els poemes que 
segueixen a continuació d’aquestes notes introductòries 
siguin una mostra prou interessant i variada per a donar 
a conèixer ...» (C. Forner, Besllums, p. 23) > Confio que 
els poemes que vénen a continuació d’aquestes notes 
introductòries ...
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2)  «... ambdues col·locacions no són optatives de lliure 
elecció, sinó regulades per la natura de la forma ver
bal» (Badia i Margarit, Gram. de la ll. cat., p. 467; els 
termes optatiu i de lliure elecció volen dir el mateix) > 
... ambdues col·locacions no són optatives, sinó regu-
lades ... (o bé ... ambdues col·locacions no són de lliure 
elecció, sinó regulades ...).

3)  «Si el Senat fa gaires sessions més com aquestes, la 
classe política es prejubilarà abans d’hora per culpa de 
la columna vertebral» (Avui, 2891994, p. 60; és evident 
que pre-jubilar-se ja vol dir ‘jubilarse abans d’hora’) > 
... la classe política es jubilarà abans d’hora per culpa 
de la columna vertebral.

4)  «... la revelació cristiana corregeix el platonisme, per al 
qual la frontera entre cels i terra ... era una veritable bar
rera insalvable» (Rovira Belloso, Societat i Regne ..., pp. 
110111; el conjunt veritable barrera ja equival a barrera 
insalvable) > ... era una barrera insalvable / «Tampoc 
no crec, però, que es tracti d’un pur fet simplement repe
titiu, sociològic» (ib., p. 163) > Tampoc no crec, però, que 
es tracti d’un fet simplement repetitiu, sociològic.

5)  «La Pasqua de l’Esperit representa la sempre perenne 
jovenesa de l’Església i la ferma convicció que tota vida 
progressa sota el remoreig de l’Esperit» (d’un original, 
abans de ser corregit; la durada expressada per l’adv. 
sempre ja és inclosa en l’adj. perenne) > La Pasqua de 
l’Esperit representa la perenne jovenesa de l’Església ...

6)  «Parlar permet la possibilitat del monòleg, però també 
del diàleg» (F. Torralba, Per què creure?, p. 172; el v. per-
metre inclou ja la idea de possibilitat) > Parlar permet 
el monòleg, però també el diàleg (o bé Parlar admet la 
possibilitat del monòleg, però també del diàleg).

7)  «Al cap de trentacinc anys, em sembla que es pot dir 
que en Picanyol, en aquest sentit, s’ha fet creditor d’un 
summa cum laude ben merescut (A. Jané, text d’un pro
grama d’exposició, nov. 2006; la loc. verbal fer-se cre-
ditor de ja inclou la idea expressada per ben merescut) 
> Al cap de trenta-cinc anys, em sembla que es pot 
dir que en Picanyol, en aquest sentit, s’ha fet creditor 
d’un summa cum laude / «És una llàstima que el con
tingut dels papers esmentats no surti a la llum i que el 
nom d’aquesta dona, pionera en la seva època, no rebi 
el merescut reconeixement públic que li pertoca» (M. 
Serrà, Verges, p. 44; la idea de ‘merescut’ ja és expres
sada pel conjunt que li pertoca) > ... no rebi el reconei-
xement públic que li pertoca.

8)  «De portes enfora tot era com sempre: es llevava a l’hora 
habitual, trobava les mateixes persones i feia exactament 
el que corresponia fer cada dia, seguint la rutina monò
tona de la seva feina» (A. Parareda, Niàgara, el tro d’ai-
gua, p. 302; la idea de rutina ja inclou la de monotonia) 
> ... seguint la rutina de la seva feina (o bé ... seguint la 
monotonia de la seva feina) / «Que en el passat ja havia 
perdonat la mort de dos altres francesos i que no estava 
disposat a repetirho una altra vegada» (ib., p. 309; el v. 
repetir ja inclou la idea de ‘fer una altra vegada’) > ... 

i que no estava disposat a repetir-ho (o bé ... i que no 
estava disposat a fer-ho una altra vegada).

9)  «Però també cal tenir present que en el castellà i el català 
es poden donar també solucions lèxiques comunes que 
cal tenir en compte» (J. Bruguera, Introducció a l’etimo-
logia, p. 42; el conjunt cal tenir present equival al conjunt 
cal tenir en compte) > Però també cal tenir present que 
en el castellà i el català es poden donar també solucions 
lèxiques comunes.

 10)  «Davant aquella mort esgarrifosa, com tantes altres, era 
impossible tancar els ulls. “Es mor i es mata més que no 
pas es viu —escrivia en el seu diari—. Morir o matar és 
més fàcil, aquí, és més a l’abast de tothom que no pas 
viure.” Va ser un procés rapidíssim de presa de conscièn
cia. No calia fer un gran esforç d’investigació per trobar 
les causes de tanta violència. En aquell far west llunyà 
la llei no podia arribar. En aquella terra l’única llei que 
valia era la que imposaven les armes» (F. Escribano, Des-
calç sobre la terra vermella, pp. 2930; el mot far anglès 
ja vol dir ‘llunyà’; de passada hi farem altres retocs) > ... 
No calia fer un gran esforç d’investigació per a trobar 
les causes de tanta violència. En aquella mena de far 
west la llei no hi podia arribar ...

11)  «Segons Toynbee, allò que infon vitalitat a les societats 
i civilitzacions són les religions superiors ... Expropiades 
tals religions pel poder estranger, també la saba espiritual 
va minvant, sobretot en les elits conscients de la nació 
oprimida, les quals es debaten entre dilemes inviables i 
infructuosos, mancats de l’élan (alè) de creativitat, deri
vat del sacrifici i de l’amor» (Llengua Nacional, estiu 
2000, p. 7; si hom usa un mot estranger d’aquest tipus 
[élan], se suposa que és perquè, en un context així, és 
més conegut o habitual que el mot català corresponent 
[alè] o que aquest no té les mateixes connotacions) > ... 
mancats de l’élan de creativitat ...

12)  «La seva condició d’escriptor “lletraferit” fa que se’ns 
reveli com un personatge especialment abordable i acces
sible a través de la lectura, com si Cardó fos un home per 
a ser conegut i comprès, sobretot, en “lletres de motlle”» 
(J. Giró, El catalanisme del Dr. Carles Cardó, p. 12; lle-
traferit ja inclou la idea de ‘escriptor’) > La seva condició 
de “lletraferit” fa que se’ns reveli ...

13)  «Valencians i mallorquins compartim una singularitat 
històrica molt especial, no sé si gosaria dir única, entre 
les terres i gents d’Europa. La de ser “regnes fundats 
en terres noves”» (Escola Catalana, des. 2001, p. 6; el 
conjunt no sé si se sobreposa al conjunt no gosaria dir) 
> Valencians i mallorquins compartim una singularitat 
històrica molt especial, no sé si única (o bé no gosaria 
dir única), entre les terres i gents d’Europa ...

14)  «Al cap d’uns 100 milions d’anys, un dels planetes ja s’ha
via convertit en la nostra Terra que ara ens aixopluga, però 
aleshores encara amb una temperatura molt alta a la seva 
superfície» (d’un original, abans de ser corregit; la idea 
expressada pel possessiu nostra ja és expressada també per 
l’oració de relatiu que ara ens aixopluga) > ... ja s’havia 
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convertit en la Terra que ara ens aixopluga, però alesho-
res ... / «Però, a més, en el sistema solar, tan jove, hi havia 
abundància de cometes i meteorits que contínua ment bom
bardejaven la superfície terrestre deixanthi també mul
titud de compostos orgànics, com ja hem vist que diu el 
Dr. Oró i també ara la major part dels astrofísics actuals» 
(ib.; la idea expressada per l’adv. ara ja és inclosa en l’adj. 
actual; de passada hi posarem unes majúscules) > Però, 
a més, en el Sistema Solar, tan jove ... com ja hem vist 
que diu el Dr. Oró i també la major part dels astrofísics 
actuals / «La primera persona esmentada em va facili
tar diversa informació de la mina i la fàbrica en general, 
així com moltíssimes fotos des del començament de les 
primeres explotacions fins ara en l’actualitat» (AA. VV., 
Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. 
Curs 2000-2001, p. 74; l’expressió fins ara equival a l’ex
pressió fins a l’actualitat) > ... des del començament de 
les primeres explotacions fins ara (o bé fins a l’actua-
litat) / «Actualment la casa que avui porta el núm. 8 
del carrer Mirador, es coneix com can Ton de la Roca» 
(E. GarciaPey, Toponomàstica de Sant Feliu de Codi-
nes, p. 324; els adverbis actualment i avui són, en aquest 
context, sinònims; de passada hi farem altres retocs) > 
Actualment la casa que porta el núm. 8 del carrer del 
Mirador es coneix com a can Ton de la Roca.

15)  «Llull presenta aquest procés com a contemplació. En 
la contemplació el cristià cerca trobar motius, raons i 
arguments que l’ajudin a entendre allò que creu i és 
enunciat en els articles de la fe, de forma que així pot 
satisfer les pròpies exigències intel·lectuals i pot acumu
lar un arsenal de recursos per al diàleg amb els altres» 
(d’un original, abans de ser corregit; cercar ja implica 
el desig de trobar) > ... En la contemplació el cristià 
cerca motius, raons i arguments que ...

16)  «Un llamp fulmina un jove caçador a les Franqueses 
del Vallès» (Avui, 1682002, p. 1, titular; el v. fulminar 
inclou la idea de ‘llamp’, perquè vol dir ‘colpir amb el 
llamp o amb llamps’) > Un llamp colpeix un jove caça-
dor a les Franqueses del Vallès

17)  «Un cop coneguts els temps de l’Anticrist, cal anunci
arlos sense por, car fins i tot en el supòsit que aquest 
anunci resultés estar equivocat, hauria ajudat molts cris
tians a convertirse» (d’un original, abans de ser corregit; 
el v. resultar ja inclou la idea de ‘estar’) > ... car fins i 
tot en el supòsit que aquest anunci resultés equivocat, 
hauria ajudat ...

18)  «Si no fos un judici forçat, es podria quasi dir que el pro
feta fa un cert abús arbitrari de la metàfora matrimonial 
en aquest c.23» (d’un original, abans de ser corregit; el 
mot abús ja inclou, més o menys, la idea d’arbitrarietat; 
de passada hi arreglarem una altra cosa) > ... el profeta 
fa un cert abús de la metàfora matrimonial en aquest 
capítol 23.

19)  «Els abusos que ja hem notat en els capítols precedents 
tornen a reaparèixer, amb una altra vestimenta, en el 
segle XIX, com si d’una constant històrica es tractés» 

(d’un original, abans de ser corregit; el prefix re- ja inclou 
la idea de ‘tornar a’) > Els abusos que ja hem notat en els 
capítols precedents tornen a aparèixer, amb una altra 
vestimenta ...

20)  «Jo demano una gerra de cervesa negra, que és lleu
gerament tebiona. La cervesa d’aquest país, m’informa 
en Bob, és la millor del món» (d’un opuscle publicat en 
el 2001; com que tebiona ja és un adjectiu modificat 
pel sufix, hi sobra l’adverbi modificador) > Jo demano 
una gerra de cervesa negra, lleugerament tèbia (o bé 
tebiona). La cervesa d’aquest país ... / «Tens tota una 
fortunassa per a tu sola» (C. Forner, A la vora del foc, 
p. 48; com que fortuna ja és un substantiu modificat pel 
sufix augmentatiu, hi sobra l’adj. tota, que hi equival) > 
Tens tota una fortuna (o bé Tens una fortunassa) ...

21)  «L’acte principal va ser la celebració d’una Eucaristia 
d’acció de gràcies. La missa va ser presidida pel bisbe 
Deig ...» (Catalunya Cristiana, 14112002, p. 1; euca-
ristia ja vol dir ‘acció de gràcies’; de passada observem 
que quan eucaristia equival a missa sol escriure’s amb 
minúscula) > L’acte principal va ser la celebració d’una 
missa d’acció de gràcies. L’eucaristia va ser presidida 
pel bisbe Deig ...

22)  «Probablement aquest article se m’ha allargassat més 
del compte» (Llengua i Ús, 3r quadrimestre 2002, p. 10; 
el v. allargassar ja equival a ‘allargar més del compte’) 
> Probablement aquest article se m’ha allargassat (o 
bé Probablement aquest article se m’ha allargat més 
del compte).

23)  «[La descoberta del genoma humà] és una gran espe
rança de futur en l’eterna lluita dels humans per a 
millorar la salut durant la nostra existència i per allar
gar la nostra longevitat» (AA. VV., Treballs de recerca 
d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2001-2002, p. 
62; el mot longevitat ja connota la idea de llargada; de 
passada hi esmenarem una preposició) > ... en l’eterna 
lluita dels humans per millorar la salut durant la nos-
tra existència i per allargar la nostra vida (o bé i per 
augmentar la nostra longevitat).

24)  «El centenari del poeta SànchezJuan. Tot recordant la 
memòria d’un poeta important i massa oblidat» (Avui, 
2042004, p. 23, titular; el v. recordar ja implica la 
idea de memòria) > ... Tot recordant un poeta impor-
tant i massa oblidat (o bé Tot fent memòria d’un poeta 
important i massa oblidat).

25)  «Dir que a la Catedral [de Nàpols] hi havia tres mil per
sones vol dir que era curulla de gom a gom, amb el poble 
senzill de la parròquia de la “Sanità” ...» (Foc Nou, oct. 
2004, p. 31; l’adj. curull, en aquest context, equival a ple 
de gom a gom; de passada hi farem un parell de retocs 
gràfics) > Dir que a la catedral hi havia tres mil perso-
nes vol dir que era plena de gom a gom (o bé curulla) 
amb el poble senzill de la parròquia de la Sanità ...

26)  «El nom de Vilafranca té l’origen etimològic en la 
conjunció del mot llatí vila amb la paraula germànica 
derivada del llatí frank i vol dir ciutat lliure, exempta 
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de taxes» (d’una publicació de Vilafranca del Pene
dès; l’etimologia ja és l’origen d’un mot; de passada 
hi farem altres retocs, fins i tot de contingut) > El nom 
de Vilafranca té l’origen en la unió del mot llatí villa 
o del mot català vila, al seu torn procedent del llatí 
villa, amb la paraula germànica frank, utilitzada en 
la forma francus -a -um en llatí medieval, que vol dir 
ciutat lliure, exempta de taxes. 

27)  «El context del feminisme català ve precedit de diver
sos esdeveniments magníficament exaltats i divulgats per 
les feministes europees de l’època, ja que l’any 1910 va 
començar a celebrarse la Jornada del “Dia de la Dona Tre
balladora” (8 de març)» (d’un original, abans de ser corre
git; els mots jornada i dia són sinònims) > ... va començar 
a celebrar-se el “Dia de la Dona Treballadora”.

28)  «Basantse en això, Espinalt indicava que els catalans, en 
general, sabem solucionar i sabem resoldre els quatre pri
mers problemes ...» (d’un original, abans de ser corregit; 
els verbs solucionar i resoldre són sinònims) > ... els cata-
lans, en general, sabem resoldre els quatre primers pro-
blemes ... / «Tornant altra vegada al pla col·lectiu, podem 
afirmar que la qualitat, la coherència i l’eficàcia d’un poble 
resideix en la seva manera de plasmar aquests signes» (ib.; 
el v. tornar ja implica la idea de ‘altra vegada’; de pas
sada hi esmenarem una discordança) > Tornant al pla 
col·lectiu, podem afirmar que la qualitat, la coherència i 
l’eficàcia d’un poble resideixen en la seva manera de plas-
mar aquests signes / «Poden tenir alguna influència sobre 
l’home les construccions que en major o menor concentra
ció ajuden i col·laboren a configurar el seu ambient?» (ib.; 
els verbs ajudar i col·laborar són pràcticament sinònims) 
> ... en major o menor concentració ajuden a configurar 
el seu ambient / «Convindria tornar a recuperar i situar a 
la muntanya de Montjuïc el monument a Puig i Cadafalch» 
(ib.; la idea expressada pel v. tornar [a] ja va inclosa dins el 
v. recuperar) > Convindria recuperar i situar a la munta-
nya de Montjuïc el monument a Puig i Cadafalch / «Tin
guem present en la nostra memòria que s’ha volgut i es vol 
despersonalitzar qualsevol manifestació del nostre esperit» 
(ib.; la loc. verbal tenir present ja implica tenir quelcom en 
la memòria) > Tinguem present que ...

29)  «Festa major de Manresa. Guia completa de tots els 
actes» (Regió 7, 2782005, suplement; si una cosa és 
completa ja vol dir que té tots els seus elements) > Festa 
major de Manresa. Guia completa dels actes (o bé Guia 
de tots els actes) / «... il·luminà amb la seva doctrina tot 
el món sencer» (d’un original, abans de ser corregit) > ... 
il·luminà amb la seva doctrina tot el món (o bé il·luminà 
amb la seva doctrina el món sencer).

30)  «El sufix esc permet crear adjectius. Antigament per
metia obtindre gentilicis, ús que avui dia és obsolet» 
(X. Rull, La formació de mots, p. 264; el mot obsolet 
ja implica la idea d’ús, encara que en negatiu; de pas
sada hi retocarem una forma dialectal, no reconeguda 
pel DIEC2) > ... Antigament permetia obtenir gentilicis, 
ús que avui dia s’ha abandonat.

31)  «Tingué l’objectiu clar d’ésser pintor des de molt jovenet, 
però la reflexió que li va fer el seu pare en recomanarli 
que era molt important conèixer un ofici per a poder gua
nyarse la vida, el portà a iniciar l’aprenentatge d’argen
ter» (AA. VV., Jaume Mercadé, pintor i orfebre, p. 59; 
el v. recomanar ja connota que allò que es recomana és 
important) > ... però la reflexió que li va fer el seu pare 
en dir-li que era molt important conèixer un ofici ...

32)  «Per llegir correctament un text, la puntuació té una 
importància cabdal en l’elocució» (El català a TV3, p. 
203; la primera frase i la darrera vénen a dir el mateix; 
de passada hi retocarem una preposició) > Per a llegir 
correctament un text, la puntuació té una importància 
cabdal (o bé La puntuació té una importància cabdal 
en l’elocució).

33)  «Sembla un fet que en aquest rodal hi hagué una o altra 
dependència de l’ordre del Sant Sepulcre que n’ha dei
xats molts –molts pergamins. A l’època del senyor bisbe 
Cartañà, foren traslladats a l’arxiu diocesà del bisbat, que 
és allà on són en aquest moment» (Pla, OC 38, p. 206; 
els termes diocesà i del bisbat són sinònims; de passada 
hi farem un altre retoc) > Sembla un fet que en aquest 
rodal hi hagué una o altra dependència de l’orde del 
Sant Sepulcre ... foren traslladats a l’arxiu diocesà (o 
bé a l’arxiu del bisbat) ...

34)  «I, atès l’estil senzill i epistolar d’aquesta carta, em plau 
de recordar un detall molt personal que pot reforçar la 
meva afirmació de respecte i estima a coses castella
nes d’Espanya» (R. Masnou, Carta sobre nacionalis-
mes, versió cat. d’A. Soler, p. 82; l’adj. epistolar ja es 
refereixen a les cartes) > I, atès l’estil senzill i epistolar 
d’aquest llibre, em plau ... u
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Fenòmens fonètics entre consonants
a l’interior de paraula i per fonètica 
sintàctica (III): geminacions
Montserrat Badia i Cardús

3. Geminacions 

La geminació consisteix a pronun
ciar doblada una mateixa consonant, 
encara que aquesta duplicació no quedi 
reflectida en la grafia. Tanmateix, en la 
parla col·loquial s’observa la tendència 
a reduir les consonants geminades de 
força paraules a consonants simples. 
Tres factors intervenen directament en 
la pèrdua d’aquesta característica que 
ha estat tan genuïna del català. D’una 
banda, la influència del castellà es va 
propagant en la pronúncia de la nostra 
llengua; de l’altra, i per economia fonè
tica, el parlant sempre tendeix a la dic
ció més simple possible, circumstàncies, 
ambdues, que fan que l’ús de les gemi
nacions s’hagi anat perdent; i hi hem 
d’afegir un tercer factor, absolutament 
lligat a l’anterior, i és que moltes de les 
geminacions deixen de ferse si el ritme 
elocutiu és ràpid i si els mots en qüestió 
són d’ús molt freqüent. 

Fonèticament, representarem la 
geminació amb la repetició del mateix 
so, per exemple, [mm]. 

S’han de distingir diferents tipus de 
geminacions:

1.  Geminacions com a resultat d’una 
assimilació. 

2.  Geminacions que es representen 
ortogràficament per una lletra doble.

3.  Geminacions dels sons oclusius [b] i 
[g] entre vocal i [l].

4.  Geminacions amb grafia diferent.
5.  Geminacions per fonètica sintàc

tica. 

3.1.  Geminacions com a resultat d’una 
assimilació

Aquest tipus de geminacions, ja 
l’hem tractat en l’article anterior, referit 
a les Assimilacions: «2.2. Assimilació a 
totes les característiques articulatòries 
del so següent» (cf. Llengua Nacio

nal, núm. 77, IV trimestre del 2011, pp. 
41 i 42), al qual remetem, tot i que en 
citem, com a recordatori, alguns exem
ples, tant dins la paraula com per fonè
tica sintàctica. 

Recordem que, en alguns casos, la 
geminació és el resultat de la sonoritza
ció del primer so, en contacte amb el so 
sonor que el segueix, i d’una assimila
ció a totes les característiques d’aquest 
segon so: submarí (su[mm]arí), sap men -
tir (sa[m m]entir); setmana (se[mm]a  
na), gat mort (ga[m m]ort); cotna (co[n   -
 n]a), pot nedar (po[n n]edar); atleta 
(a[ll]e   ta), tot l’acte (to[l l]’acte); espat-
lla (espa[]a), han dut llamins (han 
du[ ]a  mins); futbol (fu[bb]ol), tot bé 
(to[b b]é); desgelar (de[ZZ]elar), més 
geranis (mé[Z Z]eranis). 

En altres casos, dos sons consonàn
tics que ja són sonors, en assimilarse 
el primer al següent, també donen una 
geminació: enmig (e[mm]ig), tan melós 
(ta[m m]elós); el llapis (e[ ]apis).

I encara en altres contextos, es poden 
trobar en contacte dos sons sords el pri
mer dels quals s’assimila al segon, i 
també en resulta una geminació: tot-
poderós (to[pp]oderós), paret pintada 
(pare[p p]intada); adquirir (a[kk]irir), 
s’ha fet clar (s’ha fe[k k]lar); desxifrar 
(de[SS]ifrar), tres xicots (tre[S S]icots). 

Tan sols volem recalcar que 
normalment, en aquests casos –llevat 
dels contextos fònics en què l’assimilació 
és automàtica i involuntària–, són possi
bles les dues solucions: amb assimilació 
d’una consonant a totes les característi
ques de la següent, i llavors el resultat de 
l’assimilació és, doncs, una geminació; 
o bé sense assimilació, si el ritme elocu
tiu és més pausat i si la freqüència d’ús 
dels mots emprats és menor, situació en 
la qual, per tant, no podrà tenir lloc el 
fenomen de la geminació.

3.2. Geminacions que es representen 
ortogràficament per una lletra doble

Aquestes geminacions queden reflec
tides tant fonèticament com ortogràfica, 
ja que s’escriuen doblades. Però aquest 
fet és més en la teoria que en la pràc
tica, ja que, en pronunciar paraules amb 
sons geminats, cada vegada es pres
cindeix més de la geminació, i d’aquí 
vénen molts dubtes a l’hora d’escriure
les, precisament perquè s’està perdent la 
consciència que som al davant d’un so 
doble. Evidentment, hi ha casos i casos. 
Així, els mots més habituals s’acostu
men a pronunciar sense ferhi la gemi
nació; per contra, en mots més cultes, 
aquella acostuma a mantenirse. Igual
ment, la geminació es conserva en mots 
compostos del tipus cappare, burggravi, 
etc., i en mots amb prefix l’últim so del 
qual coincideix amb el primer del mot 
al qual s’afegeix aquell prefix, com en 
ennegrir, ennuvolar-se, innat, proppas-
sat, sotssecretari, subbranquial, etc. 
Nogensmenys, no es pot dir el mateix 
de la ela geminada, que tendeix més a 
desaparèixer en qualsevol situació. 

Vegemne alguns exemples: 

[pp]: cappare, propparent, proppassat. 

[bb]: subbranquial. 

[tt]:   postterrorisme, posttònic, post-
traumàtic. 

[dd]:  addend, addenda, addicció, addi-
ció, addicte, adduir. 

Però, en general, els mots amb [tt] i 
[dd] es pronuncien sense geminació en 
la seva pronúncia més habitual i més 
col·loquial. 

[kk]:  accadi (d’Accad, a Mesopotàmia), 
coccoide, coccòlit, occamisme (de 
Guillem d’Occam).

No cal dir que és patent que aquests 
exemples o bé procedeixen de topònims 
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o de noms propis molt poc freqüents, o 
bé són termes científics gens habituals.

[gg]:   burggravi, burggraviat, mots, 
igualment, molt poc habituals.

[ss]:  bissextil, dessacralitzar, dessagnar, 
dessalar, dessecar, dessuar, dis-
secar, dissemblança, dissimular, 
dissociar, dissonar, dissort, sots-
secretari, transsepte, transsexual, 
transsubstancial. 

Aquests mots, tanmateix, es pro
nuncien sense geminació en la parla 
col·loquial. 

[mm]:  commemorar, commoure, com-
mutar, emmanillar, emmetzinar, 
emmirallar, emmudir, gamma, 
gemma, gemmologia, imme-
diat, immens, immòbil, immo-
ral, immunitat, incommensura-
ble, summa (per a distingirlo 
de suma), summe, summament, 
súmmum; Emma ,  Gemma , 
Immaculada o Imma.

[nn]:  annals (per a distingirlo de anal), 
annalista (per a distingirlo de 
analista), connatural, connivèn-
cia, connotació, ennegrir, ennuvo-
lat, innat, innovar, mannà, panna, 
perenne, tarannà.

En la pronunciació dels noms propis, 
actualment potser es dóna una certa ten
dència a respectarne la geminació, per 
part de persones amb una certa inqui
etud lingüística, en mots com Anna, 
Susanna. 

Ara bé, en força mots que, teòrica
ment, s’haurien de pronunciar fenthi 
geminació, se’n prescindeix en una parla 
poc acurada i ràpida, dins el registre 
col·loquial. Tot i això, aquí només ens 
podem referir a tendències, no a nor
mes estrictes, ja que fer la geminació o 
no, en determinades paraules, depèn no 
tan sols del ritme elocutiu emprat, sinó 
també de factors diversos, com poden 
ser el diferent grau de cultura o de 
domini de la competència lingüística de 
cada parlant concret. Així, doncs, hi ha 
una sèrie de mots que tendeixen a pro
nunciarse sense geminació en la seva 
pronúncia habitual: bienni, decenni, 
innocent, innocu, mil·lenni, trienni. 

[ll]:   bèl·lic, cal·ligrafia, cèl·lula, el·lipsi, 
excel·lent, fal·lera, idil·li, instal·lar, 

intel·ligent, interpel·lar, libèl·lula, 
metàl·lic, miscel·lània, nul·la, pàl-
lid, paral·lel, pel·lícula, penicil·lina, 
pol·len, putxinel·li, rebel·lar-se (en 
la pràctica, es confon amb reve-
lar-se), rebel·lia, sol·licitar, til·la, 
violoncel·lista, xarel·lo, xitxarel·lo; 
Brussel·les; Apel·les, Avel·lí.

Pel que fa a aquests mots i a d’altres, 
insistim en el fet que la seva pronúncia 
amb geminació o sense dependrà del 
ritme elocutiu i del registre emprats, de 
la seva freqüència d’ús, etc.

1. Mots començats amb: 

al·l: al·legoria, al·leluia, al·lèrgia, al-
licient, al·lòfon, al·lucinar; 

col·l: col·laborar, col·lecció, col·lectiu, 
col·lega, col·legi, col·legir, col·locar, col-
loqui;

gal·l: gal·lès, gal·licisme, Gàl·lies, gal-
loromànic;

il·l: il·legal, il·legible, il·lícit, il·limitat, 
il·lògic, il·luminar, il·lusió, il·lustrar;

mil·l: mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, 
mil·límetre (però, en canvi: milè, miler, 
milió);

sil·l: síl·laba, sil·logisme. 

2. Mots acabats amb:

el·la: aquarel·la, caravel·la, cel·la, 
damisel·la, franel·la, mortadel·la, 
novel·la, parcel·la, varicel·la, xinel·la; 
Marcel·la (i Marcel·lí); 

il·la: clorofil·la, goril·la, pupil·la, 
tranquil·la, vil·la (torre); Camil·la;

il·lar: cavil·lar, destil·lar, oscil·lar, 
vacil·lar. 

[]:  Bell-lloc, Vall-llebrera, Vall-llò-
brega, Vall-lloparda (riera). 

En els exemples amb [], observem 
que en tots els casos es tracta de mots 
compostos, els quals, a més, són topò
nims.

[r] o [rr]:  hiperrealisme, interracial, 
interregne, interrelació, 
superrealista. 

Quant a aquests darrers sons, hem 
d’aclarir que, en posició final seguida 
d’un mot començat per consonant, en 
general, i per [r] en particular, que és 
el so que ens ocupa ara, hi caben dues 
possibilitats, que depenen novament 
del ritme de parla: en una pronunciació 
relaxada, el primer so serà el bategant, 

[\], però en una de més emfàtica, serà 
el vibrant, [r]. Ara bé, tant si pronun
ciem la erra final de la primera paraula 
com a bategant o com a vibrant, podem 
considerar que es forma una gemina
ció, amb més o menys relaxament del 
primer so ròtic.

3.3.  Geminacions dels sons oclusius 
[b] i [g] entre vocal i [l]

El so oclusiu bilabial [b] i l’oclusiu 
velar [g], quan es troben en posició inte
rior de mot precedits d’una vocal tònica, 
i seguits de [l], es pronuncien dobles, és 
a dir, geminats, o bé s’ensordeixen, en 
un cert nombre de paraules establertes 
per l’ús, i en els seus derivats, encara 
que la grafia sigui simple; i aquest fet 
es dóna en gran part del català oriental 
i del nordoccidental. 

En la pràctica, en part del domini 
lingüístic es palesa una tendència a 
pronunciar aquests grups, [bbl] i [ggl], 
amb el so consonàntic oclusiu sord, [pl], 
[kl], poble (po[pl]e), segle (se[kl]e), 
etc., tot i que, segons la normativa, no 
és recomanable perquè es considera un 
vulgarisme. Però ja sabem que el que 
estableix la normativa i el que fan els 
parlants –espontàniament i sense pen
sar en les regles gramaticals– no sempre 
coincideixen.

Tanmateix, presentem alguns exem
ples de cada cas, seguint, si més no, el 
que prescriu la gramàtica: 

bl [bbl]:  afable, amable, cable, cobla, 
deixeble, diable, doble, feble, 
fibla, lloable, moble, noble, 
oxidable, poble, estable, pro-
bable, soluble, voluble, etc., i 
derivats, com poblat, poblet. 

gl [ggl]:  regla, regle, segle, i derivats, 
com regleta. 

Així, creiem que l’ensordiment dels 
sons oclusius sonors [b] i [g] en aques
tes circumstàncies es deu al fet que són 
més fàcilment pronunciables com a 
sords que no com a geminats, seguint la 
tendència natural del parlant cap a l’eco
nomia fonètica. 

3.4. Geminacions amb grafia diferent

Hi ha un tipus de geminació els sons 
de la qual, fricatius alveolars, presenten 
una grafia diferent per a cada un dels 
dos sons repetits: 
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sc [ss]:  adolescent (adole[ss]ent), ascen-
sor, consciència, descendir, dis-
ciplina, piscina, suscitar. 

Nogensmenys, també en aquests 
casos, generalment es pronuncia un sol 
so, en lloc del so doblat o geminat: ado-
lescent (adole[s]ent), etc., en la parla 
col·loquial.

En aquest punt és important recor
dar un advertiment que ja hem fet 
manta vegada: cal no confondre la 
fonètica amb la grafia: així, en els 
grups cc i gg la presència d’una 
grafia doblada ens pot fer pensar que 
som al davant d’una geminació quan, 
de fet, la pronúncia dels dos sons que 
la formen és diferent i, doncs, no pot 
presentar cap mena de geminació. En 
citem alguns exemples: 

cc [ks]:  accelerar (a[ks]elerar), accent, 
acceptar, acció, diccionari, 
occir, succés, etc.

gg [gZ]:  suggerir (su[gZ]erir), suggestió, 
etc.

3.5.  Geminacions per fonètica sintàc-
tica

Finalment, queden els casos de 
geminació produïts en trobarse en 
contacte dues paraules la primera de 
les quals acaba amb un so consonàntic 
determinat, i la següent comença amb 
el mateix so, de manera que el resultat 
també és una geminació, ara per fonè
tica sintàctica. 

Aquí insistim de nou que cal distin
gir entre pronúncia i grafia: lletres com 
b, d, g, per exemple, sonen sordes en 
posició final de síl·laba o de paraula, si 
la consonant següent és sorda, tal com 
passa en àrab panxut (àra[p p]anxut), 
fred terrible (fre[t t]errible), càstig 
cruel (càsti[k k]ruel), etc., amb la qual 
cosa ens trobem davant d’una gemina
ció, produïda per la conjunció de dos 
sons iguals.

D’altra banda, quan es troben a final 
de mot, els sons sords oclusius, [p, t, k], 
i els sords fricatius [s, S] se sonoritzen 
en contacte amb el so consonàntic ini
cial del mot següent, si és sonor, de tal 
manera que en aquests casos el resul
tat de la sonorització esdevé igualment 
una geminació, és a dir, una consonant 
doblada, per fonètica sintàctica: cap 
bou (ca[b b]ou), tot d’una (to[d d]’una), 
puc guisar (pu[g g]isar), dues zebres 

(due[z z]ebres), boix jove (bo[Z Z]ove), 
etc., tal com vam analitzar en el primer 
d’aquests articles, el referit a les Sonorit-
zacions (cf. Llengua Nacional, núm. 
76, III trimestre del 2011, pp. 27 i 28). 
Vegemne alguns casos:

[pp]:  cap pardal, cub perfecte, àrab 
panxut.

[p] → [b] → [bb]:  cap bou, pop vistós, 
àrab badoc (com a 
resultat d’una sono
rització). 

[tt]:  pot témer, pot treballar, fred terri-
ble, quietud total. 

[t] → [d] → [dd]:  pot dur, prat degra-
dat, fred dens, fred 
de debò (per sonorit
zació).

[kk]:  sac carregat, poc carbó, càstig 
cruel.

[k] → [g] → [gg]:  pedagog gascó, suc 
gustós, abric gruixut 
(per sonorització).

[ff]: baf fredorós, escalf fonedís, fotò-
graf fabulós (aquí és freqüent l’em
mudiment de la primera de les dues 
consonants i, llavors, com és obvi, 
no hi ha geminació).

[ss]:  dos sacs, els sastres, fes sopa (aquí 
és freqüent l’emmudiment de la pri
mera de les dues consonants).

[s] → [z] → [zz]:  dues zones, pas zebra, 
poses zeros  (per 
sonorització; aquí 
també és freqüent 
l’emmudiment de la 
primera de les dues 
consonants).

[SS]:  calaix xapat, fregeix xurros, peix 
xilè (aquí també és freqüent l’em
mudiment de la primera de les dues 
consonants).

[S] → [Z] → [ZZ]: peix jove, reparteix 
joguines, guix gegantí (per sonorit
zació; aquí també és freqüent l’em
mudiment de la primera de les dues 
consonants).

[mm]:  crim mortal, farem melmelada, 
som molts. 

[nn] :  bon noi, fan nusos, font natural, 
són noranta. 

[]:  enginy nyaufat, pany nyacat, puny 
nyafegós. 

[ll]: el laberint, mel líquida, mil litres.

[]:  coll llis, fill llibertí, pell llustrosa, 
segell llampant, setrill llardós. 

[r] o [rr]:  amor romàntic, mar remogut, 
tresor recuperat. 

Quant als sons ròtics en contacte, 
recordem que el que tanca la primera 
paraula es pot pronunciar sigui com a 
bategant, sigui com a vibrant, però en 
ambdós casos hi ha geminació. 

Després de tot el que hem analitzat, 
podem concloure que la geminació és 
un fenomen fonètic en clara recessió 
per part de molts parlants del domini 
català, tot i que s’hi poden constatar 
nombroses fluctuacions i variacions. 
En efecte, que un parlant pronunciï 
geminat o no un so determinat depèn 
de diversos factors: del context fònic 
on es troba; de la freqüència d’ús del 
mot afectat; del registre i del ritme 
elocutiu emprats, de manera que, com 
més freqüent i usual sigui la paraula 
implicada, i si ens expressem en un 
registre col·loquial i familiar, palesa
rem una tendència més gran a no fer 
la geminació.

Una de les proves que la geminació 
està desapareixent és el seu reflex en 
la grafia de mots en els quals se n’ha 
perdut la consciència. Quants estudi
ants de segon ensenyament, i també 
universitaris, no escriuen adicció*, 
caligrafia*, inocent*, inocu*, para-
lel*, trieni*, etc., per citarne tan sols 
alguns exemples? No ens hem d’estra
nyar que, si un so geminat deixa de 
pronunciarse com a tal, s’acabi escri
vint, també, malament.

Tanmateix, caldria posar èmfasi en 
la pronunciació adequada de les parau
les amb sons geminats, insistinthi tant 
en el camp de l’ensenyament com en el 
dels mitjans de comunicació, del teatre 
i l’òpera, etc., per tal de fer ressorgir 
aquesta característica que ha estat i que 
continua essent, malgrat tot, tan pròpia 
de la nostra llengua. u
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Des de la Catalunya del Nord: 
Gentil Puig i Moreno 
Agnès Toda i Bonet

per què essent de rocafort i el pont de 
Vilomara us heu centrat en la situació 
de la llengua catalana i el seu ús a la 
Catalunya del Nord i n’heu fet el vos-
tre lloc de residència?

No puc respondre aquesta pregunta 
perquè, entre un punt i l’altre, hi ha tota 
una vida d’un costat a l’altre del món... 
(França, Finlàndia, URSS, Algèria, 
Senegal, Colúmbia Britànica, Mèxic, 
Patagònia, etc.). Vaig començar l’exili 
pel febrer de 1939, a l’edat de cinc anys, 
i vaig retornar a Catalunya després 
dels fets del maig de 1968 de París. Al 
Vallespir hi vaig arribar l’any 2000, en 
jubilarme, perquè la meva dona va ser 
nomenada professora de català a la Uni
versitat de Perpinyà.

Fet aquest aclariment, centrem-nos en 
la Catalunya del Nord. expliqueu-nos 
com hi veieu la situació del català en 
aquests moments.

Des del punt de vista polític, hi ha una 
extrema dreta amb el 30% dels vots i 
una dreta, UMP, que té 4 diputats sobre 
4; des del punt de vista econòmic, es 
tracta d’un dels territoris més pobres de 
l’Estat francès. Pel que fa a la situació 
lingüística, només el 18% de la població 
sap parlar català i no el pot pas parlar 
sempre (cf. Aïnes Noves, núm. 1, PUP, 
2007). Podeu trobar informació sobre 
aquesta situació i d’altres en el portal del 
CCCV (http://www.portalvallespir.cat).

i la situació de l’ensenyament del 
català? Quines diferències hi ha en 
els diferents nivells: ensenyament pri-
mari, secundari i universitari?

La diferència no és pas únicament en 
aquests nivells (a la Universitat de 
Perpinyà, de 10 mil estudiants, fan 
català entorn de l’1% del total, i els 
especialistes de català són menys d’un 
0,10%). La diferència la trobem sobre
tot entre la iniciació al català, amb el 
23% dels alumnes de primària que fan 
una mitjana d’una hora, les fileres bilin
gües catalàfrancès (22 hores setma
nals cada una) amb el 6% dels alumnes 
de primària; i la immersió de La Bres
sola, l’escola privada, amb només 700 
alumnes sobre 24.000 (el 3% del total). 
Aquesta immersió no té res a veure amb 
la immersió del Principat de Catalunya 
o del Quebec, a causa del context social 
de la llengua. La Bressola serveix per 
a enlluernar els barcelonins, que sovint 
continuen sense entendre gran cosa 
d’aquesta part del país.

Contra què s’ha de lluitar i quines 
eines hi ha (econòmiques, humanes, 
materials i altres) per a fer-ho? De 
quina manera es fomenta o es pot 
fomentar el català a la Catalunya del 
Nord? 

S’ha de lluitar contra tothom, començant 
per l’Estat, continuant per la Regió Llen
guadocRosselló i el Departament dels 
Pirineus Orientals, la Inspecció d’Aca
dèmia, els directors de centres escolars, 
els sindicats d’ensenyants (llevat d’un de 
sol) i la majoria dels ensenyants. Només 
una part dels pares d’alumnes expressa 
una demanda d’ensenyament. La moti
vació que podria fomentar l’ús seria la 
materialització de l’Eurodistricte i de 
l’Euroregió, però aquests nous organis

mes són encara massa poc coneguts i 
abstractes. Malauradament, amb la crisi 
econòmica els intercanvis transfronte
rers entre les dues bandes de la ratlla 
han quedat paralitzats.

Creieu que cal més activisme i més 
responsabilitat? per què? Com es pot 
aconseguir?

Actualment, sembla molt difícil, per 
no dir impossible, poder tornar a l’estil 
d’activisme dels anys setanta i vuitanta 
del segle passat. La institucionalitza
ció progressiva dels ajuts a la catala
nitat ha conduït a una subordinació i 
total dependència del moviment cul
tural nord català, que l’han paralitzat 
amb l’arribada de la crisi. La reducció i 
supressió de les subvencions han de ser
vir d’electroxoc per a retrobar formes 
d’activitat i de solidaritat entre les asso
ciacions de resistència cultural.

Quina és l’activitat que dueu a terme al 
Centre Cultural Català del Vallespir?

És bàsicament una activitat cultural 
intensa, des de l’any 2004 fins a l’ac
tualitat. Hem arribat a federar unes 
40 associacions catalanes del Valles
pir, des de Prats de Molló i Sant Llo
renç fins a l’Albera, passant per Arles 
i Ceret. Vam representar per primera 
vegada l’opereta catalana Cançó d’amor 
i de guerra a Arles el 13 de maig del 
2006 davant 700 vallespirencs. Tor
nem a editar la revista Vallespir des del 
2005, una revista que va existir durant 
els anys trenta; llavors era en francès 
i ara és en català. Una paradoxa més: 
és actualment l’única revista literària 

Ens desplacem a la Catalunya del Nord per endinsar-nos una mica 
en la seva situació i la seva problemàtica, acompanyats de Gen-
til Puig i Moreno, sociolingüista, autor de nombrosos escrits de 
caire pedagògic entorn de la llengua catalana, en general, i del 
seu ús a la Catalunya del Nord, en particular. Compromès amb el 
seu país i amb la seva llengua, ha destacat tothora pel seu acti-
visme, centrat ara al Centre Cultural Català del Vallespir (CCCV). 
Ens interessa el seu punt de vista nordcatalà. Vegem què ens diu. 

Gentil Puig amb el Canigó al fons
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i cultural escrita totalment en català a 
Catalunya del Nord.  

sou codirector de la revista universi-
tària Aïnes Noves. expliqueu-nos com 
i quan va néixer i quins són els seus 
objectius, i si creieu que es van asso-
lint o ja s’han assolit. 

No s’ha assolit res. Només volem dei
xar constància de la nostra activitat de 
recerca universitària, especialment a 
partir de les teories dels cultural stu-
dies anglosaxons aplicats a les enques
tes sociolingüístiques de la Catalunya 
del Nord (núm. 1), al Vallespir (núm. 2) 
i a la literatura nordcatalana (núm. 3). 
Va néixer l’any 2007 i continuem l’acti
vitat amb Martine Berthelot, Domènec 
Bernardó i Cristina Badosa, professors 
a la Universitat de Perpinyà. 

Dins «Criteris per a una norma-
lització lingüística democràtica a 
Catalunya» (Treballs de sociolingüís-
tica catalana 5, 1983: 25-39) parleu 
del perill que suposen els mitjans 
de comunicació. Quina és la situació 
actual en relació a la Catalunya del 
Nord? Creieu que internet i totes les 
seves possibilitats juguen a favor o en 
contra del català? 

Ui!, això és molt llunyà (1983); treba
llàvem amb la primera Llei de norma
lització lingüística i responia a l’Aina 
Moll (directora de Política Lingüística 
durant aquells anys). No en renego, 
però no recordo pas a quins mitjans em 
referia. Actualment, moltes coses han 
canviat, i no hi ha dubte que, entre els 
indicadors o marcadors positius de l’ús 
de la llengua catalana, caldria esmen
tar l’ús d’internet per part dels catalans 
com un factor potencial comparable a 
la situació d’altres pobles avançats, 
com Dinamarca, Holanda o Israel. 

Què penseu del cas de tV3? Quina 
és la situació de tV3 a la Catalunya 
del Nord? i la de les altres televisi-
ons autonòmiques del domini lingü-
ístic català? 

No en penso gran cosa, perquè no en 
sóc cap especialista. Ara es comença 
a rebre novament per TDT/TNT, així 
com també el K33. Serveix, almenys, 
per a comparar amb FR3 (la televisió 
regional francesa), que és un desastre, 

perquè només hi ha 5 minuts de català 
per dia i perquè no és un model digne 
de la llengua catalana, fins i tot sep
tentrional.

expliqueu-nos què són les parelles 
Lingüístiques transfontereres i en 
quin estadi es troben. 

El CCCV continua reforçant les 
Parelles Lingüístiques Transfontere
res amb la participació del Consorci 
de Normalització Lingüística de l’Alt 
Empordà i la col·laboració d’Òmnium 
Cultural de l’Alt Empordà. L’any 2010 
es van constituir unes quinze «pare
lles», algunes de les quals continuen 
existint i practicant la llengua. Ara 
l’associació Enraonem, de Ceret, s’en
carrega de rellançar una nova campa
nya (cf. el portal del CCCV). Recor
dem que són «parelles» d’un tipus 
totalment nou, diferents de les parelles 
lingüístiques del Principat (destinades 
als nouvinguts), en la mesura en què, 
en aquest cas, s’adrecen als catalans 
del Vallespir que desitgen retrobar l’ús 
normal de la llengua.

Creieu que cal una major solidari-
tat en relació als altres territoris de 
parla catalana envers el territori 
nordcatalà? La connexió d’aquesta 
part dels països Catalans amb les 
altres és bona? 

És una obvietat, és clar que cal més 
solidaritat i més intercanvis transfron
terers. Només en aquestes ocasions l’ús 
de la llengua esdevé natural. És el que 
tractem de fer sobretot amb Òmnium 
Cultural i les associacions culturals 
de l’Alt Empordà amb les quals tenim 
contactes. També intercanviem amb 
Òmnium Cultural del Bages, la revista 
Fonts d’Argentona i l’Institut Ramon 
Muntaner, que, per cert, va atorgar 
al CCCV el premi Recercat 2009 a 
Perpinyà (cf. el portal del CCCV). 
Col·laborem amb els diaris digitals 
de Perpinyà (La Clau) i de Figueres i 
Girona (El Punt-Cat).

Hi ha sentiment de pertinença a una 
realitat catalana que traspassa els 
pirineus i s’endinsa Mediterrani 
enllà? 

Mediterrani enllà, no ho sabria dir! 
Però, nord enllà (on la gent no és tan 

culta com pensava Salvador Espriu), 
potser sí. La catalanitat hi és viscuda 
ara d’una manera insòlita, que em sem
bla inversament proporcional a la pèr
dua de la llengua. És a dir, que els sím
bols catalans com la senyera i la cançó 
de Lluís Llach «L’estaca» esdevenen 
cada vegada més forts i visibles (cosa 
que sorprèn els barcelonins) a mesura 
que la llengua va perdent vitalitat. És 
una identitat trencada en estat de revul
sió que malda per sobreviure.

Què és, què diu i què pretén el Mani-
fest literari revulsista nordcatalà?

Precisament, aquest Manifest literari 
revulsista dels meus amics Pascal 
Comelade, Aleix Renyé, Miquel Sar
gatal i d’altres (publicat l’any 1998), 
gairebé ho diu tot amb el títol; trac
tava d’atacar el mal (la situació desas
trosa del català) amb remeis dràstics 
per tal de provocar, d’una banda, una 
estigmatització dels culpables jaco
bins i altres caps de Segarra (botiflers 
nordcatalans), i de l’altra, una reac
ció positiva per un redreçament de la 
llengua. Era un manifest amb un con
tingut altament simbòlic i clarament 
identitari. Ja sabem, però, que els 
manifestos literaris i la literatura, en 
general, no tenen gaire poder. Prete
nien provocar canvis en les mentali
tats i en les actituds. El Manifest lite-
rari revulsista nordcatalà començava 
així: «Malgrat l’empenta creativa i 
agitadora, fa unes dècades, del grup 
Guillem de Cabestany i dels activis
tes que el sostenien, malgrat les ini
ciatives col·lectives i individuals de 
guerrilla cultural, l’especificitat de la 
creació artística a la Catalunya Nord 
és, cada dia més, ocultada, negada i 
desnaturalitzada […]» (cf. http://www.
raco.cat/index.php/revistasociologia/
article/view/222401/303205).

Moltes gràcies. Esperem que el temps 
actuï a favor de la nostra llengua i de 
la nostra pàtria arreu del territori i ens 
retrobem en una altra ocasió per parlar 
de com ha anat avançant tot. u

Ceret (Vallespir), abril del 2011



amics i mestres

LLengua nacionaL - núm. 78 - i trimestre deL 2012    37

Antoni Llull Martí (lingüista)

David Pagès i Cassú

Llull de llinatge... i resident a palma... 
¿Que sou descendent del Doctor 
il·luminat, el gran ramon Llull?

Francament, em complauria ésserho, 
però Llull és un cognom corrent a 
Mallorca i no crec que tots els qui el 
duim tinguem uns avantpassats comuns. 

A través dels registres civils i parroquials 
es pot traçar l’ascendència de qualsevol 
persona fins a dos o tres segles enrere, 
però vuit són massa. També podria ésser 
que el meu primer avantpassat que dugué 
aquest cognom hagués estat un esclau lli
bert de la casa dels Llull.

Què li devem, tots plegats, a ramon 
Llull?

Haver elevat el català, en ple segle 
xiii, al nivell de llengua científica, 
i fomentat l’estudi de les ciències i 
de les llengües mitjançant obres ori
ginals que tingueren gran accepta

Antoni Llull Martí (Manacor, 1935) és un lingüista 
que compta amb una curiositat intel·lectual insa-
dollable i amb els millors atributs que pot tenir un 
membre del seu gremi: discret, estudiós, perse-
verant, sensible, tenaç, treballador... lector voraç 
i, sobretot, enamorat de la llengua. 
I això que les activitats professionals a què es va 
dedicar no tenien res a veure, en principi, amb 
l’obra que ha construït: gràcies als seus conei-
xements d’anglès i francès començà a treballar 
en el handling d’avions a l’aeroport de Palma i, 
simultàniament, a l’oficina d’una empresa comer-
cial dedicada a la venda de joieria, bijuteria i arti-
cles de regal, en què atenia la correspondència 
amb els clients estrangers. 
En 1971 aprovà els exàmens per a professor de 
català, als quals es presentà per lliure, i en 1979 
aparegué la primera de les seves obres: Vocabu-
laris temàtics. Fa goig el nombre de títols que ha 
publicat de llavors ençà. N’esmentem alguns: El 
lèxic de mossèn Alcover (1987), Felicitacions 
en 500 llengües (1992), Reflexions sobre la 
saviesa dels proverbis (1994), Bruixat per la llengua (2001), Premsa i societat. Una visió a 
través de la publicitat al primer diari de Mallorca (1808-1814) (2006), Diccionari d’expressions 
lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d’En Jordi des Racó (2008), Prenint 
el demble a les paraules (2009), Diccionari de noms de persona (2010)...
Una de les coses que ens plau d’afegir en aquesta introducció és que ha conreat profusament l’aspecte 
lúdic de la llengua en una vintena llarga de publicacions, que ell mateix componia, editava i fins i tot 
relligava, i amb les quals obsequiava les seves amistats per les festes de Nadal. Les començà en 1979 i 
no les va interrompre fins al 2006. És un corpus d’una riquesa extraordinària, on es poden trobar endevi-
nalles, etimologies de noms en diverses llengües, frases insòlites, gloses, jocs de paraules, palíndroms, 
proverbis, receptes i remeis...
Antoni Llull té ben atapeïts els sarrons de la saviesa i de l’experiència. És d’aquelles persones que fan 
llum i que marquen camí o, dit d’una altra manera, que ja han adquirit en vida la condició de referents. 
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ció entre els savis de la seva època, 
i havernos deixat un bon nombre 
d’obres literàries que durant moltes 
generacions serviren als estudiosos 
d’estímul i de model, dins i fora del 
Regne d’Aragó.

Vàreu néixer a Manacor. ens imagi-
nem que això devia influir que, ben 
aviat, us fixéssiu en la figura de Mn. 
antoni M. alcover, del qual sou un 
gran estudiós i un dels màxims espe-
cialistes.

Anem per parts. Ajudat per mon 
pare, vaig aprendre de llegir, abans 
de començar a l’escola, en els llibres 
de Rondaies. Després, quan tenia 
devers catorze anys, a la Biblioteca 
Pública que mantenia «La Caixa» a 
Manacor, vaig descobrirhi el primer 
tom del Diccionari català-valencià-
balear. En vaig llegir la Introducció 
i em quedaren clares per sempre l’ex
tensió territorial i la unitat de la nos
tra llengua. No som, però, cap gran 
especialista en l’obra alcoverina, 
només un aficionat a llegir els seus 
textos.

per cert, quin és l’origen del pseu-
dònim amb què presentava les seves 
rondalles el canonge mallorquí: en 
Jordi des racó?

Fa molts d’anys el nostre amic Gabriel 
Barceló em va contar que havia des
cobert que al carrer de Muntaner, de 
Manacor, precisament a la raconada 
que fa quan canvia de direcció, hi havia 
viscut un home, nascut l’any 1833 i 
mort l’any 1914, anomenat Jordi Joan 
Pont, del qual se sap que era cadirer 
i «repartidor de consum» (supòs que 
una espècie d’ordenança de l’oficina 
de consum) i era de malnom «Jordi 
des Racó». Aquest home, un menes
tral notablement instruït per a aquella 
època, estava emparentat amb la famí
lia Alcover, i consta que els caps de 
setmana ensenyava a casa seva les ora
cions i els principis de doctrina cristi
ana a grups d’al·lots que havien de fer 
la primera comunió, i a més els contava 
rondalles i contarelles. D’alguns escrits 
de mossèn Alcover es desprèn que ell 
havia estat un d’aqueixs al·lots i que 
apreciava molt mestre Jordi. Segons 

la hipòtesi de Barceló, el qual pensa 
escriure un treball amb totes les dades 
que té arreplegades sobre aquest tema, 
el jove Alcover podria haver adoptat 
el pseudònim amb què presentava les 
seves rondalles en honor del seu antic 
mestre de doctrina. D’altra banda, 
hem de considerar que el nostre gran 
home era de família pagesa, i s’enor
gullia d’ésserho, i sabia que Jordi sig
nifica ‘qui treballa la terra, conreador’, 
i el complement «des Racó» podria 
haverlo pres com a signe d’humilitat. 

Vàreu sistematitzar, en el llibre titulat 
Diccionari d’expressions lingüístiques 
(ed. Moll), prop de 5.600 locucions 
col·loquials del català de Mallorca de 
principis del segle xx que apareixien 
en les seves històries. ens imaginem 
que al darrere d’aquest treball hi ha 
la voluntat de preservar un tresor de 
valor incalculable.

Hi ha, en efecte, la voluntat de preserva
ció, i també la de retre un sincer i emo
tiu homenatge a aquell homenot que 
amb tanta perseverança recollí aquelles 
rondaies i, sense que perdessin la seva 

Antoni Llull Martí, Biel Barceló Bover i David Pagès i Cassú, al 
restaurant Molí d’en Sopa, a Manacor, el passat 29 de juliol
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aparença de textos col·loquials, les vestí, 
literàriament, de forma admirable. 

part de la vostra formació és auto-
didacta. D’on us ve la passió per la 
llengua? 

Sóc en gran part autodidacta, però no 
per haverho triat. La meva família, en 
aquells primers anys de postguerra, no 
disposava de mitjans econòmics per a 
pagar una escola. Vaig anar a l’escola 
pública i, només amb l’ensenyament 
primari, vaig haver de posarme a tre
ballar. En aquell temps, les persones 
«feineres» solien treballar onze o dotze 
hores al dia (i algunes encara més). Dins 
la meva família tots ho eren, feiners, i 
no podien entendre ni aprovar que jo, 
afluixantme de molts petits capricis, en 
lloc de treballar més hores, em dedicàs 
a llegir, principalment, diaris i revis
tes ja passats de data, contes, novel·les, 
llibres d’història i de ciències i qualse
vol altra cosa escrita que caigués en les 
meves mans, i que a més gastés els meus 
minsos estalvis en llibres. Aleshores no 
tenia cap predilecció especial per la filo
logia, però sí per tot allò escrit en la nos
tra llengua. Després, al llarg de seixanta 
anys, m’he anat fent una biblioteca par
ticular que, pel seu volum, ha arribat a 
constituir un seriós problema domèstic.

Després del servei militar començà-
reu a treballar a l’aeroport de palma 
i, simultàniament, a l’oficina d’una 
empresa. ens imaginem que les cir-
cumstàncies de la vida us empenye-
ren a anar per aquesta direcció. si 
hagués depès únicament de vós, com 
us hauria agradat d’encaminar la vos-
tra vida professional?

Just tornat del servei militar, fet 
a l’Àfrica Occidental, vaig com
prarme, pagantla a terminis, una 
petita màquina d’escriure Olivetti i un 
mètode per a aprendre mecanografia 
(una altra de les meves rareses), i tot 
sol vaig començar a ferne pràctiques 
de forma intensiva. Entre els disset i 
els vint anys havia estudiat (això sí que 
de forma autodidàctica, puix no tenia 
diners per a pagarme’n classes) francès 
i anglès; el primer, amb un vell mètode 
dels usats en el batxillerat i escoltant, 
per afinarne bé la pronunciació, la 
ràdio francesa (sobretot els butlletins de 

notícies), i el segon, a través de les lli
çons trameses en ona curta per la BBC. 
Per devers el mes de març de l’any 1961 
vaig veure un anunci al diari en el qual 
s’oferia treball a joves que parlessin 
anglès i tinguessin uns coneixements 
bàsics de treball administratiu per a 
fer feina en el despatx d’avions. M’hi 
vaig presentar, em feren unes proves i 
em contractaren. Era un treball només 
per a l’estiu, i després vaig passar, amb 
un contracte fix, a l’administració de 
l’aeroport, depenent aleshores de la 
Subsecretaria d’Aviació Civil, i des de 
1984 fins al 2000, ja com a AENA, hi 
vaig ésser el responsable de recursos 
humans. En cas d’haver pogut triar, 
probablement hauria fet una carrera de 
lletres, però fins a trentanou anys no 
vaig poder entrar a la Universitat, que 
acabava d’establirse a Palma com una 
part de la de Barcelona. La meva dona 
m’animà molt a presentarme a les pro
ves i començar aqueixs estudis malgrat 
suposar, això, una disminució dels 
ingressos domèstics, no gens sobrants. 
Els primers dos anys totes, o quasi 
totes, les classes es feren a la tarda, 
però a l’inici del tercer any en passaren 
moltes al matí. Aleshores vaig haver de 
deixarho, perquè no podia compaginar 
l’assistència a les classes i al treball, 
però vaig continuar llegint llibres de 
filologia, i crec que els dos anys cur
sats em foren de molta utilitat.

Formeu part de la societat d’Ono-
màstica, de la qual fóreu membre 
actiu de la junta rectora. És conegut 
que teniu una especial predilecció 
per aquesta branca de la llengua i, 
en concret, per l’antroponímia. Què 
us hi decantà?

Vaig adonarme, no sé quan, però ja 
des de molt jove, que no es concedia 
als noms propis, de persona i de lloc, 
la importància que mereixien, i un bon 
dia, potser quan tenia devers vintiset 
o vintivuit anys, a la biblioteca pública 
de l’ajuntament de Palma hi vaig des
cobrir un dels pocs llibres seriosos dels 
publicats en castellà sobre noms de per
sona, el Diccionario de nombres pro-
pios, de Gutierre Tibón. Havia estat 
editat a Mèxic i no sé com havia anat a 
parar a la biblioteca municipal. A tra
vés d’un bon llibreter vaig poder acon

seguirne un exemplar, que hagué d’és
ser importat des de Mèxic. Amb aquest 
llibre vaig iniciar una col·lecció d’obres 
d’onomàstica i hagiografia en les princi
pals llengües europees que s’acosta als 
cent cinquanta volums. Durant el meu 
segon any d’universitari tardà, vaig fer 
un treball de curs sobre els noms dels 
mallorquins, que em valgué una matrí
cula. Per devers la meitat de l’any 1981, 
malgrat haver deixat els estudis oficials, 
em cridà de la Universitat el professor 
Joan Miralles per demanarme si vol
dria col·laborar amb ell en l’organitza
ció del Col·loqui de la Societat d’Ono
màstica que havia de ferse durant la 
primavera de l’any següent al monestir 
de la Real, de Palma. Li vaig dir que sí, 
i hi vàrem fer molta feina. Fou un gran 
succés. Hi vaig presentar una ponèn
cia titulada Passat, present i perspec-
tives de futur dels estudis d’antroponí-
mia a Mallorca, que em fou elogiada 
per Francesc de B. Moll, Enric Moreu
Rei, aleshores president de la Societat 
d’Onomàstica, i altres. Després m’ofe
riren formar part de la junta directiva 
d’aqueixa societat i ho vaig ésser durant 
més de deu anys. 

L’any 1971, ja com a professor de 
català, us presentàreu a l’editorial 
Moll per tal de fer coneixença amb 
el gran lingüista mallorquí, de qui 
havíeu llegit les obres principals. 
Quin record en teniu, d’aquella 
trobada?

No fou exactament així. Fou abans, 
potser dos anys enrere, que un bon dia 
em vaig presentar a l’editorial Moll, i 
vaig demanar per ésser rebut per aquell 
gran home. Li vaig dir que havia lle
git quasi totes les seves obres i havia 
après una mica d’alemany gràcies al 
seu mètode. Es mostrà molt amatent 
i en guard un record molt agradable. 
Crec que va ésser en 1971 que em vaig 
inscriure a un curset, impartit per ell, 
encaminat a obtenir el certificat de 
professor de català de l’Estudi Gene
ral de Mallorca, títol que em féu molta 
il·lusió, tot i no tenir cap valor «oficial». 
Alguns mesos després, el senyor Moll 
em cridà i em proposà d’impartir un 
curset d’introducció al català a alum
nes dels darrers cursos de batxillerat 
a l’Institut Ramon Llull, de Palma. El 



amics i mestres

40    LLengua nacionaL - núm. 78 - i trimestre deL 2012

director d’aquest institut era amic del 
senyor Moll i aquest l’havia convençut 
per a dur endavant aqueixa experièn
cia. Els alumnes eren tots voluntaris, 
i haguérem de triar l’hora que menys 
desbaratés l’assistència a altres cur
sos, i deixant ben clar que tal curset no 
tendria cap validesa acadèmica, ni tan 
sols com a mèrit. Davant tal proposta, 
em vaig quedar com de pedra. Imagi
na’t, jo fent de mestre amb una nul·la 
experiència en aquest quefer! Però em 
va convèncer i en conserv un agrada
ble record i una molt preuada amistat, 
d’aquella tan imprevista com enriqui
dora tasca. 

el català ha de fer front a nous rep-
tes i a noves difi cultats. Com actuaria 
en els nostres dies Francesc de Borja 
Moll? 

Segurament actuaria amb la seva pro
verbial prudència, però sense afl uixar 
gens ni mica. Gràcies al seu saber fer, 
va aconseguir de publicar en català 
obres literàries i altres de temàtica 
diversa quan encara tenien vigència 
algunes de les lleis franquistes que ho 
prohibien. 

en què ha avançat i en què ha reculat 
la llengua en aquestes últimes dècades 
a les illes Balears i, de manera espe-
cial, a Mallorca?

És, indubtablement, més coneguda 
a nivell literari, però en el registre 
col·loquial ha perdut molta de la seva 
gràcia natural i s’usa farcida de caste
llanismes innecessaris. 

Quina recepta donaríeu per a aug-
mentar-ne l’ús entre els joves i la gent 
nouvinguda?

Malauradament, no tinc aquesta 
recepta. Però em sembla que allò més 
eficaç seria que tots els nouvinguts, 
joves o vells, notessin en nosaltres l’or
gull de parlar català, i s’adonessin que 
l’interès que mostressin per la nostra 
llengua els seria sincerament agraït, 
cosa sens dubte avantatjosa per a ells. 

en una entrevista que us féu el mes-
tre i escriptor manacorí Gabriel Bar-
celó dèieu: «La solució està a no per-
dre la nostra consciència com a poble. 
altrament, estam perduts.» això ho 

afi rmàveu l’any 2002. ens imaginem 
que no han perdut gens de vigència, 
aquestes vostres paraules.

Per a mi no n’han perduda gens. Cal 
que sapiguem qui som i ens n’hem de 
sentir orgullosos, i ho hem de demos
trar, no amb fatuïtat, sinó amb tota 
normalitat, poc més o menys com 
solen estarhi, de la seva terra i de la 
seva llengua i cultura, els nascuts a 
altres països del món que no coneixen 
ni imaginen els nostres problemes lin
güístics.

en el llibre Prenint el demble a les 
paraules (Documenta balear) des-
cabdelleu algunes peculiaritats de 
la nostra llengua com són els drets 
lingüístics, les maneres com podem 
defensar-la, els avantatges i els desa-
vantatges... totes les peces són impor-
tants, en una llengua.

Els drets lingüístics no són peculiari
tats de la nostra llengua, sinó de totes 
les del món. Per a la política hi ha llen
gües importants i altres que no ho són 
gens, però per a la lingüística ho són 
totes, importants, i totes mereixen el 
mateix respecte. I per això, a davant 
dels intents de minorització i descrèdit 
de la nostra llengua, els qui la parlam 
tenim tot el dret, i l’obligació, de defen
sarla, cadascun a la seva manera, però 
tots amb la mateixa voluntat de preser
varla i enaltirla.

Fa pocs mesos va sortir el Diccio-
nari de noms de persona (ed. Moll), 
on aplegueu més de cinc-cents noms 
de persona, històrics i tradicionals 
a Mallorca, i de cadascun en feu un 
comentari general sobre l’etimologia 
i les primeres datacions. ens imagi-
nem que deu haver estat una feina 
molt laboriosa i pacient, però alhora 
molt agraïda. 

Fa més de trenta anys que vaig tenir 
la idea de fer aqueix llibre, però el tre
ball remunerat que necessitava fer per a 
dur endavant la família no em permetia 
dedicar gaire temps a les tasques d’in
vestigació. A poc a poc, durant anys i 
més anys, vaig fer milers de fi txes de 
noms, però fins després d’haverme 
jubilat no vaig poder completar les 
dades que em faltaven per a confeccio
nar aqueixa i altres obres que he publi
cat durant els darrers deu anys. Això 
de cobrar una pensió sense obligacions 
laborals, encara que sigui després d’ha
ver treballat durant prop de cinquanta 
anys, és una gran cosa! 

el ressorgiment de la cultura popular 
a l’illa, fi ns a quin punt és benefi ciós 
per a la conservació i dignifi cació de 
la llengua catalana?

Hi ha una part de la cultura popular 
que no té gaire cosa a veure amb la 
llengua, com són els vestits, la música, 
alguns balls, la cuina, l’ús de determi
nats objectes... Però n’hi té molta, a 
veure, la transmissió de cançons, lle
gendes i rondalles, acudits tradicio
nals, endevinalles i jocs de paraules. 
Tot això ajuda a conservar i dignifi car 
la llengua.

ens agradaria que ens parléssiu dels 
combats de glosadors, en els quals 
participeu i que tant d’èxit estan 
tenint.

Jo faig gloses, adesiara, però a més de 
no tenir un esperit combatiu, no sóc 
prou àgil de pensament per a poder 
improvisar sota pressió, i d’altra banda 
sóc molt perfeccionista i a cada com
posició li don unes quantes voltes 
abans de donarla per bona. El que més 
he fet, en aquest art de la glosa, són 
endevinalles, més de mil siscentes, 
algunes ja publicades, i esper veure
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les publicades totes juntes, però tal 
com estan les coses no sé quan podrà 
ser això. Tornant als combats de glosa
dors, ja t’he dit que no tinc aptituds per 
a participarhi, però m’agrada assis
tirhi si els combatents són prou bons, 
i en tenim uns quants, a Mallorca i a 
les altres illes, que ho són molt. 

i per què no ens en feu cinc cèntims, 
d’aquestes endevinalles vostres?

Vaig agafar com a model les fetes anti
gament pels nostres glosadors, però en 
molts de casos referides a coses dels 
nostres dies, com, per exemple: «De 
treballadors sortats / com aquests, ben 
pocs se’n troben: / només fan feina 
quan volen / i el patró no els vol can
sats» (els tripulants d’un avió comer
cial). «Quan em pos a navegar / puc 
arribar molt enfora / sense sortir a 
defora / ni fi carme dins la mar» (nave
gar per internet).

si fi xem la mirada en els gèneres lite-
raris, no ens negareu que, a les illes, 
els camps estan ben assaonats i que hi 
ha molts bons conreadors...

Efectivament, no ens podem queixar. 
I n’hi va haver, i molt bons, en temps 
de la dictadura, els quals, no gens ben 
vists pels governants, contribuïren molt 
efi caçment a la conservació i dignifi ca

ció de la nostra llengua, amb tot i que 
algunes de les seves obres hagueren 
de romandre inèdites durant molts 
d’anys.

Quina ha de ser, al vostre entendre, 
la relació que han de tenir els dife-
rents pobles de parla catalana?

Hauríem de tenir una relació frater
nal, conscients que som germans de 
llengua i cultura, i que, per molt que 
no hi hagi una coincidència total en 
altres elements de la cultura popular 
de les terres catalanes, compartim un 
gran fons de costums, de tradicions, 
de virtuts i de vicis. I una comuna 
visió, en termes generals, de com és 
el món.

Quan acabeu un projecte, ja en 
comenceu un altre. Què hi teniu, 
damunt la taula de treball, en 
aquests moments?

No m’agrada parlar del que estic 
fent fins que ho tenc acabat. Com 
diuen els valencians, a la collita es 
veurà el fesol.

Les illes han sofert, al llarg del segle 
xx, els canvis més importants de la 
seva història. Vós en sou un testimoni 
privilegiat, de manera especial, de 
Mallorca. Com els valoreu?

Negativament. Quan jo era al·lot els 
pobres teníem necessitat de moltes 
coses, però hi havia feina per a tot
hom. Poc després arribà el turisme i 
començà la destrucció del nostre pai
satge marítim, la qual, algunes dèca
des després, arribà al camp, i fi ns i tot 
a la serra, que, per cert, ara ha estat 
declarada per la Unesco patrimoni de 
la humanitat. Pot ser que això aturi una 
projectada urbanització a la vora del 
monestir de Lluc i algun altre desas
tre, però no ho veig del tot segur. És 
cert, d’altra banda, que mai no hi havia 
hagut tants de mallorquins a l’illa, 
però entre els forasters i els estrangers 
que resideixen entre nosaltres quasi 
ens igualen en nombre, i durant l’es
tiu ens doblen i molt més. I vivim una 
situació perillosa: si la crisi econò
mica present, o una altra de pròxima, 
afectés els països europeus de forma 
més desfavorable del que ho ha fet fi ns 
ara, o es produís un desastre natural, 

o un gran vessament de petroli, o un 
accident en un vaixell de propulsió 
nuclear, i potser amb bombes atòmi
ques a bord, dels que adesiara fonde
gen dins la badia de Palma, podríem 
quedar sense turisme i tindríem milers 
d’hotels i d’edifi cis de tota casta buits i 
degradantse, i fam a rompre! La majo
ria d’habitants haurien d’emigrar. Un 
mal panorama, certament. 

reproduïm ara un fragment de La 
nova conquesta de Mallorca, de Bal-
tasar porcel: «encara queda una 
altra Mallorca, quasi immòbil i sapi-
entíssima, on se segueix conreant la 
terra i on els mariners calen les xar-
xes. [...[] als vespres es conten ron-
dalles; i la gent del món es reparteix 
en mallorquins, eivissencs, valenci-
ans, catalans; els de la resta de la 
península són forasters i, tots els 
altres, estrangers.» Què en queda, 
d’aquesta Mallorca?

Els vells encara solem fer aqueixa 
distinció. I avui en dia hi podem afe
gir la dels «moros» (tots els qui par
len àrab o cosa que s’hi assembli, i 
«mores» totes les musulmanes que 
duen vel, tant si són marroquines com 
iranianes o indonèsies); els xinesos 
(tots aquells qui tenen faccions asià
tiques, siguin de la Xina, del Japó o 
de Corea), i els sudamericans, d’entre 
els quals la majoria dels mallorquins 
no en podem distingir, per la parla, la 
nacionalitat, exceptuats els argentins, 
moltes vegades diferenciats dels altres 
i anomenats així, «argentins». I també 
els gitanos. La resta, en el text de Por
cel, ja és història. 

Com us imagineu la Mallorca del 
futur? Com voldríeu que fos? 

No me la imagín, ni vull imagi
narmela. Voldria que hi hagués tre
ball per a tothom i que hi fossin més 
presents i més preuats tots els valors 
humans, que s’hi prestigiessin la cul
tura pròpia i l’aliena, i que el nostre 
civisme arribés al punt de poder ésser 
comparat, sense por de quedar mala
ment, amb el dels països més avançats 
en aquest aspecte.

Molts d’anys i bons... i aquest que no 
compt, benvolgut antoni! u
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Envoltat d’un silenci ac
tiu, a pas sorneguer de 
qui ja en torna, recolzat 

sobre un bastó que més li fa de 
batuta dels pensaments que li 
brunzen que no pas de suport 
corporal, Francesc Pascual cir
cula pels carrers i no triga a 
tornar a casa per asseure’s da
vant l’ordinador, el qual es 
mira amb enteniment i el qual 
fustiga i del qual exigeix sense 
embuts –ai pobre de tu! Així 
és com en treu bons escrits, 
bons llibres, animats de gosa
dies i rics en estirabots, els 
quals poden causar alarma, i 
de fet en causen. És un goig 
seguirli el fi l, fa rodar el cap 
deixarse emportar pel remolí 
dels acudits del lliurepensador 
i per les observacions punyents 
de l’anticlerical amic de tants 
capellans. A fe de món que el 
lliurepensador és un espèci
men profi tós, insòlit, que hi ha 
massa pensador premsat pel 
motlle, entre nosaltres, massa 
pensament prefabricat i amb 
ànima de ferro, el qual no pot 
ser vinclat ni pot ser trencat, 
contra allò de Joan XXIII fl ec-
tare, non frangere. Déu mos en 
guard, que diu el Francesc.

Tant és així, tanta colla de 
capellans amics, que la gesta
ció literària del Francesc fou 
feta a l’ombra de mossèn Ba
llarín, segons ell mateix, el 
Francesc, professa. Fins al 
punt que pugui ser dit que l’es
criptor que comentem és un 

epígon del polígraf Ballarín, 
que l’estil no falla, els seus són 
estils paral·lels que marxen ple
gats, revelant una afi nitat, un 
do comú, ni que a la llarga s’hi 
enlairin divergències de pensa
ment o de conviccions d’aque
lles que en diem arrelades, 
divergències que causen cert 
trontoll. 

I, parlant d’estils, cal ano
tar que llegir el llibre que co
mentem del Francesc és una 
pura delícia –ho dic sense cap 
intent d’ensabonar–. És una 
apreciació personal, em mou a 
afirmarho l’agilitat de l’ex
pressió, la fàcil manipulació de 
la llengua, l’abundància de me
tàfores gens aparatoses, però 
espontànies i que són el secret 
ingredient d’aquesta agilitat. 
El Francesc coneix bé la llen
gua catalana. I li dóna aquesta 
sentor del llenguatge de la 
Plana que el fa casolà com un 
recapte sortit de les mans 
genuïnes d’una de les nostres 
mestresses del terròs –tan be
neïdes mestresses i que no 
rarament fan la titil·lació espi
ritual de l’escriptor. Ja per 
aquesta sola raó de l’estil val la 
pena de llegir el Francesc. En 
aquest aspecte, el seu llibre és 
un aplec, un museu vivent de 
mots i de locucions que enri
queixen el lector i que no 
s’haurien de perdre mai, si no 
volem perdre una llengua que 
és increïblement rica i compe
tent en tot ram de l’expressió. 
La parla de l’Urgell. Un tresor 
caigut del cel sobre la Plana.

Però no és únicament la 
paraula. El fons del llibre no 
desmereix de l’estil, puix que 
tots dos fan un cos homogeni i 
ben travat, on lliguen a mera
vella. Per cert, un tema ben 
peculiar, que d’entrada diríeu 
que no donaria per a gaire. Es 
tracta d’un fi ll de casa que fa 
la vida normal que fa tot veí de 
barri i que, de cop, apareix ma
lalt d’una malaltia que crec que 
cal dirne bogeria. I el tanquen 
en una «residència», nom que 
ben segur és eufemisme de 
manicomi. On la vida hauria 
de descabdellarse anodina, 
allò que poden donar de si un 
grapat de boigs controlats pels 
qui ho són més que ells –con
trol d’aquells que la porta de 
tals institucions en tanca més 
fora que dins–, però vida que 
dóna alteracions i patacades a 

dojo i de caire realment novel
lesc. El protagonista és un boig 
fora de sèrie. Que sembla que 
no hi hauria de fi lar, però que 
hi fi la més que ningú, i que tot 
sovint primfi la força. 

Que pren Déu com a pare i 
tutor seu i se li planta davant 
amb «la seva fe». Res de més 
lògic. Per conèixerlo, aquest 
Déu, i ferse’l seu sense pre
fabricats i descartant motlles 
ofi cials, per estimarlo i alça
premarlo davant els senzills 
de cor, companys de confi na
ment, i més encara davant els 
falsifi cadors. Per aviar, com a 
fruit de l’experiència de l’en
contre, declaracions que real
ment tronen per la seva gosa
dia. L’experiència de Déu és 
una cosa molt personal i diu 
que cada ànima és un univers; 
aquesta experiència no pot ser 
pactada ni imposada per cap 
institució que no sigui l’inte
ressat. El Francesc acomboia 
en el text les conviccions per
sonals, les cavil·lacions «incon
fessables» que s’han remenat 
pel magí potser durant qui
saplo, fentles parlar al de
ment ex abundantia cordis 
(sui, és a dir, de l’abundància 
del cor del Francesc). No hi ha 
res a dir, en el sistema. No ai
xecaríem mai una foguera per 
tal de cremarhi un heretge, 
crim capital que han presenciat 
els segles dels segles. 

Ni faríem retrets d’hetero
dòxia, perquè ningú no és amo 
de l’ortodòxia, ni sap quina és 
aquesta, al fons del fons. Les 
del boig són remarques del 
més planer sentit comú, i el 
Francesc el fa parlar basantse 
en allò que els nens i els boigs 
diuen les veritats. Hi ha un 
gruix de sinceritat i de valen
tia, en tot l’afer que el llibre 
comporta. Què és la veritat? 
–allò que Pilat va dir de més 
gran en tota la seva vida, la 
qual portava una mica a les 
palpentes, pel seu caràcter 
vacil·lant–. I tots vacil·lem en la 
vida, i el qui no ho fa és un 
encarcarat ben emmotllat.

El text és en forma de con
verses escrites, si voleu di
gueune cartes, a una tal Bet, 
que és la neboda del protago
nista. És el refl ex de la seva 
consciència, el pàmpol on 
s’inscriuen els pensaments que 
es forja, d’on li reverteixen per 
tal que torni a sospesarlos. És 

la confi dent, la protectora, la 
dona, la Beatriu de Dant, la 
fada benigna que agombola i 
protegeix.

Que amb la seva vareta 
mà  gica no pot impedir que 
l’autor, amb tiferia, subratlli 
l’única t que porta el títol La 
raó trobada, la subratlli, insis
teixo, com qui diu perquè la 
suprimiu i hi llegiu La raó ro-
bada, que voldria significar 
que els «experts» en demència 
«roben» la raó al seu pacient, 
amb llur sapastrada, i el malalt 
la retroba amb el seny que de 
tota manera rau al fons de la 
seva malaltia... Subterfugi del 
Francesc per a aviar al vent el 
nus del seu ideari respecte al 
tema religiós, alleugerintse 
del llast que el turmenta, arran 
de records del seu passat, i per
què els de bona voluntat hi di
guin la seva, o se sentin invi
tats a la sinceritat del diàleg 
amb si mateixos i amb tot fi ll 
de mare. Aspecte que al 
capdavall pot ser la tesi de la 
seva fi cció peculiar i amb sub
tilitat elaborada.

En Francesc no és un 
home mediàtic, però és un 
gran escriptor. Callat, cons
tant, sòlid. No fa soroll, ni 
n’hi fan. Haveu sentit mai el 
seu nom per TV3 o per 
Catalunya Ràdio? I tants n’hi 
sentim que ostenten cognom 
estranger o que presenten una 
interessant normalitat biolò
gica. El fi nal, de la diguemne 
novel·la, queda penjat enlaire, 
com penjat enlaire està el nos
tre país. Diu que això és de 
grans escriptors, i de pobres 
països. u

PERE ORTÍS

Francesc Pascual, 
La raó trobada, 
Pagès Editors, 
Lleida 2010.

La raó 
trobada
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Va sortir el llibre What 
Catalans Want. Could 
Catalonia become Eu-

rope’s next state? Es va presen
tar el 21 de juliol del 2011 en el 
pati central de l’Institut d’Estu
dis Catalans, amb parlaments 
del president Jordi Pujol i els 

catedràtics Joan Ramon Resina 
(University of Stanford) i Henry 
Ettinghausen (Southampton 
University). 

What Catalans Want vol di
fondre la realitat catalana arreu 
del món i omplir un gran forat 
que té la bibliografi a catalana en 
aquest sentit. Explica, en an
glès, com és la nostra nació i 
què volem els catalans avui des
prés del desmantellament de 
l’Estatut del 2006. What Cata-
lans Want conté 35 entrevistes 
a personalitats catalanes i no
catalanes que posen de manifest 
per què cada cop més catalans 
se senten incòmodes formant 
part d’Espanya. Parlen de temes 
com l’espoli fi scal, el defi cient 
fi nançament, les amenaces a la 
llengua i a l’ensenyament cata
lans, les defi ciències en la recu
peració de la memòria històrica, 
el foment de l’odi a la catalani
tat, el tema dels toros, etc. Tots 

aquests temes són tractats des 
d’una òptica força interessant 
per a un lector anglès, americà, 
suec, australià... El llibre s’obre 
amb un exquisit pròleg del fa
mós novel·lista irlandès Colm 
Toibín i l’han creat Toni Stru
bell (textos), Lluís Brunet (foto
grafi a) i Liz Castro (edició).

Pensem que el llibre farà 
una gran labor difonent la causa 
catalana pel món. De fet, ens 
arriben notícies que ja és així! 
El 25 de novembre fou presentat 
a Londres amb gran èxit. En 
qualsevol dels seus formats, se
ria un excel·lent regal per a un 
parent, conegut, referent, crea
dor d’opinió, polític etc. que 
coneguem i que pensem que 
hauria de conèixernos millor. 
Cal neutralitzar la feina que du
rant segles ha fet Espanya per 
anorrear la realitat nacional ca
talana. Aquesta labor ajudarà a 
obrir una nova etapa que ens ha 

de portar cap a la plena llibertat 
nacional.

What Catalans Want es pot 
comprar per internet en tres for
mats diferents: 1) a tot color 
(aprox. 30 euros); 2) en blanc i 
negre (aprox. 15 euros); i 3) en 
versió electrònica per a lectura en 
qualsevol lector (com ara Kindle, 
iPad, Sony Reader, etc.) (aprox. 5 
euros). Hi ha, doncs, preus per a 
totes les butxaques.

Obrint l’enllaç http://www.
whatcatalanswant.cat/buy.
html  podeu trobar els diferents 
llocs a internet on el podreu com
prar (per exemple, Amazon). 
Comprantlo per aquest sistema, 
us arriba el llibre a casa al cap de 
dos o tres dies i sense cost addi
cional. També el podeu demanar 
a la llibreria Come in de Bar ce
lona (cantonada Rosselló amb 
Balmes) i a la llibreria La Tralla 
de Vic. u

RAYMOND WAP

What Catalans 
Want

Ramon Sangles, escriptor 
i director de la revista 
Llengua Nacional, 

ens presenta mitjançant l’obra 
Vull morir d’amor una faceta 
fi ns ara nova –i, per tant, des
coneguda del públic lector– del 
seu món espiritual i, doncs, 
també de la seva personalitat 
literària. L’autor, dedicat fi ns 
ara exclusivament a temes rela
cionats bàsicament amb el bon 
ús i la difusió de la llengua, a 
través d’aquest nou llibre ens 
ofereix una descripció, una 

anàlisi i una refl exió sobre el 
tema amorós vist des de totes 
les seves cares: la del desig, la 
de la dolçor, la del dolor, la dels 
perills, la de la percepció espi
ritual i epitelial... 

Si fi ns ara l’única gran dè
r ia coneguda de Ramon 
Sangles havia estat la llengua 
catalana, amb aquesta obra 
l’autor ens obre la porta a 
aquesta força transformadora 
que és el centre de tots els seus 
neguits i que es transmuta en el 
remei capaç de guarir tots els 
problemes, siguin personals o 
col·lectius; potser fi ns i tot els 
lingüístics! És com si, parafra
sejant Ramon Llull en el Llibre 
d’Amic e Amat, hagués arribat 
a la conclusió del gran beat: «Si 
no ens entenem per llenguatge, 
entenamnos per amor.» 

L’obra, amb un joc brillant 
en què es combinen la realitat 
i la fi cció, constitueix un des
pullament literari de l’autor, 
no solament del seu vessant 
espiritual i amorós, sinó també 
d’alguns aspectes de la seva 
vida i formació personals. 
Així, l’autor, a títol de presen
tació, ens informa: «Sempre 
m’ha agradat passejar pel 
bosc; a més, durant anys hi he 
fet de pastor de vaques, d’ove
lles, de cavalls, de cabres i de 
cabrits; no us n’estranyeu: ob
servant i conduint el bestiar he 
entès millor el gènere humà, i 

en la calma del bosc i en la 
ufana de la natura se m’han 
obert els ulls a la tècnica i a 
les seves contradiccions [...]. 
Era tot just un sagalot quan en 
el frondós bosc descobria el 
moll de la incertesa, de l’ines
perat i de la novetat.»

Amb aquesta carta de pre
sentació, ja es veu a venir que 
no ens trobem davant un llibre 
qualsevol, davant un llibre per 
a passar amablement l’estona 
tirant fl oretes amoroses a la 
bona gent. Aquest és un llibre 
que comporta una certa exi
gència, pensat per als qui són 
capaços de trescar per corriols 
espirituals i literaris, tocant 
sempre, però, de peus a terra. 
L’autor, amb una prosa que 
combina la bellesa literària 
amb la riquesa de l’expressivi
tat popular, sap arribar a la fi 
bra del lector i evocarli sensa
cions i emocions amagades, 
però inextingibles: «Sols po
dem dir que, mentre tinguem 
vida, tot és un joc d’amor, amb 
la sola diferència que sabem 
que el guanyador serà qui no 
defalleix en la cursa d’estimar 
i més estimar. Jo t’escolto bo
cabadat, delícia meva i plaer 
meu, i em refresques l’ànima i 
el cos, i em xucles l’enteniment 
per a ferme’l més potent, més 
apte per a raonar amb clarivi
dència bon punt aparegui la 
foscor o els voltors maldin per 

ferme caure en la concupis
cència. Mentrestant, m’adono 
que fi ns i tot una corrua de ca
derneres, de pardals, de pin
sans, de perdius, de pigots, de 
gralles, de verdums..., s’han 
anat atansant discretament al 
voltant nostre deixant anar una 
melodiosa cantarella que no 
ens destorba pas, ans endolceix 
el nostre rés matinal.» 

És un amor total i ple, que 
no rebutja la carnalitat, a vega
des llunyana, però sempre de
sitjada, i que l’autor sap elevar 
a la condició transcendent 
sense trairne l’essència: «Nos
altres dos, quan ens declarem 
l’amor fem vibrar tot el cos, i 
sovint l’extenuem fent l’amor; 
direm més: tant en les paraules 
com en els fets, hi ha un plus 
que traspassa la frontera de la 
nostra limitació humana, i sen
tim la responsabilitat de ser 
adob amorós que fa reverdir la 
userda dels camps, que fa can
tar el gall entre el cloqueig de 
les gallines...»

Una obra, doncs, per a gau
dirne, per a assaborirla a poc 
a poc i recuperar les sempre 
agradables i regeneradores sen
sacions que proporciona la ca
pacitat d’estimar, d’estar dispo
sat a sentir la «receptivitat de 
la pell» i a seguir tresqueres de 
vegades també «argelagoses» 
de la relació amorosa. u

MARCEL FITÉ

Ramon Sangles i Moles,
Vull morir d’amor,
Editorial Claret,
Barcelona 2012.

Vull morir 
d’amor
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«Tant els promotors 
del treball, com 
l’autor, eren i són 

ben conscients que les possi
bilitats de fer un treball de les 
característiques ressenyades 
implicava no solament un es
forç considerable, sinó que no 
es podia ajornar per més 
temps, perquè qualsevol in
vestigador sap que les fonts 
orals, quan de toponímia es 
tracta, han entrat dins l’espiral 
de l’agonia, una desgràcia 
col·lectiva que ja va ser anun
ciada des de fa un bon grapat 
d’anys. Pràcticament ja hi 
som! Queden, però, encara, 
els escapolons d’alguns lustres 
per remar contra un corrent 
que, cada vegada més impe
tuós, ens acosta al salt esfere
ïdor de l’abisme. Després de la 
caiguda, ens espera només el 
conhort del silenci groc dels 
arxius.»

Així s’expressa Cosme 
Aguiló en el seu nou llibre La 
toponímia de la costa d’Artà, 
i té tota la raó del món: els 
topònims són un bé cultural a 
preservar i cal recopilarlos 
abans no s’esfumin per sem
pre més de la memòria dels 
parlants que els coneixen.

L’autor ha fet un gran tre
ball de camp i l’ha estructurat 

en tres blocs: els textos intro
ductoris (precedents, metodo
logia, transcripció, història de 
la recerca, relació d’infor
mants), el corpus toponímic 
(que és la part més extensa) i 
un interessant resum final 
(classifi cació dels topònims, 
notes sobre el parlar d’Artà, 
estudi lingüístic dels topò
nims, topònims procedents de 
fonts escrites, conclusions, 
índexs, bibliografia), a més 
d’uns mapes encartats i uns 
atles en un disc compacte que 
va adjunt al llibre. 

Criden l’atenció moltes co
ses, però en aquesta ressenya 
n’assenyalarem solament unes 
quantes. Per exemple, la gran 
quantitat de topònims amb va
lor diminutiu, especialment 
del component genèric i algun 
cop també de l’específi c (Are
nalet, Barqueta, Bufadoret, 
Caleta, Caló, Caseta, Caste
llet, Claperet, Collet, Coveta, 
Covitxol, Escaleta, Estanyol, 
Estanyolet, Falconereta, Fara
llonet, Galleric, Illotets, Jau
met, Jaumeta, Jonquereta, 
Morell, Morret, Ombreta, Pe
nyalet, Pesquereta, Platgeta, 
Porcella, Pouet, Punteta, Ra
conet, Regateta, Regueró, Ro
queta, Roquetes, Tenebrelles, 
Terradet, Troneta, Ullalet), la 
suggerent etimologia d’alguns 
topònims (p.e., Caloscamps < 
Ca[la] los Camps; na Mico-
lava < de l’antropònim Mico-
lau, per Nicolau; n’Espellaa-
varques < «nom metafòric 
personalitzat i basat en la di
fi cultat de transitar per un lloc 
que estripa la pell del calçat 
en caminarhi»; sa Punta de 
ses Sopes < «el determinant 
del topònim fa referència a la 
facilitat en [amb] què hom hi 
capturava peix, ja que sempre, 
amb bona mar, n’agafaven el 
sufi cient per a poder cuinar 
una greixonera de sopes»; 
s’Enrocador < roca, «indret 
abrupte en el qual les cabres 
s’encastellen quan els cans del 
caçador les persegueixen»), 
quatre topònims que vénen 
d’antropònims semítics (Fer-
rutx, Alis, Matzoc i Brafi ) i, 
encara, topònims motivats per 
la inestabilitat i la sonoritat 
(Pedra-que-es-mou i Pedra-
que-sona, respectivament).

Al marge dels topònims, 
en les generoses explicacions 
de cada un, Aguiló fa ús del 

seu fecund i ric llenguatge i 
deixa anar, de tant en tant, 
paraules i expressions bellís
simes, com els verbs capguai-
tar («per damunt de la vege
tació arborescent capguaiten 
les cases»), sotaiguar («sem
bla que era una roca sotai
guada en sa major part»), 
acubar («per tal que la terra 
amb què es tapa finalment no 
acubi el foc») i migpartir 
(«una punta de còdols que 
migparteix l’Arenalet de na 
Clara»), els adjectius grope-
llut -uda («superfície molt 
gropelluda») o gropellós -osa 
(«per un rost gropellós») i 
barraquer -a («vegetació bar
raquera»), el substantiu cam-
buix («hi ha poques palmeres, 
però ça i lla capguaita entre el 
cambuix de les gramínies al
gun peu d’estepa joana») i 
l’expressió endur-se la doma 
o, segons el DCVB, dur-se’n 
la doma (cast. llevarse la 
palma; «entre els seglars que 
viuen en comunitat, se’n duen 
la doma els ermitans»); com 
tampoc no es cansa de citar 
espècies vegetals amb les de
nominacions populars pròpies 
de l’àrea estudiada, i espècies 
de peixos. Carles Domingo, 
l’estudiós dels noms de les 
formes de relleu, trobarà en 
aquest llibre mostres interes
sants, com ara bètol (pedra 
més alta que ampla, petit 
torm), tallserrat, turmassot, 
tenassa o planera (roca a flor 
d’aigua), sobam (= penya-se-
gat), cocó, tur, culàrsega, ca-
dolla, galter, ròcol (còdol 
gros), llova (= llosa), etcètera. 

Com si, en les descripci
ons, l’autor volgués imitar els 
molts topònims amb valor di
minutiu enregistrats, obser
vem també l’abundant ús de 
mots amb idèntica caracterís
tica (anotemne alguns que no 
han sortit en la llista de topò
nims anterior): badieta, badi-
ola, banyereta, calonet, cami-
noi , coconet , entradeta , 
escaló, escullet, freuet, illotó, 
peninsuleta, planadeta, pla-
nell, platjola, portet, portella, 
redolet, serradet, tiranyet, 
torrentell, turmassolet... 

Finalment, anotem alguna 
grafia que caldria corregir i 
algun castellanisme que cal
dria substituir: «en el llisà hi 
ha un petit cocó» (p. 66) ha de 
ser «en el llisar ...» (també a 

la p. 236); «les sorgències 
d’aigua dolça» (p. 292) ha de 
ser «les surgències d’aigua 
dolça» (escrit també amb «o» 
apareix en altres pàgines del 
llibre); «quarentena» (p. 324) 
per «quarantena»; «una es
cala de cargol empotrada en 
el mur» (p. 256) per «encas
tada». També caldria evitar 
l’afirmació que -ari actua de 
sufix en el mot vicari. 

Per acabar, encara dues 
curiositats que trobem en 
aquest llibre de Cosme Aguiló 
i que desconeixíem (com tan
tes altres coses): la interjecció 
mamellara (en el DCVB, va-
mellara), procedent de l’ex
pressió ‘vejam ell ara!», amb 
el significat de ‘no et preocu
pis’, ‘ja ho crec’, i el femení 
de Cosme –patronímic del 
nostre autor– que és Cos-
mena. 

En resum, es tracta d’un 
volum de 382 pàgines amb 
molta informació, fruit d’un 
treball seriós i documentat. u

CARLES RIERA

 

Cosme Aguiló,
La toponímia 
de la costa d’Artà,
Edicions Documenta Balear,
Palma 2011.

La toponímia 
de la costa 
d’Artà
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A l’Urgell, i segons en 
quins indrets de la seva 
geografia, la marinada 

bufa molt abundosa i mou sorolls 
entrant per la porta de casa, co
lantse entre els fi nestrons ajus
tats per preservar l’interior de la 
sala d’estar de la penetració de la 
xafogor de fora, fi ltrantse per 
l’espiell del celler, xiulant entre 
les fulles de les pomeres que fan 
daurades, i les de les pereres que 
fan llimoneres, o cornant dalt de 
tot de la teulada pel forat de la 
xemeneia. Aquest llibre de Pere 
Ortís recull trentados contes de 
l’Urgell que expressen matisos 

dels sons de la marinada: la veu 
i el fer de la gent de la comarca.

Sempre he tingut addicció 
als contes. M’agrada la lectura 
densa, curta, que alhora s’ex
pressi en llenguatge quasi infan
til i entenedor i que no fatigui la 
ment com a vegades fan les 
novel·les monumentals, i algu
nes de no monumentals i tot. 
Lectura substanciosa que em 
porti un missatge interessant, 
sigui aquest de mera estètica, 
sigui de petita fi losofi a, sigui de 
troballa temperamental, és a dir, 
de particularitat del tarannà 
humà, sigui d’amor o de gran
desa oculta de cor humà –o 
també de baixesa de cor humà–. 
Per aquesta raó he estat assidu 
de la lectura dels Drames ru-
rals, de Víctor Català, de les 
Rondalles valencianes, d’Enric 
Valor, i de Rondaies mallorqui-
nes, d’En Jordi des Racó. I 
també d’algun recull sudame
ricà que ha arribat fi ns a les me
ves mans. I, si he de ser franc, 
diré que llegint aquest recull 
que comento no m’he sentit mai 
baixat a un pla inferior al de tots 
aquests altres reculls de contes 
tan nostrats.

Pere Ortís fa una anàlisi sem
pre penetrant dels personatges 
que protagonitzen les seves tra
mes, o que hi incideixen de com
parses, i desclou l’acolorit ventall 
de caràcters, de tarannàs, de ge
nis, de pensaments que poblen 
les terres de Ponent, però que bé 
s’estenen a altres terres i racons 
de la gran Catalunya, i fi ns diria 
que del món. Perquè l’home i la 
dona que habiten el planeta Terra 

són constants onsevulla que els 
trobeu i, si bé mostren matisaci
ons interessants que són producte 
del condicionament físic i cultu
ral de cada lloc, fonamentalment 
són iguals arreu i reaccionen 
semblantment en semblants esca
iences de la vida. Per aquesta raó, 
aquest recull també adquireix 
valor universal.

Un ingredient, però, que 
dóna la força de sabor local que 
fan aquests contes és l’estil a ex
pressarlos, esquitxat de mots, de 
frases fetes, d’adagis peculiars de 
la Terra Ferma. Que són els que 
l’autor aplega en l’altre llibre seu, 
La parla de l’Urgell, llibre de 
llengua, el qual és un compendi, 
amb caire d’exhaustiu, del parlar 
d’aquesta comarca, profi tós no 
únicament per als seus pobladors 
sinó també per a tot fi ll de mare 
catalana –i tal com roda el món, 
avui també per a tot fi ll de mare 
no catalana–. Són un tresor vi
vent de la maltractada llengua 
catalana.

Afegirem que aquests contes 
no són solitaris, vull dir que no 
s’han produït per generació es
pontània, sinó que compten amb 
germans legítims del mateix en
cuny, dos reculls més, l’un de 
contes hondurenys, Cròniques 
de l’aborigen crònic, publicat 
per Columna, que és un aplec de 
vintidos contes que refl ectei
xen la idiosincràsia del mestís 
d’avui, hereu del civilitzat i ma
laguanyat maia, i l’altre recull, 
La Rosa de Harlem, publicat per 
Albí, que són altres vintiun que 
ref lecteixen el novaiorquès 
d’avui. Amb el benentès que tots 

aquests contes tenen cos, és a 
dir, tenen vertebració, i porten 
missatges, i no són com aquells 
que al capdavall no han dit res, 
però que se t’escapen de les 
mans amb la implícita obligació, 
com a cloenda, de proclamar 
que són excel·lents.

També direm que l’escenari 
principal d’aquests contes de la 
marinada és la vila de Bellpuig, 
amb la seva rodalia, bressol de 
l’autor. Narra històries casolanes 
que begué dels pares i padrins, o 
dels veïns, vivències de què ha 
format part o que ha presenciat, 
i segur que també n’hi ha més 
d’un de pura fantasia. I cal no 
oblidar que aquesta mateixa pla
taforma és la de la novel·la de 
l’autor, El pentagrama foll, que 
és una caricatura de la carrera 
eclesiàstica sota els paràmetres 
del franquisme, que ho envaí tot 
i ho emporcà tot. Semblantment, 
és plataforma de la seva altra 
novel·la Lo cop de falç, que narra 
un crim famós que fou comès pel 
rodal al tombant del segle xix, i 
que també ho és de l’altra novel·la 
Amables collites, que és «la 
novel·la de la fruita de Ponent».

Per tant, l’escenari més apro
piat per a llegirles seria el poble 
en qüestió, passejant per les seves 
places i pels seus carrers. Cal lle
girles a poc a poc, i palade
jarles, per descobrir el fi ló que 
amaguen, la seva riquesa de lè
xic, de pensament, d’amor al ter
ròs, sí, tot plegat marcat d’un 
atractiu sabor local. u

ÀNGEL ALZINA

Pere Ortís,
Els sons de la marinada,
Impremta Saladrigues,
Bellpuig 2011.

Els sons de la 
marinada

Ramon AMIGÓ I ANGLÈS 
(Reus, 19252011) ha es
tat, en aquests darrers 

anys, la màxima autoritat cientí
fi ca en toponímia i onomàstica 
ca       ta lanes. Havia presidit l’Associ
ació Excursionista de Reus, el 
Centre de Lectura de Re us i l’As
sociació d’Estudis Reusencs; ha
via estat vicepresident de la So
cietat d’O nomàstica i era membre 
corres ponent de l’Institut d’Estu
dis Catalans. Havia rebut distinci
ons di  verses, entre elles la Meda
lla d’Or de la ciutat de Reus (1994) 
i la Creu de Sant Jordi de la Ge
neralitat de Catalunya (1997). 

Jordi Ginebra, catedràtic de 
lingüística catalana de la Univer

sitat Rovira i Virgili, diu en el 
pròleg: «Amb Onomàstica i llen-
guatge. De cap a cap del país, 
Amigó ens fa un nou lliurament 
de la seva saviesa profunda i pre
cisa. El llibre conté una quaran
tena de textos, escrits del 1994 al 
2010, de mena diversa: participa
cions en cursos, intervencions en 
taules rodones, presentacions, 
notes crítiques, pròlegs, apunts, 
articles en revistes de divulgació 
i articles en revistes especialitza
des. El material és heterogeni, 
però reunit fa un conjunt harmò
nic. La temàtica onomàstica 
constitueix el plat fort del llibre, 
però s’hi tracten també altres 
qüestions de llengua i temes 

d’història.» I afegeix: «La prosa 
de Ra mon Amigó és una prosa 
que llisca serena i reconfortant, 
balsàmica. Una prosa que farien 
bé de llegir no sols els aspirants 
a científi cs de la mena que sigui 
sinó també els aprenents d’es
criptor. L’estil serè, el to mesu
rat, l’orientació analítica dels 
textos no impedeixen que Amigó, 
de tant en tant, ens faci endevi
nar que, rere tota aquesta recerca 
documental, rere tanta anàlisi i 
rere tanta erudició aparentment 
asèptiques, hi ha un fort compro
mís amb el país.» u

JAUME PUIG

Ramon Amigó i Anglès,
Onomàstica i llenguatge. 
De cap a cap del país,
Rafael Dalmau Editor, 
«Col·lecció Camí Ral, 32», 
Barcelona 2011.



BiBliografia

46    LLengua nacionaL - núm. 78 - I trimestre deL 2012

Si haguéssim de sintetit
zar en una sola frase el 
llibre Independència o 

mort... de la llengua, de Jordi 
Solé i Camardons, ho tin

dríem ben fàcil. Sense inde
pendència no hi ha llengua. 
Contradient els posiciona
ments cofoistes promoguts 
sovint des de les institucions, 
segons els quals el català està 
gairebé normalitzat, però de
fugint alhora els arguments 
derrotistes que la veuen al 
límit de l’extinció, l’autor, un 
referent indiscutible de la so
ciolingüística del nostre país, 
exposa amb contundència que 
si els Països Catalans no as
soleixen la independència po
lítica, la normalització del 
català és del tot impossible. 
Així ho afirma en la introduc
ció del llibre, en què exposa 
que els intents de convertir 
Espanya en un Estat lin
güísticament igualitari han 
fracassat i que sols la inde
pendència pot fer variar ver
tiginosament la realitat lingü
ística del país.

Independència o mort... 
de la llengua és, de fet, un re
cull de textos que l’autor ha 
escrit en els darrers vint anys 
i s’estructura en quatre parts 
diferenciades: Reflexions i 

propostes per a fer possible la 
normalitat lingüística als Pa-
ïsos Catalans, en què apro
fundeix en la idea suara expo
sada; I com ens relacionem 
amb la resta del món?, un bloc 
dedicat a les interllengües i al 
rol que el català pot tenir en 
un món globalitzat; Què cal 
dir i fer avui?, que inclou l’ar
ticle L’ús social de la llengua 
catalana i la independència, 
un argumentari a favor de la 
independència que, al meu en
tendre, hauria d’esdevenir im
prescindible per a tots els in
dependentistes; i Documents, 
que agrupa textos de temàti
ques més específi ques.

El llibre, doncs, aprofun
deix en el vincle indestriable 
entre llengua normalitzada i 
llibertat nacional, si bé també 
aclareix que amb la indepen
dència no n’hi ha sempre 
prou. Com molt bé exposa 
l’autor, mentre els catalans 
no ens adrecem sistemà-
ticament en català a tots els 
nostres interlocutors que vi-
uen i treballen entre nosal-
tres no podrem començar a 

exigir que se’ns adrecin o ens 
atenguin en català, condició 
sine qua non per a capgirar la 
tendència actual [...] de clar 
domini de l’espanyol en els 
comportaments lingüístics 
interpersonals. És a dir, la 
solució política és necessària, 
però l’actitud quotidiana dels 
catalans també pot ser deci
siva per a assolir la normalitat 
lingüística.

La llengua és el principal 
tret identificador del nostre 
poble i, per tant, cal que asso
leixi la plena normalitat en 
tots els espais. I només la lli
bertat nacional ens ho pot ga
rant i r.  Independència o 
mort... de la llengua s’encar
rega de demostrarho. No en 
tingueu cap dubte. u

DAVID VILA I ROS

Nota:  D’aquest llibre també n’han 
sortit ressenyes, elogiantlo, 
a: Infomigjorn (JoanCarles 
Martí); a Enotícies (Víctor 
Alexandre), i a l’Avui / El Punt 
(Ferran Suay).

Jordi Solé i Camardons,
Independència 
o mort... de la llengua,
Voliana Edicions, 
Argentona 2011.

Independència

La mestra és una magní
fi ca crònica, que es lle
geix gairebé com una 

novel·la, narrada pel mestre i 
escriptor Víctor Labrado, un 
dels protagonistes dels fets que 
van tenir lloc entre 1974 i 1982 

al País Valencià, i més con
cretament a la comarca de la 
Safor, i encara més concre
tament al poble de Barx. Com 
insinua el títol, la protagonista 
és una mestra, Marifé, d’origen 
castellanoparlant i fi lla de guàr
dia civil, que s’implica de ple en 
els moviments de renovació 
pedagògica i, doncs, en el pro
cés de recuperació lingüística i 
cultural del País Valencià. 
Aquest fet, aparentment in
transcendent, i més produintse 
en un poblet de menys de mil 
habitants, aviat va xocar amb 
prejudicis molt arrelats i amb 
interessos polítics que traspas
saven els límits del poble per a 
convertirse en una mostra de la 
complexa realitat del país. Els 
prejudicis, sobretot, giren a 
l’entorn de la llengua i de l’au
toodi que van aconseguir de fer 
arrelar segles de domini espa
nyol. D’exemples n’hi ha un 
reguitzell, però un dels més 
colpidors és la intervenció d’un 
pare, davant l’inspector, per de
fensar el castellà a l’escola. 
L’autor ho narra així: «Yo, por 
respeto al Señor inspector, ha-
blaré en castellano.»

«L’inspector va insistir 
amablement que no calia, l’altre 

li va assegurar que ho faria, 
l’inspector s’hi negava, l’altre hi 
tornava:

»... que le hablaré en cas-
tellano –perquè, segons va vo
ler ell justifi car, en un rampell 
de sinceritat absolutament im
pagable que no vull tampoc 
traduir, va declarar pública
ment davant d’un auditori de 
valencianoparlants fi lls de va
lencianoparlants– porque es-
toy muy orgulloso que en el 
colegio me castigaran cuando 
hablaba en valenciano, para 
no ladrar como mis padres» 
(pp. 198199).

Els interessos polítics hi 
són tant o més presents i ens 
permeten d’assistir a una «naci
onalització» d’uns fets aparent
ment locals, fi ns al punt que 
l’escola i Barx esdevenen centre 
de debat polític en els diaris i 
d’enfrontaments entre dues ma
neres absolutament diferents 
d’entendre el País Valencià, 
que, malgrat el que alguns vo
lien fer creure, no eren pas en
tre dretes i esquerres, sinó que 
anaven més enllà, ja que s’hi 
discutia la manera de construir 
el país que ressorgia de la cen
dra de la dictadura. Uns enfron
taments que podem resumir 

entre espanyolistes i catalanis
tes i que van tenir nombroses 
manifestacions: símbols com la 
senyera, nom de la llengua, an
ticatalanisme creixent i dirigit, 
paper dels grans partits estatals 
com la UCD i el PSOE... Un 
dels més signifi catius, còmic i 
tot si no fos per les conseqüèn
cies, és l’expedició de “blave
ros» a Barx per fer tornar les 
ovelles esgarriades i corrompu
des pel catalanisme al corral 
del valencianisme més folclò
ric, agressiu i, naturalment, que 
s’expressava en castellà. El mí
ting, que no podem reproduir 
per la llargada que té, és descrit 
amb mestria, i amb un toc 
d’ironia que li escau d’allò més, 
per Labrado (pp. 240243). 

Uns anys, cabdals, doncs, 
per a aproparnos a l’anomenada 
«transició», però també per a 
entendre moltes de les situaci
ons sociolingüístiques i socio
polítiques que encara avui mar
quen el dia a dia valencià. 
Benvinguda, doncs, aquesta 
nova edició de La mestra, ja que 
la primera, publicada per l’edi
torial 3 i 4 l’any 1995, estava 
totalment descatalogada. u

PERE MARTÍ I BERTRAN

Víctor Labrado,
La mestra,
Editorial Bromera 
“Els nostres clàssics”, 60,
Alzira 2010.

La mestra



 
 
 

 
 

 

 
 
VAIXELL i AVIÓ Del 5 al 9 d’abril 

 (5 dies de viatge)  
 

 
 VAIXELL BARCELONA – LIVORNO 
 AVIÓ BOLONYA – BARCELONA. 

 
 GUIA ACOMPANYANT DEL CLUB 

CATALÀ DE VIATGES. 
 
 TOTS ELS ÀPATS (des de l’esmorzar 

del dia 6 fins al dinar del dia 9). 
 
 HOTEL 3*** EN HABITACIÓ 

DOBLE. 
 
 LES VISITES SEGONS L'ITINERARI. 

 
 GUIA LOCAL I ASSEGURANÇA DE VIATGE. 

 

Visitant:  Florència, Pisa, Volterra, San Gimignano i Bolonya 
 

Preu per persona 1.170,00 € + taxes variables 90,00 €  
 

Preu Llengua Nacional 1.110,00 € + taxes variables 90,00 € 
 

(Grup mínim 20 persones) 
 

INFORMACIÓ i RESERVES:                      PRODUCTE DEL 
INDÚSTRIA, 34 – 08025 BARCELONA 
Tel. 93 / 458.55.56. – Fax 93 / 458.73.31. 
E-Mail: meridia@meridiaviatges.com 
Pàgina  Web:  www.clubcataladeviatges.cat 
G.C.M.D. 232 

VIATGI EN CATALÀ

GUIA 
 



Santiago Rusiñol
La campanya de Poblet de 1889

27.1.2012 - 22.5.2012

Museu de la Vida Rural
Carretera de Montblanc, 35

L’Espluga de Francolí
977 87 05 76

www.museuvidarural.cat
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