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El catanyol es cura, de Pau Vidal
Per culpa del contacte massa íntim amb el castellà i de la submissió 
als referents culturals espanyols, les gandules s’han tornat tumbones, 
hem deixat d’estar embolicats per estar liats i als encantats els diem 
Contreras (‘Que no t’enteres’). Segur que cap problema? 

El catanyol Es cura no és només una eina de consulta; també és un 
manual pràctic per aprendre a reflexionar sobre la llengua i per des-
cobrir (més enllà d’obediències cegues als diccionaris) per què segons 
quins mots i expressions que «no es poden dir» no són un capritx dels 
filòlegs. Un instrument (rigorós però ple de sentit de l’humor) per co-
mençar a convertir-vos en detectius del mot, capaços de raonar sobre 
què és correcte i què no i, encara més important, què és genuí i què 
espuri. I per redescobrir els valors més genuïns de la nostra llengua.

Editorial Barcanova  |  Mallorca 45, 4a planta  |  www.barcanova.cat
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81. A Ikea

ExEmplE d’ús: «Jo que em pensava que el mobiliari de casa 
era antiquat i mira per on resulta que és moda.»
ús corrEctE: «…i ves per on resulta que és moda.»

82. Patologies amb efectes secundaris

ExEmplE d’ús: «M’ha sortit un bulto aquí, a sota del clatell.»
ús corrEctE: «M’ha sortit un bony aquí, a sota del clatell.»
Explicació: Si el bony surt a conseqüència d’un cop, aleshores 
és una banya (al front) o un nyanyo (al cap).
ExEmplE d’ús: «Vols dir que no fa massa bulto, això, per 
carregarho?»
ús corrEctE: «Vols dir que no fa massa embalum, això…?»
ExEmplE d’ús: «No et preparis res, només es tracta d’anar a 
fer bulto.»
ús corrEctE: «…només es tracta d’anar a fer gruix/ número.»
ExEmplE d’ús: «Cinc a zero és un resultat massa abultat pel 
que va passar sobre el terreny de joc.»
ús corrEctE: «…és un resultat massa exagerat / escandalós 
pel que va passar sobre el terreny de joc.»

83. Periodisme d’opinió (molt opinable)

ExEmplE d’ús: «No és estrany que trilers com Julian Assange 
esdevinguin icones de la llibertat.»
ús corrEctE: «No és estrany que tafurers com Julian 
Assange…»
Explicació: Tafur o tafurer (‘persona que fa del joc una 
professió procurantse guanys amb maniobres frau
dulentes’) és l’equivalència que dóna el diccionari del cas
tellà trilero, però aquesta denominació val més limitarla 
als de carrer (com els de la Rambla de Barcelona). En 
casos menys específics són preferibles adjectius com ara 
enredaire, falsari, farsant, entabanador, impostor. 

nivell_a_catanyol.indd   30 08/06/12   12:51
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Nivell A • Bàsic

84. (Poca) saviesa popular

ExEmplE d’ús: «No vull jugar més amb tu, ets un gafe.»
ús corrEctE: «No vull jugar més amb tu, ets un malastruc.»
Explicació: També la locució verbal portes malastrugança o, 
simplement, portes mala sort.

85. Al casino

ExEmplE d’ús: «Ja està bé, quin gafe que tinc avui!»
ús corrEctE: «…quina mala estrella que tinc avui!»
Explicació: Canviant l’esquema, «Ja estic (ben) de pega, 
avui!»

86. Pessimisme a ultrança

ExEmplE d’ús: «Això no té arreglo.»
ús corrEctE: «Això no té remei / solució.»
Explicació: En altres contextos: «Això no hi ha qui ho arregli.»

87. A cal sastre

ExEmplE d’ús: «Es fan arreglos.» 
ús corrEctE: «Es fan retocs.»
Explicació: O, canviant l’esquema, «Arreglem roba». Potser 
fóra més adequat «Apedacem roba», per bé que actualment 
els pedaços i les reparacions més aviat resten punts: fan 
antiquat.

88. Claustrofòbia o metrofòbia?

ExEmplE d’ús: «Quin agobio, tanta gent!»
ús corrEctE: «Quin estrès / aclaparament / atabalament…»
Explicació: També quina llauna, quin plom, quin maldecap. 
O bé, canviant esquema: «Tanta gent m’atabala / M’acla-
para / m’estressa.»

nivell_a_catanyol.indd   31 08/06/12   12:51

Contextualització 
dels exemples d’ús.

Numeració dels exemples per 
facilitar-ne la cerca en l’índex.

Classificació en tres 
nivells, que ajuden 
a orientar el lector.

En vermell, paraules o ex-
pressions inadequades. En verd, propostes 

més correctes.
Breu explicació que il·lustra el perquè 
de l’errada i la manera d’evitar-la.



editorial

 Manifest de Girona
La flama 
de la llengua
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Donat el seu interès i representativitat, reproduïm 
(amb algun retoc lingüístic), com a editorial d’aquest 
número de la nostra revista, l’anomenat «Manifest de 

Girona», signat pel Comitè de Traducció i Drets Lingüístics 
del PEN Internacional (que aplega escriptors de tot el món) 
amb data 13-5-2012. Recordant la «Declaració Universal de 
Drets Lingüístics» proclamada fa quinze anys a Barcelona, 
ara l’esmentat comitè en revalida els deu principis centrals:

1.  La diversitat lingüística és un patrimoni de la huma-
nitat, que ha de ser valorat i protegit.

2.  El respecte envers totes les llengües i cultures és 
fonamental en el procés de construcció i manteni-
ment del diàleg i de la pau en el món.

3.  Cada persona aprèn a parlar en el si d’una comunitat 
que li dóna la vida, la llengua, la cultura i la identitat.

4.  Les diverses llengües i els diversos parlars no són 
solament mitjans de comunicació, sinó també el 
medi en què els humans creixen i les cultures es 
construeixen.

5.  Tota comunitat lingüística té dret que la seva llengua 
sigui utilitzada com a oficial en el seu territori.

6.  L’ensenyament escolar ha de contribuir a prestigiar 
la llengua parlada per la comunitat lingüística del 
territori.

7.  El coneixement generalitzat de diverses llengües per 
part dels ciutadans és un objectiu desitjable, perquè 
afavoreix l’empatia i l’obertura intel·lectual, alhora 
que contribueix a un coneixement més profund de 
la llengua pròpia.

8.  La traducció de textos —particularment dels grans 
textos de les diverses cultures— representa un ele-
ment molt important en el necessari procés de més 
coneixement i respecte entre les persones.

9.  Els mitjans de comunicació són altaveus privilegiats 
a l’hora de fer efectiva la diversitat lingüística i de 
prestigiar-la amb competència i rigor.

10. El dret a l’ús i protecció de la pròpia llengua ha de 
ser reconegut per les Nacions Unides com un dels 
drets humans fonamentals. u

GLOSSA DE L’ARTICLE DE SALVADOR 
CARDÚS «FATIGA DE L’ESPANYOLITAT» 

«A la fatiga de la catalanitat per la manca d’un 
Estat que ajudés a portar-ne el pes, ara s’hi afegeix una 
fatiga de l’espanyolitat per la presència d’un Estat que 
ens asfixia amb constants provocacions i polèmiques, i 
que sembla que ens empeny a haver de donar resposta 
a cada agressió.» 

«És per això que he sostingut, i mantinc, que ens 
equivoquem quan ens sentim ofesos a cada nova pro-
vocació, i volem mobilitzar —inútilment— mig país a 
respondre l’agressió. Primera, perquè des d’una posi-
ció d’orgull de la catalanitat hauríem de recordar que 
no ofèn qui vol, sinó qui pot. I, per tant, ens hauríem 
d’adonar que reconeixent-nos ofesos mostrem la nostra 
feblesa davant l’agressor.» 

«No pot ser que la catalanitat acabi sempre essent, en 
un alt percentatge, una mera resposta a qui no la deixa 
viure, o que es defineixi més en negatiu que en positiu, o 
que parli sempre d’allò que proposa l’adversari.» 

«El nostre catalanisme és més epidèrmic que 
no pas ossi —reacciona i es mostra sensible quan el 
toquen a la pell—, perquè no té una còrpora pròpia i 
resistent a les sacsejades.»

«No ens fatiguem, doncs, a donar respostes al vent. 
Deixem anar el llast de l’espanyolitat i anem per feina.» 

D’acord, senyor Cardús, no ens fatiguem. Però quina 
feina hem de fer i com hem de dur-la a terme? Quina 
gent està disposada a lluitar de debò per la llengua 
sense oportunismes polítics? Quina gent no arrossega 
complexos de culpa i de condició minoritària que els 
impedeixen de ser conseqüents amb les declaracions 
simbòliques d’amor a la llengua? Associacions com la 
nostra —actualment l’única de militància lingüística— 
poden contribuir a clarificar les idees, a exercir de grup 
d’opinió, però necessitem la coordinació amb grups més 
amplis per a actuar, no precisament per a fer decla-
racions retòriques. Des d’aquí llancem la idea: coor-
dinem-nos, fem un pla d’acció per la llengua, donem 
criteris i arguments a les administracions, als industri-
als i als comerciants, als ciutadans en general. Fem-los 
adonar que les normes socials d’ús vigents són anti-
quades i que van en la línia de la desaparició del català. 
Diguem ben alt que això de canviar de llengua a la més 
mínima no solament és servil sinó que és un insult a la 
intel·ligència de l’interlocutor. Parlar en castellà a algú és 
considerar-lo enemic, conqueridor i dominador o igno-
rant. I això no és convivència, és baixesa i suïcidi. 

Llengua Nacional, número 16, any 1995
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«Gaudí és un dels catalans de 
volada més vasta que en la nostra 
història han existit. Sobre la seva 
figura i la seva obra s’acumula, 
provinent de tot el món, un tal inte-
rès, una tal curiositat, una massa 
tan enorme de bibliografia, que en 
el seu cas tendeix a ser una repe-
tició de Ramon Llull. Ara bé, com 
més s’eixampla la dimensió uni-
versal de Gaudí, amb més claredat 
va apareixent la seva arrel terres-
tre catalana, més explícitament es 
manifesta l’home d’aquest país.» 

Josep Pla (Obra completa
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premi ramon aramon i Serra

Núria Aramon en el moment de lliu-
rar el guardó a Josep Guardiola

Santiago Espot, Josep Guardiola, 
Núria Aramon, Salvador Cot 
i Ramon Sangles en l’acte de lliu-
rament del Premi Ramon Aramon i 
Serra a la Lleialtat Lingüística

Aquest any el Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüís-
tica hem convingut a donar-lo a Josep Guardiola en un acte íntim 
i limitat (en persones i temps) sobre la gespa del camp que el 
Barça té en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.
Guardiola, com a entrenador del FC Barcelona, ha estat consi-
derat pel jurat del Premi com una persona que ha posat la seva 
notorietat al servei del prestigi social del català i, per tant, el jurat 
li ha reconegut la fidelitat a la llengua en tots els àmbits de la 
seva activitat professional. 
Ramon Sangles, Núria Aramon i Santiago Espot hi feren tres par-
laments, dos dels quals podeu llegir en les pàgines següents.
 

Aquest peix (obra de Gaudí), 
que és a la façana de la Torre 
Bellesguard (C. del Belles-
guard, 16-20) de Barcelona 
(que podeu veure també en 
la portada de la revista LLen-
gua nacionaL, núm. 78), ens 
ha servit per al trofeu que 
l’Associació Llengua Nacional 
donarà als mereixedors del 
Premi Ramon Aramon i Serra 
a la Lleialtat Lingüística.

Fotos: Adrià Costa Rifà
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premi ramon aramon i Serra

Paraules del president de Llengua Nacional, 
Ramon Sangles 

L’expressió Llengua Nacional és de Pompeu Fabra i ha 
donat nom a l’Associació, constituïda l’any 1991, que treballa 
per afermar la llengua catalana en tots els camps, ajudant al 
seu estudi i bon ús. Analitza i fomenta la normativització de 
la llengua catalana i procura que el procés de normalització 
lingüística assoleixi la màxima extensió i concreció. 

Llengua Nacional defensa la unitat de la nostra llengua 
i la seva genuïnitat, respectant la riquesa de les variants dia-
lectals que la integren. Esperona el nostre poble a romandre 
sempre fidel al geni de la llengua catalana. Pretén també de 
desvetllar la consciència d’una realitat nacional catalana.

Llengua Nacional anima totes les persones dels Països 
Catalans (escriptors, professors, polítics i treballadors de 
tota mena) a estimar de debò la llengua catalana i a estar 
orgulloses de servir-se’n. Crida el poble a fer de la nos-
tra llengua el mitjà de comunicació natural i espontani, a 

expressar-se sempre i pertot en català, per coherència i per 
fidelitat a la història i cultura d’aquestes terres. 

La principal eina al servei del nostre poble l’oferim a 
través de la revista Llengua Nacional. És trimestral i conté 
articles de reconeguts filòlegs, escriptors, sociolingüistes, 
historiadors, crítics literaris.

L’any 1993, Llengua Nacional tributà un multitu dinari 
homenatge popular a Ramon Aramon i Serra, encapçalat 
pel president de la Generalitat de Catalunya. Alhora, s’ins-
tituí, amb el seu nom, el Premi a la Lleialtat Lingüística. 
En aquella ocasió s’atorgà al polític i escriptor Francesc 
Ferrer i Gironès; l’any 1994, al bisbe de Solsona, Antoni 
Deig; l’any 1995, al cap de govern del Principat d’Andorra, 
Òscar Ribas. 

Amb l’atorgament d’aquest Premi, Llengua Nacio nal vol 
honorar persones que hagin demostrat fermesa i bona dispo-
sició en la fidelitat a la llengua pròpia del nostre poble. En 
aquest any de represa, el jurat del Premi ha considerat que 
n’és mereixedor Josep Guardiola i Sala. u

Premi Ramon Aramon i Serra 
a la Lleialtat Lingüística 2012

Paraules de Núria Aramon, filla de Ramon Aramon i Serra

Ramon Aramon i Serra tenia vuitanta anys quan un dia, 
parlant amb el seu nét Joan, de cinc anys, aquest li explicava 
què feia a l’escola..., que jugava a futbol...; Aramon recordà 
que també li agradava de jugar-hi. En Joan, amb uns ulls com 
unes taronges, preguntà: «Avi, de debò que jugaves a futbol?» 
No se’n sabia avenir; el veia molt «avi» —cabells blancs, 
moviments alentits— i, a més, sempre treballant, sempre amb 
els llibres. Després de fer-li veure que abans havia estat jove i 
anteriorment petit, el nét encara demanà: «De què jugaves?» 
L’avi respongué: «De migcampista.»

No sé fins a quina edat jugà a futbol; no crec que fos fins 
gaire enllà, perquè aviat, als últims cursos de batxillerat, ja 
organitzava activitats en pro de la llengua catalana i no devia 
tenir temps per a res més. Fos quan fos que ho deixés, crec 
que tota la vida continuà essent migcampista. 

Sempre al mig del camp, al mig del país, on podia pro-
moure la cultura. Segons el diccionari, migcampista és: 
«Jugador que actua preferentment en la zona compresa entre 
la línia de defensa i la línia davantera i que té funcions defen-
sives i ofensives alhora.» Ell sempre féu funcions defensives 
de la llengua catalana (preservar-la) i ofensives (posar-la al 
dia, fer-la avançar). Tot i que començà de molt jove, com és 
natural la tasca important la féu més endavant; sobretot, en 
la difícil postguerra. 

Aramon salvà l’Institut d’Estudis Catalans, que el nou 
règim havia fet desaparèixer. Amb la col·laboració d’altres per-
sones, és cert; però ell féu la tasca ofensiva, a la línia davan-

tera, amb una lluita indefallent i molt sacrificada. I reconstruí 
els Estudis Universitaris Catalans en la clandestinitat. 

Portà la llengua (per fer-la conèixer) i la cultura catalana 
(per fer saber que existíem) a les principals universitats euro-
pees, el món de l’època. Malgrat els obstacles i la duresa de la 
situació: fronteres tancades, dificultat d’obtenir el passaport, 
etc. I sense recursos. Com a representant de la ciència catalana 
tingué un paper destacat a la Unió Acadèmica Internacional, de 
la qual fou vice-president i finalment president d’honor. En tota 
la història, gairebé centenària, de la Unió només n’hi ha hagut 
dos, de presidents d’honor: el primer, francès; el segon, català.

Des dels primers anys quaranta fou present i actiu, com 
a capdavanter, en totes les activitats en favor de la llengua 
i la cultura catalanes. Segons el professor Joaquim Molas, 
«obert a qualsevol iniciativa en defensa del país i del seu 
patrimoni lingüístico-cultural. A partir dels anys seixanta va 
anar reduint l’activisme de xoc», quan ja hi havia més perso-
nes que ho feien, i concentrà els esforços en el funcionament 
de l’Institut d’Estudis Catalans, que havia aconseguit de fer 
créixer. Sempre, amb una gran dedicació i molta tenacitat. 
En aquesta etapa, a més, fou l’assessor lingüístic de la Gran 
Enciclopèdia Catalana. També assessorà Òmnium Cultural, 
del qual l’IEC rebé tant d’ajut. 

Acabo amb les significatives paraules finals del discurs de 
M. Aurèlia Capmany, quan Aramon rebé, l’any 1983, el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes: «Senyor Aramon, gràcies 
per haver-nos salvat els mots». u
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SociolingüíStica

Sobre la llengua i el poder
Marcel Fité

Per a bé i per a mal, pot-
ser més per a mal que 
no pas per a bé, poques 
llengües il·lustren d’una 
manera tan diàfana les 
relacions de dependència 
—i de vegades d’inter-
dependència— entre la 
llengua i el poder com la 
llengua catalana al llarg 
de la seva història.

A Catalunya hi ha molts pobles per-
duts. Pobles desertitzats, sense 
gent trescant per les cases, les 

vinyes o els horts; sense animals de cor-
ral furgant a les eres; sense terres llau-
rades, sembrades o acabades de segar; 
sense cap  mostra de conreu recent. 

Darrerament he participat en la 
redacció d’un llibre que duu aquest 
títol: Els pobles perduts. Això em va 
portar a visitar uns quants d’aquests 
pobles, com ara Valldarques, Sallent 
o Puigcercós (els dos primers a l’Alt 
Urgell i el tercer al Pallars Jussà). 
Alguns devien ser —havien de ser for-
çosament— d’una pobresa extrema, 
d’una vida duríssima. 

Situats, per exemple, a la capça-
lera de qualsevol rierol pirinenc, amb 
prou feines disposaven d’algunes fei-
xes minúscules i estretíssimes, arrapa-
des a les muntanyes mitjançant innom-
brables i costoses parets de pedra seca. 
L’esforç humà de convertir el bosc en 
boïga de conreu, de construir aquelles 
parets, degué ser enorme i, sobretot, 
molt poc agraït. De vegades feia més 
metres quadrats la paret que no pas la 
feixa artigada que havia de sostenir. Per 
una feixa de quatre metres quadrats he 
vist parets de tres metres d’alçada per 
dos d’amplada. Qui les devia aixecar, 
aquelles parets? Qui les devia rompre, 
aquelles boïgues?

A primera vista, el que més 
sorprèn és que al voltant d’un ter-
ritori tan pobre i escàs hi pogues-
sin arribat a fer vida petites pobla-
cions de quaranta o cinquanta 
famílies. O potser més i tot. I que 
aquestes famílies fossin capaces 
de construir una església —de 
vegades bellíssima!—, un cemen-
tiri ben endreçat, un local per a 
fer d’escola, un altre per a l’ajun-
tament i, fins i tot, una rectoria per 
als capellans. Què devia empènyer 
els nostres avantpassats a sobre-
viure en llocs així?

Però, mirat més atentament, 
encara hi ha una cosa que sorprèn 
més: molts d’aquests poblets dis-
posaven d’un castell de defensa 
que els protegia de possibles inva-
sions i atacs forasters. Un castell 
que els devia haver costat mol-
tíssim de construir i que després 
havien de mantenir a un preu que 
suposo també elevadíssim. De què 
es devien haver de defensar, una gent 
tan solemnement pobra?

Entenc que la formació de molts 
d’aquests llogarrets habitats, sobretot 
els de les valls pirinenques, està estre-
tament lligada amb les invasions que 
ha patit el país, especialment amb la 
invasió musulmana. És a dir, que són 
el que queda dels petits nuclis de cris-
tians que primerament es van refu-
giar als llocs més inaccessibles de les 
muntanyes i que després van iniciar el 
procés de recuperació del territori en 
direcció a la plana i de configuració 
de la nació catalana actual. 

Però, per què es van oposar a la 
colonització aràbiga? Com és que van 
decidir resistir amb tantíssimes penes 
i dificultats i durant tant de temps 
l’ímpetu d’una conquesta abassega-
dora? ¿No els hauria estat més senzill 
i còmode deixar-se portar per la força 
dels esdeveniments, aprendre l’àrab i 
fer-se mahometans? Què redimonis 
els empenyia a defensar-se d’aquella 

manera tan dificultosa, tan aferrissada, 
tan realment heroica? Quins interessos 
i valors defensaven?

El poder musulmà

Encara que en molts casos fos així, 
l’anomenada guerra santa no és pas 
veritat que sempre donés a triar als 
seus enemics entre «l’espasa o l’islam». 
Per als jueus, els cris tians i alguns 
altres pobles amb «llibre» (l’Antic o 
el Nou Testament, l’Awesta), a més 
de la possibilitat, no sempre garan-
tida, d’abraçar l’islam (els abundantís-
sims «muladís» de l’Àndalus), hi havia 
també l’opció d’esdevenir una mena de 
«grup protegit» (els «mossàrabs»), un 
grup que pagava impostos al poder 
musulmà però que gaudia d’una certa 
autonomia interna. 

De fet, a partir d’un cert moment 
de l’expansió imperialista musul-
mana, als conqueridors els sortia més 
a compte deixar que els antics page-
sos conti nuessin treballant les seves 
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terres i pagant els tributs que els exi-
gien, que no pas repartir-se les posses-
sions obtingudes entre els participants 
en la guerra de conquesta. Comptat i 
debatut, els únics ciutadans de ple dret 
eren els musulmans, és a dir, la gent 
islamitzada, la qual, per aquest simple 
motiu, ja rebia un sou de l’erari públic, 
circumstància que els permetia dedi-
car-se plenament a la guerra d’expan-
sió que duien a terme. Aquesta estruc-
tura militar de creixement piramidal, 
imposada per la força de les armes, 
va permetre i facilitar una conquesta 
fulgurant que, en aproximadament un 
segle, va passar dels conflictes tribals 
entre els Aws i els Jazrach, arbitrats per 
Mahoma l’any 622, a la victòria sobre 
l’Imperi Bizantí, al qual s’arravatà Síria 
i Egipte; a la victòria sobre els perses; a 
l’expansió cap al nord-est, en direcció 
a la ruta de Samarcanda; al domini de 
l’itinerari que es dirigia cap a la vall 

de l’Indus, i a la conquesta que duria 
l’islam al domini del nord d’Àfrica i el 
posaria a les portes de l’actual estret 
de Gibraltar. 

Els àrabs entraren a la Península Ibè-
rica en el 711, i en el 716 ja la tenien 
dominada. La conflictiva successió de 
Vítiza (mort en el 710) segurament els 
degué facilitar les coses. Vítiza volia 
que el seu fill Àkhila el succeís i, com 
a pas previ, el nomenà dux de la pro-
víncia Tarraconense. Però un grup de 
nobles varen escollir com a rei el famós 
Roderic, que a la Tarraconense va ser 
considerat un usurpador i no va ser 
mai admès com a rei. Per aquest motiu, 
Àkhila va continuar governant com un 
rei independent, emetent moneda i amb 
totes les atribucions d’un estat que vivia 
en clar antagonisme amb la resta dels 
visigots peninsulars.

L’estada dels musulmans a la Cata-
lunya Vella va ser de curta durada, ja 

que l’any 785 els francs van iniciar 
la reconquesta de Catalunya, any en 
què ocuparen la ciutat de Girona, 
fins a arribar a la línia del Llobregat. 
Barcelona, conquerida pels musul-
mans l’any 716, seria reconquerida 
pels cristians en el 801.

Durant aquest període, però, la 
dominació musulmana no fou mai 
total a les nostres terres. En nom-
brosos enclavaments muntanyencs 
hi havia petits grups que es negaven 
a sotmetre’s. No volien abraçar l’is-
lam ni esdevenir «grups protegits» 
del nou imperi. Eren gent que defen-
sava la seva independència, la seva 
religió, els seus valors, la seva llen-
gua, la seva llibertat, encara que per 
això haguessin de passar privacions, 
penalitats, misèries. Eren els avant-
passats remots de la gent de molts 
d’aquests pobles perduts de què par-
lava més amunt. 

El poder i la llengua 
en l’islam

La paraula islam, que significa 
«l’acceptació i la submissió davant 
de Déu», es refereix a un concepte 
essencialment religiós, però que, en 
quant fenomen històric i mecanisme 

generador de cultura, serà capaç de 
desplegar una gran capacitat militar 
i, per tant, de poder. Durant els pri-
mers anys, per sota de la pàtina unifi-
cadora que imprimeix als pobles que 
colonitza es van mantenir vives algu-
nes de les llengües autòctones, tant 
entre la gent islamitzada com en la 
simplement «protegida». Però convé 
no oblidar que en aquella època l’ac-
ceptació de la cultura islàmica com-
portava admetre que l’islam era una 
revelació atorgada especialment a una 
determinada raça i que l’idio ma en què 
s’havia canalitzat aquella revelació 
era una part essencial per a poder cop-
sar i entendre el contingut de l’esmen-
tada revelació. Aquest fet, juntament 
amb el prestigi del nou poder sorgit 
de l’antic limes aràbic, van fer que 
ben aviat el prestigi de les llengües 
territorials decaigués davant l’em-
penta de l’àrab. Un bon exemple del 
canvi d’actitud lingüística el trobem 
en el matemàtic, astrònom, filòsof, 

El poble de Valldarques al fons de la seva vall
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físic i farmacèutic Al-Biruni, autor 
de més de 150 obres. Era capaç de 
parlar diverses llengües, com ara 
l’hebreu, el grec, l’amazig i el siri, 
encara que va escriure la seva obra 
en persa —que era la llengua prò-
pia, culta i molt desenvolupada del 
seu antic imperi, ara caigut sota el 
poder de l’islam— i en àrab. Vegem, 
però, la percepció que tenia de totes 
dues llengües: «La llengua àrab és 
aquella en què s’han difós les cièn-
cies per mitjà de traduc cions proce-
dents de totes les parts del món; en 
ella s’hi han perfeccionat i així han 
pogut insinuar-se en tots els cors; les 
belleses d’aquesta llengua han circu-
lat amb totes les ciències per les nos-
tres artèries i per les nostres venes. 
És veritat que a totes les nacions els 
agrada de fer servir la seva llengua 
quotidiana pel fet d’estar els seus 
nadius avesats a emprar-la, d’acord 
amb les seves necessitats, amb com-
panys i amics. Ho sé per experiència 
amb la meva pròpia llengua nadiua, 
el persa. Qualsevol ciència, això no 
obstant, quedaria tan esmaperduda 
si s’hi veiés immortalitzada com un 
camell a la sèquia de la Kaaba o una 
girafa entre cavalls de pura sang. Si 
comparem l’àrab amb el persa —amb-
dues llengües em són molt familiars— 
confesso que m’estimaria més el vitu-
peri en àrab que no pas la lloança en 
persa. I s’entendrà la justesa de la meva 
observació si s’examina un text cien-
tífic traduït al persa: perd la claredat, 
el seu horitzó es difumina, les seves 
directrius es confonen, les conseqüèn-
cies pràctiques s’esborren...»

Si això passava amb una llengua 
de cultura com el persa, no ens ha 
d’estranyar que passés també amb 
les derivades del llatí. L’any 854 un 
escriptor cristià de la Península ja 
denunciava: «Els cristians són tan 
ignorants de la seva pròpia llei, els 
llatins posen tan poca atenció en el 
seu propi idioma, que en tot el ramat 
cristià amb prou feines hi ha un home 
entre mil que sàpiga escriure un carta 
interessant-se per la salut d’un amic 
en forma intel·ligible. I trobarem, en 
canvi, un estol enorme de gent que 
sap desplegar eruditament els perío-
des de la llengua aràbiga. Fins i tot 

poden escriure poemes en què cada 
línia acaba amb la mateixa lletra, poe-
mes que assoleixen una alta volada de 
bellesa i una habilitat en el maneig 
de la mètrica més gran fins i tot que 
la dels mateixos gentils.» Hi hauria 
encara molts més exemples que fan 
palesa la manera com el poder influ-
eix en la percepció que els parlants 
tenen de la llengua i de la cultura prò-
pies enfront de la dominant. Esmen-
tem, per acabar, el cas que es produí a 
partir de l’efímera conquesta de Bar-
bastre per part de les tropes catalanes 
i occitanes l’any 1064. Era tan gran i 
tan forta l’admiració, el respecte i la 
fascinació que sentien pel poder inva-
sor, que a molts d’aquells cristians els 
caigueren les llàgrimes d’emoció en 
sentir una melodia en àrab, que per 
descomptat no entenien. Entre els 
cristians que entraren a Barbastre, 
curiosament i simptomàticament, hi 
figurava ni més ni menys que el pare 

de Guilhem de Petieu, el més antic 
trobador conegut.

Per això crec que és important que 
ens mirem amb cura i afecte una obra 
que vol recordar i reviure els pobles 
perduts de casa nostra. En ells hi ha 
les restes dels nostres orígens i un 
exemple de l’esforç que uns avantpas-
sats ja llunyans van fer per preservar 
la nostra identitat. No és pas estrany 
que de molts d’aquests enclavaments 
resistents en sortissin els nostres pri-
mers textos, el Jurament feudal, el 
Jurament de compareixença, el Jura-
ment de fidelitat, els Greuges de Gui-
tard Isarn, el Jurament de pau i treva 
del comte Pere Ramon de Pallars, els 
Greuges dels homes de Sant Pere de 
Graudescales, el Llibre dels judicis..., 
tots ells anteriors a les Homilies d’Or-
ganyà, i una mostra fefaent de la inci-
pient recuperació cultural que d’una 
manera lenta i difícil s’anava produint 
en aquelles terres. u

Església de Sant Romà de Valldarques
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Un càntic de pau per a la llengua
Cosme Aguiló

Sense arc, ni ballesta, sols amb cim-
bre d’oliva i amb garberes d’il·lusió, 
he acceptat la requesta de l’asso-

ciació de pares del Col·legi Públic Blai 
Bonet, d’unes paraules en aquesta ajus-
talla festiva a favor de l’ensenyament i 
de la immersió lingüística en català. El 
centre que duu el nom del gran poeta 
santanyiner fa rutlar un projecte edu-
catiu vertebrat en la llengua pròpia 
del territori, un pla aprovat pel consell 
escolar que afavoreix la cohesió social 
i que possibilita que tots els alumnes, 
tant els qui tenen els pares venguts de 
fora com els qui els tenen d’aquí, en aca-
bar el cicle escolar puguin sentir com a 
seva la terra que trepitgen i la cultura 
que li és pròpia. És a dir, un objectiu 
integrador que obre portes i finestrals de 
llum per tal que ningú no es pugui sentir 
estrany en la pròpia llar. No és un pro-
grama discriminatori per a cap cultura 
ni per a cap llengua. S’ha de tenir ben 
present que si es fes l’ensenyament en 
castellà, només s’asseguraria el coneixe-
ment d’aquesta llengua, ja que té tot l’en-
torn social orientat a favor seu, mentre 
que l’escolarització en català garanteix 
a l’alumne que, en complir setze anys, 
després del procés d’adoctrinament obli-

gatori en castellà, tengui la capacitat de 
dominar ambdós idiomes, amb tots els 
avantatges que això suposa en el territori 
d’una comunitat fortament marcada per 
la interculturalitat.

Les més de sis mil llengües que hi 
ha en tot el món són les columnes ver-
tebrals dels pobles que les parlen i quan 
una llengua desapareix del planeta no 
sols experimenta una pèrdua la gent que 
la fa servir d’una manera habitual, sinó 
que és tota la humanitat que veu minvar 
el seu patrimoni cultural. No hi ha llen-
gües més bones les unes que les altres, 
sinó que totes, absolutament totes, són 
aptes per a tots els usos, tant les que 
frueixen de milions de parlants com les 
que només en tenen algunes dotzenes. 
Els pobles del món són molt desiguals 
els uns dels altres i és per això que a 
tots ens encanta viatjar, perquè diver-
sitat vol dir riquesa, variació multico-
lor. Les diferències entre les nacions es 
palpen en la manera de vestir, en l’ha-
bilitat per a cuinar, en la pràctica de 
l’esport, en els procediments a l’hora 
de divertir-se, en la forma d’entendre 
l’humor i de practicar l’amor, i en mol-
tíssims d’altres aspectes de la vida quo-
tidiana. Res, però, no dóna tanta perso-

nalitat a una comunitat, ni la defineix 
amb tanta nitidesa, com la llengua, 
juntament amb la terra que l’acull. Hi 
són inclosos especialment els noms de 
lloc, amb els quals, per raons evidents, 
la terra es vincula a la parla en una fer-
mança d’allò més íntima: «llengua i 
terra unides», deia el gran poeta eivis-
senc Marià Villangómez. Un idioma no 
és tan sols un instrument de comuni-
cació, sinó moltes coses més. A través 
seu entenem i ordenam la realitat, el 
món que ens envolta, i les paraules són 
un reflex fidel de la nostra manera d’in-
terpretar tot allò que tenim a l’abast. 
Moltes llengües africanes no disposen 
de cap paraula que pugui expressar el 
concepte ‘neu’, mentre que els pobles 
de l’Àrtic en fan servir un caramull, 
perquè tenen necessitat d’establir dife-
rències lèxiques entre la neu feta pols, 
la neu gelada, la neu trepitjada, etc. Per 
als catalanoparlants, com per als qui 
parlen castellà, els dits de les mans i 
els dits dels peus són això, dits o dedos 
respectivament, mentre que un ale-
many no els veu com la mateixa cosa 
i usa dos mots distints en referir-se als 
uns o als altres. Els alemanys i els àrabs 
designen la lluna com a masculina i el 

Manifest, llegit per Cosme Aguiló (en una festa rei-
vindicativa de la llengua) en el poble de Santanyí. 
La festa fou preciosa, amb cant de coral, xeremiers, 
ballada popular i grup de sonadors que ho feren molt 
bé, i el manifest fou un èxit.

Santanyí, 10 de juny del 2012
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sol com a femení, a l’inrevés de nosal-
tres, i els pobles berbers coneixen amb 
un mot específic la lluna plena. L’es-
panyol no fa cap distinció entre calaix 
i caixó. Per als conceptes castellans 
horno i panadería usam en català un 
sol lexema que els cobreix tots dos: 
forn (o fleca, segons la contrada). El 
context aclareix cada situació: «he anat 
al forn a comprar» fa referència a l’es-
tabliment per a la venda, i «el pa ja fa 
un quart que és dins el forn» apunta cap 
a l’estructura roenta en la qual es cou.

Quan es diu que el català i el castellà 
han de tenir a la nostra terra els matei-
xos nivells d’oportunitats, no es juga net 
i els qui fan servir tal discurs no deuen 
ignorar quina en seria la conseqüència, 
a curt o a llarg termini: la desaparició 
del català. El castellà és una llengua 
geogràficament i poblacionalment molt 
estesa, amb quatre-cents, o cinc-cents, 
milions d’usuaris; el català, tot i que es 
troba entre els vuitanta idiomes més 
parlats al món, no té més que uns deu 
milions de parlants, que tanmateix no 
els podrem escometre en tota la vida. 
Si es donen les mateixes oportunitats 
a les dues llengües, ja se sap d’antuvi 
quina en sortirà malparada, nafrada fins 
al moll de l’os. És com si es posassin 
una moneia i una tortuga vora la soca 
d’un arbre per tal de deixar-los accedir 
en pla igualitari a la fruita de les bran-
ques. És un greuge comparatiu que en 
determinades àrees del solar de l’estat 
els escolars puguin triar l’ensenyança 
entre dues llengües, mentre que a la 
major part de la geografia estatal cap 
nin pugui escollir ni català, ni basc, ni 
gallec. És bo que les persones coneguin 
més llengües que la que han après de les 
mares a partir del període de lactància. 
I no sols pregonam que és convenient 
a nivell particular el bilingüisme, sinó 
el trilingüisme i, molt millor, el mul-
tilingüisme. Però els pobles, en quant 
col·lectivitat, tenen una sola llengua prò-
pia, i la d’aquesta terra que ens va veure 
néixer, o que ens acull, és el català des 
de fa prop de vuit-cents anys. I quan un 
autòcton, o un estranger amb l’accent 
particular del seu parlar, anomena Son 
Sardina, Capdepera, sa Pobla, es Cap-
dellà, Ciutadella, Sant Miquel, Castelló, 
els Omells de na Gaia, usa unitats nas-
cudes en el si de la llengua catalana, i 

si diu Algendar, Sóller, 
s’Aranjassa, Benimussa, 
Salses, Cotlliure, l’Alei-
xar, Tarragona, Flix, 
Tivissa, Carcaixent, Ifac, 
fa servir noms de lloc que 
pertanyen a altres orígens 
lingüístics, però porten 
segles d’afaiçonament 
pels usuaris catalanòfons, 
centúries d’arrelament en 
el domini lingüístic. 

Cal no fer martinga-
les amb la llengua, que 
temps ha que hem tret 
els queixals de l’enteni-
ment. Els avantatges del 
bilingüisme col·lectiu, 
tan predicats des del cen-
tre de l’estat, tenen com a 
fervents defensors els qui 
desitgen, amb presses de 
llebre de camp ras, l’ex-
termini de les llengües 
subordinades de la peri-
fèria. Hi col·laboren, a 
més dels desinformats, 
els enlluernats per cants 
de sirenes que no volen 
altra cosa que el nostre imminent nau-
fragi dins les aigües pelàgiques. No es 
reclama mai des del llombrígol geo-
gràfic el bilingüisme per a la capital. 
Allà, tots monolingües... i estira, que 
ve peix. Ho repetim: és desitjable que 
com a individus coneguem no dues, sinó 
moltes llengües, com més millor, però 
rebre l’ensenyança en la llengua autòc-
tona del país és la cosa més natural del 
món i la practiquen tots els pobles que 
tenen els mitjans necessaris per a fer-ho 
així, tots els que no han de sofrir ningú 
que els posi bastons entre les brèndo-
les de les rodes. A Lleó, a Castella, a 
Andalusia, s’ensenya en castellà, com 
és lògic i natural. Aquí, ha de ser una 
cosa totalment normal l’ensenyança en 
català. La llengua, que és cosa de tots, 
ha d’ignorar les tonalitats de la política 
i ha de ser un element per a enfortir 
els vincles entre els individus de totes 
les edats, ètnies, orientacions sexuals i 
religions. Si totes les persones virtuals 
que anomenarem fossin catalanopar-
lants, tenguem per segur que no tendria 
més legitimitat mallorquina qui dugués 
per nom Alícia Gornals, que uns altres 

que es diguessin Patxi Pagazaurtundua, 
Leonor Lavilla, Georg Weber, o Alí i 
el cognom que vulgueu. La llengua no 
és, ni ha de ser en via neguna, un ele-
ment de discòrdia que pugui fragmentar 
i espoltrir la societat, sinó una importan-
tíssima matèria de forta unió social, que 
ens faci a tots, autòctons i forans, fills 
dignes i amants d’aquesta terra. 

No és necessari que ningú renun-
ciï a res; només cal adoptar, acollir, 
amorosir, agombolar, adondar. És molt 
fàcil, perquè som un poble obert al 
món, bon receptor de la diversitat, de la 
interculturalitat, però la nostra llengua 
és part de la terra, és carn de nosaltres 
mateixos, ens lliga als nostres morts 
més estimats i a les generacions que 
matraçaran la terra dels nostres per-
durables anivellaments. No li podem 
negar ni el pa ni la sal. Ans al contrari, 
l’hem de poder usar en totes les situa-
cions, de manera ben espontània, l’hem 
d’acostar a tots els qui la volen apren-
dre per conviure amb nosaltres. Per 
això, amb tanta naturalitat com la xeixa 
brosta a eixams dins el sementer, així 
com les prades de posidònies balance-

Cosme Aguiló llegint el seu Manifest  Foto: Joan 
Pinya
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gen llurs cabelleres adherides al pla del 
sorral, el català ha de ser la llengua vehi-
cular de l’ensenyança. No és demanar 
que els pins facin magranes, ni les figue-
res melons. I, quan vénen tan mal dona-
des i tan a tort fil que veim l’arc de sant 
Martí en blanc i negre, no hem de caure 
mai en el desànim, encara que sembli 
utòpic subsistir anhelant els paràmetres 
normals. Arribats a tal punt, «voler l’im-
possible ens cal i no que mori el desig», 
tal com ho expressa el poeta de Balan-
sat. En el col·legi que porta el nom del 
santanyiner que va conrear la paraula 
amb la rella de la fidelitat, entenen tot 

això que hem dit com a realitat lligada 
a la voluntat de persones normals, com 
a cosa espontània, senzilla, fresca com 
l’obaga de la muntanya. Que la llengua 
no sigui mai frontera, ni divisió, sinó 
això que sempre ha estat: un llaç creuat 
d’amor, de comprensió i d’integració. 
Us convid a veure en les llengües els 
tresors que són, a estimar-les, a totes, 
però us envid, sobretot, a vessar pri-
mer les amors damunt la llengua, la 
nostra, que, com les altres, alberga la 
bellesa, una bellesa semblant a la de 
les pedres colrades del Roser, una llen-
gua que és harmoniosa, com l’arqui-

tectura tradicional d’aquest magnífic 
poble, acollidora com un niu de brusac, 
encisadora com la claror de la lluna, 
sonora com l’orgue de Jordi Bosch, 
melodiosa com el cant del rossinyol, 
dolça com l’esguard d’un infant, i útil, 
perquè ens permet expressar els con-
ceptes seguint l’ordre que estableix la 
nostra ment. Que ningú no ens empe-
nyi a cometre hostilitats amb un sím-
bol de pau i d’unió. En el col·legi que 
ostenta, amb lletres de bronze, el nom 
de Blai Bonet, entenen, clar i català, 
que amb l’amor s’aconsegueix molt 
més que amb l’espasa. u

Els amors furtius
Quim Gibert

En la darrera versió cinematogràfica 
de Dràcula hi ha una escena impa-
gable. Es tracta de quan l’home 

vampir viatja a Anglaterra amb una 
bossa amb terra de Transsilvània entre 
l’equipatge. I és que al pervers comte 
l’excita, estant lluny de casa, a grapejar 
la terra del seu país.

El lligam tel·lúric d’aquest Dràcula és 
una història íntima amb Transsilvània. 
Lluís Racionero, escriptor, diu que «un 
país és una relació amorosa amb un ter-
ritori». Aquesta estimació inicialment 
saludable amb una terra (i, per tant, amb 
la llengua territorial i les seves coses) de 
vegades topa amb tants obstacles que la 
fan problemàtica i, a la llarga, esdevé la 
història d’un amor clandestí.

Aquest fenomen es produeix quan 
hi ha democràcies que fomenten el des-
amor envers la identitat lingüística prò-
pia d’una contrada. El no-reconeixe-
ment per part d’Aragó i d’Espanya del 
català com a llengua oficial de la Franja 
de Ponent confirma que l’espanyola és 
una democràcia de baixa intensitat, 
que perjudica seriosament la salut de la 
nostra llengua. Albert Sánchez Piñol, 
antropòleg, afirma que la democràcia 
(espanyola) legitimarà l’assassinat del 
català: «el català només el salvarà la 
democràcia catalana».

Així i tot, hi ha prohibicions que no 
impedeixen les històries d’amor, quan 
darrere hi ha uns valors que estimulen 
a caminar. Això explica que Jesús Mon-
cada (Mequinensa, 1941 – Barcelona, 
2005) i Francesc Serés (Saidí, 1972) 
s’hagin vinculat positivament amb la 
cultura catalana. Abans, però, van haver 
de descobrir que la seva és una llengua 
tan digna com les altres. I que gaudeix 
de totes les facultats per a ser compar-
tida amb èxit. De fet, Moncada ha estat 
traduït a una vintena llarga de llengües 
i Serés fou Premi Nacional de Litera-
tura de la Generalitat de Catalunya l’any 
2007. Per a poder créixer com a literats 
van haver de comptar amb bons mestres 
i un entorn adequat. Amb aquest tremp, 
el Casal Jaume I de Fraga promogué (el 
dia 17 de març del 2011) a Fraga (Palau 
Montcada, St. Josep de Calassanç, 12), 
la primera edició de la jornada sobre 
Llengua i seducció, amb la participa-
ció de l’escriptor Francesc Serés, l’as-
sagista Josep Maria Prim i l’hebraista 
Tessa Calders. Seguint el traç de Mon-
cada i Serés, el repte és justament crear 
les condicions perquè la Franja sigui un 
bon lloc perquè hi brotin les primeres 
espases del món de les lletres i de qual-
sevol altre àmbit, amb un arrelament 
clar i català.

En el famós conte de Hans Chris-
tian Andersen hi ha alguna cosa que 
desconcerta l’aneguet lleig quan albira 
uns cignes majestuosos. Hi percep obs-
curament la seva pròpia naturalesa. Hi 
ha molts fragatins que perceben obscu-
rament la seva naturalesa en allò català. 
Però d’una manera obscura, desagra-
dable, contradictòria. No és un feno-
men casual. En tot cas, és causal: insti-
tucions de poder i veus suposadament 
acreditades, des de fa segles, no han 
parat de difondre prejudicis, malvestats 
contra qualsevol rastre de catalanitat a 
casa nostra. Tant la felicitat d’endevi-
nar a poc a poc la teva veritable iden-
titat com els amors (im)possibles sem-
pre han estat matèria primera entre les 
ments inquietes. El mequinensà Hèc-
tor Moret, en un fragment del poema 
titulat Paisatge, diu: «Si sóc tan sec és 
perquè així m’ha fet / únic consol per 
al meu cor salvatge / aquest país de qui 
parlo en secret.»

Hi ha frases fetes per a xiquets, sen-
tides a Fraga i altres punts del nostre 
àmbit lingüístic, que ens conviden a 
moure’ns: «Bona nit, totes les puces al 
teu llit, i la més grossa al teu melic!» 
I és que dormir envoltat de puces és 
desagradable, sobretot perquè les pica-
des d’aquest insecte fan mal de debò. u



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 80 - III trimestre deL 2012    13

La sobirania, tema antiquat?
Pere Ortís

No fa gaire que el  ministre José 
Blanco assegurava que el tema de 
la independència de Catalunya és 

una proposta passada de moda, cosa que 
tan sols era practicada en l’antigor. Ho 
hem sentit dir alguna altra vegada. És bo 
que el nyap es produeixi de tant en tant 
perquè, ensems que els benemèrits es 
delaten, dóna peu a elaborar una rèplica 
per a poder utilitzar-la sempre que rebroti 
el sofisma —que rebrotarà com més acti-
vitat vegin de part nostra.

Arran de les declaracions de Gre-
gorio Peces Barba, comentava que una 
de les eines que utilitza el rival contra 
una causa que voldria fondre és ridicu-
litzar-la. Compte, que tots tenim un fort 
sentit del ridícul i no volem fer-nos riota 
del públic; en atenció a aquesta qualitat 
humana, ridiculitza i venceràs. La delació 
que feren els homes d’estat Joe McCarthy 
i Jack Forrestal respecte a la penetració 
jueva en el govern dels Estats Units, els 
jueus la ridiculitzaren i la batejaren amb 
el nom de «caça de bruixes». És un recurs 
que sol tenir molta efectivitat. Tanta, que 
el món lliure d’aquella se’n féu ressò i  ho 
conceptuà sota el pretès ridícul.

Algú diu, doncs, que l’anhel de sobi-
rania és antiquat. Per què ha de ser anti-
quat? Allò que és antiquat és el domini de 
pobles, la colonització en ple segle xxi, 
espoliar les nacions en benefici propi en 

ple segle xxi. És antiquat allò de desco-
nèixer els drets humans dels qui no tenen 
armes i que, a desgrat d’això, volen ser 
lliures. L’afirmació del ministre, a més a 
més de la por manifesta envers el fet que 
prefigura, obeeix al secret substrat aquell 
de pensar: «Jo sóc fort, es volen sepa-
rar de mi, jo tinc armes i ells no, tinc un 
gran exèrcit, sóc poderós i els puc escla-
far, és risible que vulguin separar-se de 
mi, tan fort que sóc i l’esbatussada que els 
espera. És, tanmateix, ridícul.»

Però, a veure: ¿són antiquades Bèl-
gica, Holanda, Luxemburg, Dinamarca, 
Suècia i Noruega, que són nacions sobi-
ranes, lliures, petites, però molt alegres 
de ser lliures i actives en llur sobirania? 
Algunes d’aquestes repúbliques comp-
ten entre les que gaudeixen de més alt 
nivell de vida en el món. ¿Són antiquades 
Croàcia, Eslovènia, Txèquia. Eslovàquia, 
Bòsnia Herzegovina, Ucraïna, Geòrgia, 
Bielorússia i les tres repúbliques bàlti-
ques, totes les quals acaben d’adquirir la 
plena sobirania ara, en temps moderns, 
i n’estan que no hi veuen de satisfetes? 
Allò que és antiquat i passat de moda és 
el vostre imperialisme, senyor ministre, 
que se us veu l’orella; és un moviment 
molt honorable i digne dels pobles aquest 
ideal de ser sobirans en el món d’avui. 
Un ideal, un moviment que sàpiguen 
llegir els signes del temps, i obeir-los, 

i complir-los a casa teva és la visió més 
clara del món actual, la més òbvia i la de 
més urgent modernitat que hom pugui 
encaixar. I aquell poble que bada i deixa 
el tren és el més alienat, el més antiquat, 
ruc i ancorat en la seva desgràcia, que és 
la manca de dignitat.

Amb tot, és bo de tenir el sentit del 
ridícul. Ens pot salvar de cometre atza-
gaiades que després ens poden aver-
gonyir. Però fóra indegut arronsar-nos 
respecte a l’empresa d’allò que és gran 
perquè ens vinguin amb el sofisma del 
ridícul. Aleshores és el moment de dela-
tar-lo, el ridícul, i de rebitllar-lo a la cara 
de qui ens ve amb pampallugues dibui-
xades al seu cap pel turment que passa 
perquè els altres se li escapen del radi.

Allò que sí que és antiquat és el con-
cepte històric, borbònico-militar de l’Es-
panya monolítica on tots els ciutadans 
han de portar l’uniforme castellà. Se’l 
posarà aquell que el vulgui. També és 
antiquat de tenir un exèrcit innecessari 
que té un pressupost de set milions dia-
ris d’euros, un exèrcit que només es té 
perquè bascos i catalans no se separin. 
Aquests exèrcits ja no es porten, avui, la 
gent ja no els vol, i força menys en temps 
de retallades que ens prenen allò més 
elemental per a viure, quan en armament 
i en soldats hi gasten picossades antiqua-
des. I és, francament, ridícul. u

PLAERS 
D’AMETLLA
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Ambigüitat i desordre
Josep Ruaix i Vinyet

Una qualitat que ha de tenir l’es-
til a l’hora d’escriure o parlar és 
la claredat. El principal defecte 

que atempta contra la claredat del llen-
guatge, fent que el lector o oient no 
pugui entendre bé i de seguida el sen-
tit del text, és l’ambigüitat, associada 
sovint al desordre.

En aquest treball —que reprèn i 
amplia el que es va publicar dins el 
nostre manual Obs/2, pp. 124-129— 
estudiarem, doncs, l’ambigüitat i el 
desordre. Ho farem aportant exemples 
defectuosos, entre cometes, subrat-
llant-hi els mots afectats pel defecte; 
després, sempre que sembli oportú, 
comentant-ho una mica, entre parèn-
tesis; finalment, donant, en cursiva (i 
a vegades abreujadament) la frase arre-
glada (advertint que la nostra solució no 
sempre és l’única possible). Quan no 
esmentem la font de l’exemple vol dir 
que es troba esmentada dins el nostre 
quadern Pràctiques de correc  ció / 2, pp. 
47-50 (on també n’hi ha més, d’exem-
ples). Distribuirem la matèria en tres 
apartats: ambigüitat; desordre contra 
la genuïnitat; desordre contra l’ordre 
empragmàtic. Al final donem la «Clau 
bibliogràfica».

Ambigüitat

Per tal d’estudiar l’ambigüitat, mol-
tes vegades deguda al desordre, veurem 
tot un mostrari d’exemples en què es 
produeix, classificats segons el tipus de 
causa que fa que hi hagi tal ambigüitat. 
Advertim que potser en algun cas no 
s’hi produeix veritable ambigüitat, però 
sí estranyesa. Per altra banda, ja se sap 
que normalment el lector pot resoldre 
les ambigüitats mitjançant el context, 
però sempre és millor que l’autor eviti, 
en la mesura possible, qualsevol tipus 
d’ambigüitat o estranyesa.

1) Pronoms confusos
En primer lloc posarem exemples 

en què l’ambigüitat prové d’algun pro-

nom (feble o relatiu) que resulta con-
fusionari. Hom pot imaginar-se casos 
semblants:

— «El carnisser demana canvi al banc. 
Si dóna un bitllet de 10.000 ptes., 
com pot rebre’l?» (no es veu clar 
a quin terme es refereix el pronom 
feble; de fet, se suposa que es refe-
reix al terme del mateix gènere 
[masculí] més pròxim [bitllet], però 
en realitat es refereix a canvi) > El 
carnisser demana canvi al banc. 
Si dóna un bitllet de 10.000 ptes., 
com pot rebre aquest canvi?

— «L’olivera agafa moltes malalties i 
cal fumigar-les sovint» (el pronom 
feble sembla referir-se a malalties 
[el darrer mot femení plural], però 
en la intenció del redactor vol refe-
rir-se a oliveres) > L’olivera agafa 
moltes malalties; cal fumigar 
sovint aquesta planta.

— «El fet que la llengua dels mitjans 
de comunicació s’encomani en 
fa necessari el rigor» (el pronom 
feble sembla referir-se a mitjans 
de comunicació [el darrer terme 
que podria ser pronominalitzat per 
en], però en la intenció del redactor 
vol referir-se a la llengua dels mit-
jans de comunicació) > El fet que 
la llengua dels mitjans de comuni-
cació s’encomani fa necessari que 
l’usin amb rigor. 

— «Que Déu et faci caure damunt tota 
mena de mals ...» (sembla que et 
sigui el subjecte de l’infinitiu caure 
[= que tu caiguis damunt...], quan 
en la intenció del redactor vol ser 
el compl. indirecte) > Que Déu 
faci caure damunt teu tota mena 
de mals ...

— «Fent cua a can Pujol: què i qui 
finançà Banca Catalana?» (no es 
veu clar si qui fa de subjecte o de 
compl. directe) > Fent cua a can 
Pujol: què i a qui finançà Banca 
Catalana?

— «Les autoritats del poble acusen 
Jesús, d’acord amb Pilat, que dicta 
sentència condemnatòria» (no es veu 
clara la funció de la partícula que, la 
qual es pot interpretar com una con-
junció dependent del v. acusar, men-
tre que ha de ser un pronom relatiu) 
> Les autoritats del poble acusen 
Jesús, d’acord amb Pilat, el qual 
dicta sentència condemnatòria.

— «“La dona de la còfia” és el títol 
de la pintura de Picasso donada 
per la vídua de l’artista que ahir va 
ser penjada al Museu Picasso de 
Barcelona» (cas realment grotesc: 
sembla que el relatiu que tingui 
com a antecedent la vídua de l’ar-
tista, quan en realitat vol referir-se a 
la pintura de Picasso; la solució és 
fer precedir el relatiu per la conjun-
ció i, amb la qual cosa l’oració de 
relatiu passa a ser coordinada amb 
el participi donada...) > “La dona 
de la còfia” és el títol de la pintura 
de Picasso donada per la vídua de 
l’artista i que ahir va ser penjada al 
Museu Picasso de Barcelona.

— «Vull començar manifestant que 
un servidor no és cap lingüista ni 
té cap formació que l’acrediti una 
relativa autoritat en el camp de 
la sociologia» (AA. VV., Quin(s) 
model(s) de llengua escrita per als 
mitjans de comunicació?, p. 101) > 
... ni té cap formació que li acre-
diti una relativa autoritat (o bé 
l’acrediti com una relativa auto-
ritat) en el camp de la socio logia.

— «El pare em va alçar i se’m va enfi-
lar sobre les espatlles» (d’un original, 
abans de ser corregit) > El pare em 
va alçar i em va enfilar sobre les 
seves espatlles.

2)  Mala col·locació 
 del subjecte

En segon lloc posarem exemples 
en què l’ambigüitat prové de la mala 
col·locació del subjecte:

eStilíStica
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— «Glòria a Déu a dalt del cel, i a la 
terra, pau als homes que estima el 
Senyor» (de fet, molta gent recita 
aquest text de la missa dient que esti-
men el Senyor, perquè sembla que el 
Senyor hagi de ser el compl. directe) 
> ... pau als homes que el Senyor 
estima (o bé estimats del Senyor).

— «Aquestes característiques són també 
pròpies de les “Faules” de La Fon-
taine, que parcialment va traduir Car-
ner en un volum aparegut en 1921» 
(sembla dir que La Fontaine va tra-
duir Carner, però això és impossible 
[per raons cronològiques]) > Aques-
tes característiques són també prò-
pies de les “Faules” de La Fontaine, 
que Carner va traduir parcialment 
en un volum aparegut en 1921.

— «En efecte, la religió a l’escola té una 
estructura curricular que exigeix 
qualitat acadèmica; el subjecte que 
la imparteix és bo, a més, que tingui 
una “empatia” envers allò que ense-
nya» (prolepsi o anticipació1 confu-
sionària: sembla que el subjecte gra-
matical del predicat és bo sigui el 
subjecte que la imparteix, quan en 
realitat és tota la resta de l’oració) 
> En efecte ... qualitat acadèmica; 
és bo, a més, que el subjecte que 
la imparteix tingui una “empatia” 
envers allò que ensenya.

— «Soledad Gustavo i Federico Ura-
les eren els pseudònims de Joan 
Montseny i Teresa Mañé. Ambdós 
foren, ara fa un segle, uns grans difu-
sors de l’anarquisme, com també els 
pares de Frederica Montseny, minis-
tra de Sanitat entre 1936 i 1937» (d’un 
original, abans de ser corregit; lògi-
cament, el lector atribueix els pseu-
dònims als personatges d’una manera 
respectiva, mentre que el redactor de 
la frase, arbitràriament, canvia aquest 
ordre lògic) > Federico Urales i Sole-
dad Gustavo eren els pseudònims de 
Joan Montseny i Teresa Mañé ...2

3)  Mala col·locació 
 de l’adverbi

En tercer lloc posarem exemples 
d’una ambigüitat, que es produeix molt 

sovint, deguda a la mala col·locació de 
l’adverbi o terme equivalent (locució 
adverbial, complement modal):

— «Parlar de l’amor sempre és difí-
cil» (sembla que l’adverbi sempre 
modifiqui el verb parlar, quan en 
la intenció del redactor vol modifi-
car el verb ser) > Parlar de l’amor 
és sempre difícil. Una altra solu-
ció seria posar-hi coma: Parlar de 
l’amor, sempre és difícil. (Insistim 
que aquest defecte, sobretot amb 
l’adv. sempre, és molt freqüent, com 
es pot veure en les Pràctiques de 
correcció citades abans; raó de més 
per a fixar-s’hi bé i mirar d’evitar-lo.)

— «En canvi, per als qui no creuen, 
la pedra rebutjada pels constructors 
ara és la pedra principal» (sembla 
que l’adverbi subratllat modifiqui 
el participi rebutjada, quan en la 
intenció del redactor vol modificar 
el verb ser) > ... la pedra rebutjada 
pels constructors és ara la pedra 
principal (o bé la pedra rebutjada 
pels constructors, ara és la pedra 
principal).

— «Educar els fills cada dia és més difí-
cil» (semblant a l’anterior) > Educar 
els fills és cada dia més difícil.

— «El bé que sentim ja és un inici de 
...» (cas semblant als dos anteriors) > 
El bé que sentim és ja un inici de ...

— «Aniria bé d’ordenar les obres que 
hi apareixen per ordre cronològic» 
(sembla que el compl. modal per 
ordre cronològic es refereixi al verb 
aparèixer, quan en la intenció de l’au-
tor es refereix al verb ordenar) > Ani-
ria bé d’ordenar per ordre cronolò-
gic les obres que hi apareixen.

— «Però els esbirros del Sant Ofici 
van seguir les instruccions que 
havien rebut al peu de la lletra» (cas 
semblant a l’anterior) > Però els 
esbirros del Sant Ofici van seguir 
al peu de la lletra les instruccions 
que havien rebut. 

— «La meva recerca hauria de ser 
interdisciplinar: d’història, d’es-
piritualitat, de moral, de fins i tot 
filosofia» (la loc. adverbial trenca el 

sintagma de filosofia) > ... de moral, 
fins i tot de filosofia.

— «El resum és un valor metalingüís-
tic que participa del valor disjuntiu 
(resumir és dir quelcom ja dit de la 
manera més breu i sintètica) i del 
valor additiu, ja que en l’evolució 
del text sovint en marca la fi, la con-
clusió» (d’una gramàtica, abans de 
ser corregida) > ... (resumir és dir 
de la manera més breu i sintètica 
quelcom ja dit) ...

— «Joan Teixidor i Comes fou l’escrip-
tor més brillant, precoç i polifacè-
tic de la seva generació. [...] Teixidor 
de ben jove tenia una relació sòlida 
amb Carles Riba, que fou l’autèn-
tic mestre de bona part de la gene-
ració, amb J.V. Foix, que li obrí les 
portes del diari La Publicitat com 
a col·laborador privilegiat, i amb 
Marià Manent i Tomàs Garcés» (A. 
Manent, En un replà del meu temps, 
p. 131) > ... [...] De ben jove, Teixi-
dor tenia una relació sòlida ...

— «Els programes de tractaments per a 
aquestes nenes han de ser multidis-
ciplinaris, cosa que totes les escoles 
no poden oferir» (AA. VV., Treballs 
de recerca d’alumnes de batxillerat 
del Bages. Curs 2000-2001, p. 59) 
> ... cosa que no totes les escoles 
poden oferir.

— «El “cafè per a tothom” és erroni 
perquè tothom no té les mateixes 
necessitats i, per tant, no és just ni 
equitatiu» (Avui, 10-10-2004, p. 1) 
> El “cafè per a tothom” és erroni 
perquè no tothom té les mateixes 
necessitats.

— «El referèndum europeu: Un sí des-
lluït. La participació no havia estat 
mai tan baixa a Manresa. Els man-
resans donen el 60 % al sí i el 32 
% al no. El sí només s’imposa per 
cinc punts a Solsona. El no guanya 
en 20 pobles de la Catalunya cen-
tral» (Regió 7, 21-2-2005, p. 1) > 
... El sí s’imposa per només cinc 
punts a Solsona ...

— «Tot fa concloure, amb gairebé evi-
dència, que el substrat més antic 
d’aquests ordines és fruit de l’Escola 
Tarraconense en la sisena centúria» 
(d’un original, abans de ser corregit) 

1. Sobre aquest concepte, vegeu CC2, p. 32, nota 2.

2. Si, per curiositat, voleu més detalls sobre aquest cas, podeu consultar la GEC, s.v. Frederica Montseny.

eStilíStica
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> Tot fa concloure, gairebé amb evi-
dència, que el substrat ...

— «Hem d’anar amb més compte, ve-
t’ho aquí» (E. Teixidor, Pa negre, 
p. 196) > Hem d’anar més amb 
compte, ve-t’ho aquí.

4) Mala col·locació 
 d’algun complement 

En quart lloc posarem exemples 
de l’ambigüitat produïda per la mala 
col·locació d’algun complement: deter-
minatiu (o compl. del nom, compl. adno-
minal), que és el cas més freqüent, loca-
tiu, etc. (recordeu que els complements 
modals o de manera els hem inclosos 
en l’apartat anterior, entre els adverbis):

— «El pla d’ajut a la família de la 
Generalitat amplia a tres anys l’ex-
cedència per maternitat» (sembla 
que el compl. determinatiu de la 
Generalitat es refereixi a família 
[com si parléssim de la família de 
la Generalitat], quan en la intenció 
del redactor es refereix a pla [de fet, 
es parla d’un pla de la Generalitat]) 
> El pla de la Generalitat d’ajut a 
la família amplia a tres anys l’ex-
cedència per maternitat.

— «L’exèrcit i l’economia malmesa 
assetgen Alfonsín. La tornada a les 
casernes dels militars no enterra els 
problemes» (cas semblant a l’ante-
rior) > ... La tornada dels militars 
a les casernes no enterra els pro-
blemes.

— «Una lesió al turmell de Lineker 
torna a deixar el Barça sense el duet 
britànic» (cas semblant als dos ante-
riors) > Una lesió de Lineker al tur-
mell torna a deixar el Barça sense el 
duet britànic.

— «Tinc diverses peticions sobre la 
taula d’ajut econòmic: de dos ordes 
missio ners ...» (cas semblant als 
tres anteriors) > Tinc sobre la taula 
diverses peticions d’ajut econòmic: 
de dos ordes missioners ...

— «Escriu les frases ordenades en el 
teu quadern i completa-les» (sembla 
que el compl. locatiu en el teu qua-
dern es refereixi a ordenades, quan 

en la intenció del redactor es refereix 
a escriu) > Escriu en el teu quadern 
les frases ordenades i completa-les.

— «No cal traduir al castellà els papers 
escrits en català al registre civil» 
(cas semblant a l’anterior; la millor 
solució és passar el compl. locatiu, 
que és de tipus remot o lax3, al 
començament) > Al registre civil 
no cal traduir al castellà els papers 
escrits en català.

— «El mal temps fa esglaonar la 
tornada a Catalunya» (cas semblant 
a l’anterior) > A Catalunya el mal 
temps fa esglaonar la tornada.

— «Luciano Pavarotti actuarà en un 
Palau Sant Jordi ple a vessar. El 
tenor farà dissabte el concert que 
va ajornar davant 17.000 persones» 
(evidentment, no vol dir que l’ajornés 
davant 17.000 persones, sinó que 
el farà davant tal multitud) > ... El 
tenor farà dissabte davant 17.000 
persones el concert que va ajornar.

— «El professor demana que li facin 
una llista de tots els articles de roba 
que coneixen en un temps limitat» 
(sembla que el compl. de temps es 
refereixi a coneixen, quan en la 
intenció del redactor es refereix a 
facin) > El professor demana que 
li facin en un temps limitat una 
llista de tots els articles de roba 
que coneixen.

— «Mitja horeta després del cafè s’aco-
miada amb un somriure de tothom» 
(sembla que de tothom sigui un 
compl. determinatiu del subst. som-
riure, quan en la intenció del redac-
tor és un compl. preposicional del v. 
acomiadar-se) > Mitja horeta des-
prés del cafè s’acomiada de tothom 
amb un somriure.

— «Aquestes construccions van sem-
pre separades per comes de l’oració 
principal» (d’una gramàtica, abans 
de ser corregida) > Aquestes cons-
truccions van sempre separades de 
l’oració principal per comes.

— «Gaudí va encarregar l’escultura a un 
singular, bohemi i excel·lent escultor 
tarragoní, Carles Maní i Roig, de 
prop de cinc metres d’alçada» (A. 

Manent, En un replà del meu temps, 
p. 193) > Gaudí va encarregar l’es-
cultura , de prop de cinc metres 
d’alçada, a un singular, bohemi i 
excel·lent escultor tarragoní, Carles 
Maní i Roig.

— «... però permeteu-me encara que us 
resumeixi el que va passar després: 
em vaig matricular a la universitat de 
periodisme i vaig treballar un parell 
d’anys en un setmanari de Puebla, 
però aviat vaig adonar-me que allò 
no era per a mi» (AA. VV., La des-
gràcia de pecar i altres narracions, 
p. 180) > ... em vaig matricular de 
periodisme a la universitat i vaig 
treballar un parell d’anys ...

— «D’ascendència valenciana, encara 
que nascut a Madrid, Luis Comenge 
Ferrer (1854-1916), metge higienista, 
historiador de la medicina i partidari 
dels corrents del positivisme, es tras-
lladà a Barcelona en 1887, on treballà 
a les ordres de Jaume Ferran al Labo-
ratori de Microbiologia Municipal, i 
on arribà a dirigir la secció d’Higiene 
Pública» (d’un original, abans de ser 
corregit; potser no hi ha gaire ambi-
güitat, però sí desordre; de fet, aquest 
exemple ens va bé per a recordar que, 
en principi, l’antecedent ha de pre-
cedir el relatiu) > ... es traslladà en 
1887 a Barcelona, on treballà ...

— «Un diumenge a la tarda, quan la 
primavera era ben entrada, vam 
rebre una visita a casa de mossèn 
Joan, que no ens havia vingut a 
veure des de la mort de l’avi» (d’una 
novel·la, abans de ser corregida) > 
... vam rebre a casa una visita de 
mossèn Joan ...

5) Preposició
 (o alguna altra partícula)
  confusionària 

En cinquè lloc posarem exemples 
d’ambigüitat per culpa de l’ús d’alguna 
preposició (o d’alguna altra partícula) 
que resulta confusionària:

— «Em vaig proposar un estudi de 
Roger Bacon ...» (la preposició sem-
bla indicar propietat o pertinença, 
quan en la intenció del redactor vol 
indicar matèria) > Em vaig proposar 
un estudi sobre Roger Bacon ...3. Sobre aquest concepte, vegeu Obs/1, p. 59, nota 52, o bé CC2, p. 20.

eStilíStica
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— «Condemna dels bisbes del nou decret 
del govern sobre l’avortament» (la 
sèrie de complements determinatius 
genera foscor; la solució és canviar 
la primera preposició) > Condemna 
per part dels bisbes del nou decret 
del govern sobre l’avortament.

— «El tema del despreniment del pre-
vere dels béns terrenals...» (no queda 
clar el valor de la preposició subrat-
llada; la solució és canviar la pre-
posició i, a més, l’ordre d’alguns 
elements de la frase) > El tema del 
despreniment dels béns terrenals 
per part del prevere ...

— «Cinc milions de cotxes circula-
ran pel pont de la Puríssima» (la 
prep. per suggereix un compl. de 
lloc, quan en la intenció del redac-
tor vol ser un compl. de temps) > 
Cinc milions de cotxes circularan 
durant el pont de la Puríssima.

— «Aquesta Memòria ens demostra 
que molta gent de la nostra diòcesi 
ha après a no tancar els ulls davant 
les necessitats dels altres —com féu 
Epuló amb Llàtzer— i que ha assi-
milat l’exemple alliçonador del bon 
samarità» (Memòria Càritas Vic 
1997-2000, p. 3; la partícula com-
parativa com pot resultar ambigua 
quan la frase anterior és negativa, ja 
que, en principi, queda afectada per 
la negativitat4) > Aquesta memòria 
ens demostra que molta gent de la 
nostra diòcesi ha après a no tan-
car els ulls davant les necessitats 
dels altres —al contrari del que féu 
Epuló amb Llàtzer— i que ha assi-
milat l’exemple alliçonador del bon 
samarità.

— «CDC té clar que hi haurà desdo-
blament [de l’Eix Transversal], 
però es farà quan els índexs de 
trànsit ho aconsellin i sense cap 
mena de peatge, tal com plantejava 
Maragall en una de les seves dar-
reres il·luminades propostes plenes 
d’incoherències» (Parlem-ne, set. 
2001; cas semblant a l’anterior, ja 
que la prep. sense implica negativi-
tat; de fet, segons el context de l’es-

crit, Maragall plantejava el paga-
ment d’un peatge) > ... però es farà 
quan els índexs de trànsit ho acon-
sellin i sense cap mena de peatge, 
al contrari del que plantejava 
Maragall en una de les seves dar-
reres il·luminades propostes plenes 
d’incoherències.

— «El català, a Espanya, no és pas llen-
gua oficial de l’Estat, com ho és el 
flamenc a Bèlgica» (Llengua Nacio-
nal, IV trim. 2004, p. 7; cas sem-
blant als dos anteriors) > El català, 
a Espanya, no és pas llengua oficial 
de l’Estat, com sí que ho és el fla-
menc a Bèlgica.

— «Les següents setmanes van ser tris-
tes, a Sant Amanç. L’absència de 
l’avi era present en molts racons de 
la casa; a taula, ningú no va gosar 
asseure’s al seu lloc, feia una mica 
de cosa entrar a la seva cambra, pro-
curàvem no tocar les seves pertinen-
ces de roba, el calçat, la boina, el 
bastó...» (d’una novel·la, abans de ser 
corregida; no sabem a qui es refe-
reix la partícula possessiva seu) > ... 
ningú no va gosar asseure’s al lloc 
d’ell, feia una mica de cosa ...

6) Puntuació defectuosa 

En sisè lloc posarem exemples d’am-
bigüitat per puntuació defectuosa, cas 
que és bastant freqüent; la majoria de 
vegades se soluciona amb una coma 
posada oportunament (cf. CC1, p. 158, 
paràgraf i):

— «Agafar el volant sovint desvetlla 
l’afany de competitivitat» (el lec-
tor, en principi, enganxa sovint 
amb volant, quan l’hauria d’engan-
xar amb desvetlla; de fet, aquest 
cas coincideix amb el que hem vist 
abans [grup 3: mala col·locació de 
l’adverbi], però sembla que aquí la 
millor solució, més que canviar l’ad-
verbi [sovint] de lloc, és posar-hi 
coma) > Agafar el volant, sovint des-
vetlla l’afany de competitivitat.

— «Aquest obligat respecte a un text en 
què cada paraula compta òbviament 
m’ha guiat també en el treball 

d’edició que ...» (cas semblant 
a l’anterior; és millor solució la 
coma que el canvi de col·locació 
de l’adverbi [òbviament], perquè el 
verb m’ha guiat ja va seguit d’un 
altre adverbi [també]) > Aquest 
obligat respecte a un text en què 
cada paraula compta , òbviament 
m’ha guiat també en el treball 
d’edició que ...

— «Els qui ho fan després se’n pe -
nedeixen» (cas també semblant 
als anteriors, i ací no aniria bé de 
col·locar l’adverbi [després] a conti-
nuació del segon verb per dos motius: 
perquè es trobarien en contacte dos 
verbs [ fan i se’n penedeixen] i per-
què l’adverbi, col·locat al final de la 
frase, quedaria massa destacat) > Els 
qui ho fan, després se’n penedeixen.

— «Tots els usuaris més o menys com-
petents d’una llengua poden dis-
criminar els escrits formals dels 
informals» (cas coincident amb el 
que hem vist abans [grup 4: mala 
col·locació d’un complement], però 
sembla que ací la millor solució, 
més que canviar de lloc aquest 
compl. determinatiu [més o menys 
competents], és aïllar-lo amb 
comes) > Tots els usuaris, més o 
menys competents, d’una llengua 
poden discriminar els escrits for-
mals dels informals.

— «Pavarotti, Freni i Marton són els 
grans noms de la temporada que 
ve al Liceu» (el compl. locatiu al 
Liceu sembla referir-se al verb ve, 
quan segons la intenció del redac-
tor és un compl. lax; la solució és 
posar-hi una coma o bé canviar el 
sintagma que ve per vinent) > Pava-
rotti, Freni i Marton són els grans 
noms de la temporada que ve, al 
Liceu (o bé Pavarotti, Freni i Mar-
ton són els grans noms de la tem-
porada vinent al Liceu).

— «En tal marxà a França. Deixava 
en marxar la dona i dues criatures» 
(sembla que la dona i dues criatu-
res sigui el subjecte del verb mar-
xar, quan en la intenció de l’autor 
és el compl. directe de deixava; 
en rigor, aquí més que ambigüitat 
s’hi produeix el que nosaltres ano-
menem «contrarietat lingüística» 

4. Dit d’una altra manera i seguint aquest exemple: si hem parlat de «no tancar els ulls davant les neces-
sitats dels altres» (frase negativa), el com comparatiu ens fa pensar que Epuló tampoc no va tancar els 
ulls davant la necessitat de Llàtzer; la paràbola bíblica, en canvi, ens diu que sí que va fer-ho.
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[cf. Obs/2, p. 130]) > Deixava , en 
marxar, la dona i dues criatures.

— «Màrius Torres. Fill de metge i 
metge. Poeta ...» (quan la conj. i no 
va precedida de coma implica coor-
dinació del terme següent amb el 
terme anterior; aquí, per tant, lite-
ralment vol dir que el poeta era fill 
de dos metges; quan cal evitar això 
s’hi ha de posar coma; en aquest cas, 
a més, cal completar-ho posant-hi 
ell mateix) > Màrius Torres. Fill de 
metge, i metge ell mateix. Poeta ...

7) Altres casos 
 d’ambigüitat, desordre 
 o mala redacció

 En setè i darrer lloc posarem exem-
ples d’ambigüitat (o estranyesa) produ-
ïda per altres casos de desordre o mala 
redacció:

— «Hi ha hagut una tendència, evi-
dentment, en la moda femenina, a 
tapar les extremitats de les senyo-
res i de les senyoretes, sistemàtica, 
de manera que l’escurçament d’avui 
és literalment sorprenent» (frase en 
què s’observa ambigüitat i desordre) 
> Evidentment, en la moda feme-
nina hi ha hagut una tendència sis-
temàtica a tapar les extremitats de 
les senyores i de les senyoretes, de 
manera que l’escurçament d’avui és 
literalment sorprenent.

— «El president egipci va dir que l’Estat 
ha de ser el marc de la convivència 
civil per a gent de cultures i religions 
diverses. És un principi que va plaure 
al 10 % dels cristians coptes d’Egipte 
i a gran nombre del 90 % dels musul-
mans» (frase ambigua i difícil 
d’entendre) > És un principi que va 
plaure al 10 % dels egipcis, format 
per cristians coptes, i a gran nombre 
del 90 % restant, musulmans.

— «N. G. ha resolt aquesta mancança 
bibliogràfica amb una edició crítica 
amb totes les garanties filològiques: 
reprodueix la darrera edició —orto-
gràficament normalitzada— d’Idil-
lis i cants místics publicada en vida 
de Verdaguer, i autoritzada per ell, 
tenint en compte les edicions de 
l’obra, impreses també sota la seva 
supervisió» (d’una contraportada) 

> ... amb totes les garanties filo-
lògiques: reprodueix —ortogrà-
ficament normalitzada— la dar-
rera edició d’Idil·lis i cants místics 
publicada en vida de Verdaguer ...

— «Dalí, per la seva formació huma-
nística i una visió holística del món, 
sap conjuminar, a la seva manera 
surrealista, el vell que l’enamora i 
el nou que l’encanta (Foix) i, així, al 
garatge del castell de Púbol hi con-
servà aparcada una vella calessa, pri-
mer carruatge dels antics propietaris, 
rebatejada pel pintor com la “calessa 
dels oblidats”, i, ben bé al davant, un 
espaterrant Cadillac nou, adquirit als 
Estats Units i matriculat al Principat 
de Mònaco, el qual —dit sigui a bene-
fici d’inventari— serví únicament en 
dues ocasions: la primera, per al tras-
llat del cos mort de Gala, col·locat al 
seient del darrere, des de Portlligat 
fins a Púbol, la nit del 10 de juny de 
1982, i, la segona, fent funció d’am-
bulància, per al trasllat del mateix 
Dalí des de Púbol fins a una clínica 
de Barcelona, ferit per l’incendi de 
l’habitació del castell on dormia, el 
31 d’agost de 1984, acompanyat de 
col·laboradors, metges i fotògrafs» 
(d’un original, abans de ser corregit) 
> ... per al trasllat del mateix Dalí —
ferit per l’incendi a l’habitació del 
castell on dormia, el 31 d’agost de 
1984— des de Púbol fins a una clí-
nica de Barcelona, acompanyat de 
col·laboradors, metges i fotògrafs.

— «Una constatació que hom ha fet més 
d’una vegada és l’escassa comunica-
ció entre les ciències experimentals 
i la cultura humanística, sentida des 
de fa anys com un obstacle per al 
desenvolupament global del nostre 
temps» (d’un original, abans de ser 
corregit) > Una constatació que hom 
ha fet més d’una vegada és l’escassa 
comunicació entre les ciències expe-
rimentals i la cultura humanística, 
mancança sentida des de fa anys ...

— «Digues quants metres té l’alçada de 
la porta» (d’un llibre escolar, abans 
de ser corregit) > Digues quants 
metres d’alçada té la porta.

A més dels casos exemplificats fins 
aquí, recordem que també es produeix 

ambigüitat per altres causes estudiades 
per nosaltres en altres llocs. Així, per 
abús de la prep. a en lloc de en (vegeu 
Punts conflictius..., pp. 91-102, o bé 
CC2, p. 249), abús de per en lloc de 
per a (vegeu Punts conflictius..., pp. 
136ss, o bé CC2, pp. 272-273), abús de 
d’altres per altres (vegeu Punts con-
flictius..., pp. 75-76, o bé CC2, p. 82), 
per abús de les oracions equacionals 
(vegeu Obs/2, pp. 114-117), per mala 
col·locació de l’adjectiu (vegeu Obs/1, 
pp. 105-109), etc. Pel que fa a la mala 
col·locació de l’adjectiu, val la pena de 
saber una cosa que en el passatge citat 
no es diu: que els adjectius determina-
tius o els complements també determi-
natius s’han de col·locar per ordre de 
més a menys relació amb el substan-
tiu, és a dir, ha d’anar immediatament 
després del substantiu el terme que el 
determini més íntimament, i després 
l’altre o altres per ordre. Exemples:

— L’Església com a institució religio sa 
bàsica (no «L’Església com a insti-
tució bàsica religiosa», ja que primer 
parlem d’una institució religiosa, 
que a més considerem bàsica, i no 
pas d’una institució bàsica que a 
més considerem religiosa).

— Consecució d’un creixement econò-
mic sostenible i no inflacionista en 
el marc d’una economia de mercat 
oberta (no «d’una economia oberta 
de mercat», ja que ens referim a una 
economia de mercat, la qual a més 
considerem oberta, i no a l’inrevés).

Desordre contra la genuïnitat

En aquest segon apartat del treball 
veurem una sèrie de casos en què hom 
ordena malament els mots de la frase, 
i ho fa malament perquè va contra l’or-
dre genuí (normal, usual, tradicional en 
català). No són casos en què es produ-
eixi ambigüitat, però sí un ús defectuós 
(generalment, per imitació de l’ús cas-
tellà). Ho farem aportant exemples reals 
(i, així, a vegades contenen algun altre 
defecte, que també esmenarem), clas-
sificats per ordre alfabètic del mot que 
genera el desordre o, almenys, d’un dels 
mots que hi estan implicats. Al final 
comentarem el cas de prolepsi o anti-
cipació del verb. 
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així
— «I com que tu no ets capaç de pren-

dre aliment sòlid, sinó que et nodrei-
xes encara, per així dir-ho, de llet, 
de mica en mica, per graus succes-
sius, podràs més fàcilment pujar 
de les coses més insignificants 
a les més elevades i tastar l’ali-
ment celestial ...» (d’una traducció, 
abans de ser corregida; la construc-
ció catalana genuïna sol posar, en 
aquesta expressió, l’adv. així des-
prés del verb, mentre que en castellà 
se sol usar bastant la forma por así 
decirlo) > ... sinó que et nodreixes 
encara, per dir-ho així, de llet ...

durar
— «no hi ha mal que cent anys duri» 

(d’un original, abans de ser corregit; 
vegeu DCC, s.v. mal) > no hi ha mal 
que duri cent anys

ençà

— «La nostra distinció entre “teologia 
política” i “política teològica”, enllà i 
ençà dels sentits que aquestes expres-
sions puguin tenir històricament, és 
estrictament paral·lela a la distin-
ció establerta per Hans Urs von 
Balthasar entre “teologia estètica” 
i “estètica teològica”» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; l’ordre 
genuí dels adverbis subratllats és 
l’invers, perquè és lògic començar 
per allò que ens imaginem més a 
prop i continuar per allò que ens 
imaginem més lluny) > La nostra 
distinció entre “teologia política” 
i “política teològica”, ençà i enllà 
dels sentits ...

lladres
— «... cançons de bandolers i lladres 

...» (d’un text, abans de ser corregit) > ... 
cançons de lladres i bandolers ...

més

— «El que més greu em sap és anar-
me’n sense haver aconseguit un 
acord entre totes les parts afecta-
des, al gust de tots i en benefici de 
tots» (Cat. Cristiana, 11-11-1999; en 
aquest tipus de construccions, l’adv. 
més sol anar després del verb; de 
passada hi farem un altre retoc) > El 
que em sap més greu és anar-me’n 
sense haver aconseguit un acord 

entre totes les parts afectades, a gust 
de tots i en benefici de tots / «El que 
més greu em sap és que ells seran els 
que escriuran la història» (Quaderns 
de Pastoral, gener-febrer 2000, p. 11; 
de passada hi farem un altre retoc) > 
El que em sap més greu és que ells 
seran els qui escriuran la història.

— «L’Andreu va callar. Allò que més 
por li feia, que en Just tornés a embo-
licar-se en política, ja era un fet» (J. 
Bonals, Viatge a l’entorn d’un gra 
d’arena, p. 173) > ... Allò que li feia 
més por, que en Just tornés a embo-
licar-se en política, ja era un fet.

— «els temes gramaticals que més preo-
cupaven aquests escriptors» (d’un 
original, abans de ser corregit) > els 
temes gramaticals que preocupaven 
més aquests escriptors

— «El que més m’impressionà no fou 
el fet que l’home arribés a la Lluna, 
sinó que ...» (Quaderns de Pastoral, 
gener-febrer 2000, p. 30) > El que 
m’impressionà més no fou el fet que 
l’home arribés a la Lluna, sinó que ...

— «el qui més amunt ha arribat ha de 
témer més» (traducció d’una obra 
castellana, abans de ser corregida) 
> el qui ha arribat més amunt ha 
de témer més

— «Aquesta última petició és la que 
més repeteix» (Avui, 29-8-2000, p. 
48) > Aquesta última petició és la 
que repeteix més.

— «Més val tard que mai» (Avui, 21-5-
2001) > Val més tard que mai.

millor

— «Al cap d’uns dies va poder reac-
cionar una mica, i es va aplicar la 
terapèutica que millor li anava en 
aquests casos: el treball» (J. Bonals, 
Viatge a l’entorn d’un gra d’arena, 
p. 182; el que dèiem sobre l’adv. 
més ho hem d’aplicar a l’adv. millor, 
comparatiu de l’altre; de passada 
hi farem un altre retoc) > Al cap 
d’uns quants dies va poder reac-
cionar una mica, i es va aplicar la 
terapèutica que li anava millor en 
aquests casos: el treball).

nostre

— «Es pot confirmar, un cop més, que 
en els temps passats la involucració 

dels poders públics en els assump-
tes eclesials era el pa nostre de cada 
dia» (Cultura, Valls, des. 2001, p. 
10; la fórmula tradicional del pare-
nostre conté, en castellà, l’expressió 
el pan nuestro de cada día, men-
tre que en català conté l’expressió 
el nostre pa de cada dia) > ... en els 
assumptes eclesials era el nostre pa 
de cada dia.

passat

— «La conferència de Jordi Pujol el pas-
sat dimarts s’ha d’interpretar com 
l’adéu definitiu en aquesta legislatura 
a la possibilitat que CiU entri a for-
mar part del govern del PP» (Avui, 
1-2-2002, p. 13; també aquí tenim 
un calc del castellà: el pasado mar-
tes) > La conferència de Jordi Pujol 
dimarts passat s’ha d’interpretar ...

pic

— «Enmig del repicar de pales i pics, 
Ubach va dirigir una salutació a Sir 
Woolley ...» (M. Gironell, L’arqueò-
leg, p. 202) > Enmig del repicar de 
pics i pales, Ubach va dirigir una 
salutació a Sir Woolley ...

ras
— «... diu curt i ras el que pensa» (d’un 

text, abans de ser corregit; el DIEC2, 
s.v. ras, enregistra la loc. verbal dir 
una cosa ras i curt) > ... diu ras i 
curt el que pensa. 

— «Per alleugerir la cosa, em com-
prometo a fer-ho planer. Curt i ras» 
(Regió 7, 24-10-2000, p. 40) > Per 
alleugerir la cosa, em comprometo 
a fer-ho planer. Ras i curt. 

res

— «... parlaven en uns termes que res 
tenen a veure amb les notícies dels 
diaris ... (Avui, 26-2-2000; amb el 
pronom res passa una cosa semblant 
al que hem vist que passava amb 
l’adv. més, és a dir, que sol anar col-
locat després del verb, prescindint 
del que facin en castellà) > ... parla-
ven en uns termes que no tenen res 
a veure (o que no tenen a veure res) 
amb les notícies dels diaris ...

— «Tots aquells horrors per a l’An-
dreu i els daltabaixos per al doctor 
no van alterar gens els costums ni 

eStilíStica
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de l’un ni de l’altre, que van con-
tinuar acudint cada dia a treballar 
al laboratori de Retscanal com si 
res no hagués passat» (J. Bonals, 
Viatge a l’entorn d’un gra d’arena, 
p. 166) > ... que van continuar acu-
dint cada dia a treballar al labora-
tori de Retscanal com si no hagués 
passat res / «Tots plegats conti-
nuem com si res no passés» (d’un 
original, abans de ser corregit) > 
Tots plegats continuem com si no 
passés res.

— «Si repartís tots els meus béns, si 
lliurés el meu cos per a ser cremat, 
però no tingués amor, de res no em 
serviria» (d’una traducció bíblica 
de 1Co 13, abans de ser corregida; 
notem que aquí el mot res va pre-
cedit de la preposició de) > ... però 
no tingués amor, no em serviria 
de res.

ser-hi
— «Posaven el vestit damunt un llit 

quan entrà la senyora Carme, que 
s’estranyà que no hi fos l’Antònia» 
(d’una novel·la inèdita) > ... que s’es-
tranyà que l’Antònia no hi fos (o 
bé que s’estranyà que no hi hagués 
l’Antònia).

— «... la tradició eclesial que hi és en la 
base de la nostra confessió ...» (d’un 
original, abans de ser corregit) > ... 
la tradició eclesial que hi ha en la 
base de la nostra confessió ...

— «Hi ha hagut un incendi a la biblio-
teca alemanya Anna-Amalia, que 
havia estat declarada patrimoni cul-
tural de la humanitat. [...] Per sort, 
hi era la gent. Les persones, capaces 
de les més grans misèries i de les 
més grans proeses, de ser herois 
i botxins, salvaren molts llibres. 
Cinc-centes persones van fer una 
cadena humana. Van poder treure, 
intactes, cent mil volums ...» (Avui, 
16-9-2004, p. 5) > ... Per sort, hi 
havia la gent (o bé la gent hi era). 
Les persones ...5

tant
— «El plaer del gust depravat és enemic 

de la música sacra; no es pot negar 
que les músiques profanes, essent 
de fàcil comprensió, i sobretot molt 
rítmiques, tant són més agradables 
com més minsa és la veritable i bona 
educació musical de qui les escolta» 
(d’un original d’un text traduït de 
l’italià, abans de ser corregit) > ... 
i sobretot molt rítmiques, són tant 
més agradables com més minsa és 
la veritable i bona educació musical 
de qui les escolta.

tot
— «El mestre deixava de ser aquell 

instrument, tocat pel dit diví, que 
tot ho sabia i a qui res ni ningú no 
podia qüestionar ...» (Rev. d’Igua-
lada, abril 1999, p. 44; amb el pro-
nom tot passa una cosa semblant al 
que hem vist que passava amb els 
mots més i res) > El mestre deixava 
de ser aquell instrument, tocat pel 
diví, que ho sabia tot i a qui res ni 
ningú no podia qüestionar ... 

tractar-se
— «La imatge del vell assassí, tot 

pinxo, homenatjat pels militars 
xilens, com si d’un heroi es trac-
tés, hauria de despertar la cons-
ciència (?) dels caps dels governs 
implicats en aquesta farsa» (Regió 
7, 10-2-2000) > La imatge del vell 
assassí, tot pinxo, homenatjat pels 
militars xilens, com si es tractés 
d’un heroi, hauria de despertar la 
consciència ...

— «Un verb inacusatiu pot tenir un SN 
subjecte sense determinant sempre 
i quan aquest SN quedi en posició 
postverbal, com si d’un complement 
directe es tractés» (d’una gramàtica, 
abans de ser corregida) > ... quedi en 
posició postverbal, com si es tractés 
d’un complement directe.

Un altre cas de desordre contra la 
genuïnitat és el que s’explica en Obs/1, 

pp. 12-13, o bé CC/2, p. 29, en què es fa, 
imitant l’estil castellà, prolepsi (o antici-
pació) del verb, com es veu en els exem-
ples següents:

— «Hi havia una vegada...» (Avui, 
10-11-1999; calc del cast. érase una 
vez, manera com solen començar 
els contes, mentre que en català 
tradicionalment es diu: una vegada 
hi havia) > Una vegada hi havia...

— «A Pujol ja no el necessiten.— Agafa 
Pujol un avió. Es planta Pujol a 
Madrid. Va a veure el rei i tots els 
altres implicats en això de la Cons-
titució de 1978. [...] Acaba Pujol la 
conferència. Piquen de mans com 
bojos (tots els que hi són). Pujol se 
n’estranya: “Però si els acabo d’ad-
vertir que s’equivoquen”» (Avui, 
22-9-2003, p. 64) > A Pujol ja no el 
necessiten.— Pujol agafa un avió. 
Pujol es planta a Madrid ... [...] 
Pujol acaba la conferència ...

— «Vaig considerar la mort, durant 
anys i anys, durant uns cinquanta 
anys, inversemblant i inacceptable. 
Amb breus parèntesis primerencs de 
religiositat o llargs parèntesis en els 
quals la intensitat de la vida i sobretot 
de l’amor —“és l’amor més fort que 
la mort”, diu el Cantar de los canta-
res— la relegava a un racó obscur, la 
idea de la mort sempre hi va ser pre-
sent» (Avui, 5-5-2003, p. 20; de pas-
sada hi catalanitzarem la denomina-
ció d’un llibre bíblic) > ... i sobretot 
de l’amor —“l’amor és més fort que 
la mort”, diu el Càntic dels càn-
tics— la relegava a un racó obscur ...

— «Després de totes les consideracions 
que ens han fet els tres autors de l’ar-
ticle, què hi podem dir nosaltres? És 
clar que hem de fer cas o no de les 
seves afirmacions no per qui ho diu 
sinó pel que s’hi diu. Si són raonades 
amb arguments veritablement cien-
tífics, n’hem de fer cabal. I sembla 
que és aquest el cas» (d’un original, 
abans de ser corregit) > ... I sembla 
que aquest és el cas.

5. Sobre la distribució, que en aquests tres exemples hem observat, de haver-hi 
i ser-hi, cal saber:

a)  s’usa el verb haver-hi quan el subjecte va després del verb i en les estruc-
tures sintàctiques que demanen el subjecte a principi de frase;

b)  s’usa el verb ser-hi en els altres casos (és a dir, quan el subjecte, que pot ser 
implícit, va abans del verb).

 Exemples:

 – Que hi ha en Joan? –No, en Joan no hi és.

 –En Joan no hi és, però hi ha la Maria.

 —Qui hi ha? En Joan i la Maria no hi són pas.

 Hi ha problemes difícils. / Tu no vols veure els problemes, però hi són.
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— «La resta de blocs o parts en què el 
nostre lingüista ha agrupat els arti-
cles deixa de banda la temàtica de 
l’estàndard i se centra bàsicament 
en la varietat mallorquina oral 
més comuna. Aquesta varietat pot 
ser examinada en estadis històrics 
precedents (seria aquest el cas de 
la part II, amb articles que es fona-
menten en documents dels segles 
xiv, xv o xix) o bé en l’oralitat 
contemporània ...» (d’un original, 
abans de ser corregit) > ... (aquest 
seria el cas de ...

— «Com recorda la dita popular: par-
lant s’entén la gent» (Qüestions de 
Vida Cristiana, núm. 204, des. 2001, 
p. 103) > Com recorda la dita popu-
lar: parlant la gent s’entén.

Heus ací un altre cas de prolepsi ver-
bal defectuosa, però no deguda a influ-
ència castellana sinó a una qüestió sin-
tàctica relacionada amb la col·locació 
dels pronoms febles:

— [en un treball sobre toponímia 
mallorquina referent a noms de plan-
tes] «Foeniculum vulgare. Popular-
ment rep el nom de fonoll, o el més 
arcaïtzant fenoll que no sol registrar 
la cartografia toponímica, massa 
partidària de les solucions normati-
ves. En són pocs els testimonis: na 
Fonoll (Artà), es Camp des Fonoll 
(Artà), sa font des Fonoll (Escorca), 
es Fonollar (Estellencs)» (But-
lletí Interior de la Soc. d’Onomàs-
tica, març 2003, pp. 63-64; cas de 
desordre perquè el predicat nominal 
[pocs] s’interposa entre el pronom 
feble [en] proclític i el subjecte [els 
testimonis] determinat per tal pro-
nom; la solució és avançar el predi-
cat nominal) > ... solucions norma-
tives. Pocs en són els testimonis ...

Desordre contra l’ordre 
empragmàtic

Finalment, un altre tipus de desor-
dre que podem comentar (encara que, 
en rigor, pertany més a la gramàtica que 
a l’estilística) és el que va contra l’ordre 
empragmàtic o funcional de la frase. 
Adients explicacions sobre aquest ordre 
les trobareu dins Obs/1, pp. 56-65, o bé 

CC/2, lliçó 3. Aquí ens limitem a copiar 
alguns exemples de desordre d’aquest 
tipus per tal que el lector tingui conei-
xement del defecte en qüestió: 

— «Algunes de les crítiques que ha 
rebut Mikel Azurmendi per les 
seves desafortunades declaracions 
(“el multiculturalisme és una gan-
grena”, va afirmar), erren el tret en 
considerar que el multiculturalisme 
és sinònim, per exemple, d’integra-
ció. Contra el que se sol creure, el 
multiculturalisme no té res a veure 
amb la integració, ni amb l’inter-
canvi i la pluralitat culturals, ni 
amb la democràcia, ni amb el res-
pecte als drets humans. El contrari 
és cert: el multiculturalisme, en 
defensar tout court la coexistència 
de diverses cultures en un mateix 
espai, pot obrir la via que dugui vers 
una societat que no integri cultures 
ni persones, no intercanviï valors 
culturals, i no respecti ni la plura-
litat ni la democràcia ni els drets 
humans» (Avui, 1-3-2002, p. 21; en 
el fragment subratllat, el «tema» és 
és cert, i per això ha d’anar en pri-
mer lloc, i el «rema» és el contrari, 
i per això ha d’anar en segon lloc) > 
... drets humans. És cert el contrari: 
el multiculturalisme ...

— «L’escombriaire mai no truca» (títol 
d’un relat) i «Ell mai no ho faria» 
(eslògan d’una campanya contra 
l’abandonament de gossos; tots dos 
exemples recollits per Albert Jané 
dins Llengua Nacional, núm. 38; 
com que el mot mai constitueix el 
«rema», ha d’anar al final de la frase) 
> L’escombriaire no truca mai / Ell 
no ho faria mai.

— «Des de mitjan mes de juny i fins 
pràcticament avui m’he estat poc a 
Valls. Hi he tornat, però, cada dia 
al vespre. Com sempre, el cam-
panar de Sant Joan m’ha donat la 
benvinguda de lluny estant. Però 
amb el campanar no en tinc prou, 
és clar. Així que he pogut, doncs, 
m’he passejat tranquil·lament per 
Valls. O no tan tranquil·lament, si 
compto que des del Pati, que ara 
tenim tan poc acollidor, fins a la 
plaça del Blat vaig comptar deu per-
sones que caminaven parlant soles i 

en veu alta, gesticulant, rient i fins 
i tot cridant. Ah! Mòbils!» (d’un 
original, abans de ser corregit; el 
mot tranquil·lament constitueix el 
«rema» del segment subratllat i, per 
tant, ha d’anar al final; de passada 
hi evitarem una repetició) > ... Així 
que he pogut, doncs, m’he passejat 
per la ciutat tranquil·lament. O no 
tan tranquil·lament ...

NOTA: Existeixen altres casos de 
desordre en la construcció de les frases 
però que decididament pertanyen més 
a la sintaxi que a l’estilística i per això 
no els tractem aquí. Així, els defectes 
en l’ordre de col·locació dels adjectius 
en relació al substantiu, per als quals 
podeu veure Obs/1, pp. 105-109, o bé, 
més breument, CC2, pp. 60-61; també 
la qüestió de l’ordre de col·locació dels 
pronoms febles en les perífrasis, qüestió 
estudiada pel gramàtic Albert Jané dins 
Llengua Nacional, núm. 61 (IV trimes-
tre 2007), pp. 18-19. u
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La combinació «de fins a» 
en descripcions científiques
Carles Riera

Sobretot en descripcions d’espècies 
animals i vegetals és molt habitual 
de trobar la combinació de fins a, 

seguida d’un nombre o quantitat asse-
nyalant la mida d’una part o element de 
l’espècie. Exemples:

• Peix de la família dels belònids, de cos 
molt allargassat, de fins a 50 cen-
tímetres de llargada, de dors ver-
dós i una línia bruna longitudinal ... 
(DIEC2, s.v. agulla). 

• Ocell de la família dels motacíl·lids, 
de fins a 18 centímetres de llargada, 
que es caracteritza per la longitud 
de la cua, que mou contínuament ... 
(DIEC2, s.v. cuereta). 

• Peix de la família dels esciènids, de 
cos fusiforme, de fins a 2 metres de 
llargada i 70 quilos de pes, de color 
gris argentat, amb la cavitat bucal 
daurada, poc freqüent a la nostra 
mar (Argyrosomus regius). reig 
ratllat. Peix de la família dels 
esciènids, de fins a 90 centímetres 
de llargada ... (DIEC2, s.v. reig). 

• Falguera amb fulles de fins a 1,2 
metres, de pecíol curt i làmina 
bipinnada, i sorus amb indusi arro-
donit, present en llocs ...  (DIEC2, 
s.v. falguera mascle).

• Planta herbàcia perenne de la família 
de les malvàcies (Kosteletzkia pen-
tacarpos), de fins a dos metres d’alt, 
de grans flors rosades ...  (GDLC, 
s.v. trencadalla).

Tal combinació significa ‘de com a 
màxim’, ‘de, a tot estirar’; i, en contex-
tos com els dels exemples, equival a dir 
«d’una mida (llargada, amplada, alçada) 
de 0 a x + unitat (mil·límetres, centíme-
tres, metres, etc.)», essent x un nombre 
qualsevol1.  

1.     En descripcions d’espècies botàniques és molt 
comú que es faci servir l’estructura «de... a», 
marcant dos extrems. Exemple: Dryopteris 
remota: Pínnules d’ovato-lanceolades a lanceo-
lades, amb l’àpex d’agut a més o menys truncat.  

Convé d’advertir, però, que en 
alguns textos trobem avui usades altres 
combinacions en comptes de la que 
hem documentat amb els exemples dels 
diccionaris esmentats. Concretament 
en descripcions de plantes, hom fa 
servir, a vegades, el conjunt fins de 
amb un valor idèntic al de de fins a. 
Vegem-ho:

• Cicendia filiformis: Planta herbàcia, 
anual, glabra; tiges fins de 20 cm ...; 
fulles basals en roseta; les caulinars, 
freqüentment bracteïformes, fins de 
5,5 x 0,8 mm, de linear-oblongues a 
linear-lanceolades ...

• Convolvulus siculus: Planta herbà-
cia, anual, tomentosa; fulles inferi-
ors llargament peciolades; pecíol de 
3-10(23) mm; limbe fins de 30(50) x 
20(25) mm, ovat o ovato-lanceolat; 
inflorescències amb peduncles fins 
de 15(25 mm, recorbats en la fruc-
tificació.

• Elatine alsinastrum: Fulles verticil-
lades, sèssils, les submergides fins 
de 255 mm ...

No hi ha dubte que, en tots aquests 
casos, en comptes de fins de cal fer ser-
vir de fins a. 

Altres vegades trobem, semblantment 
en descripcions de plantes, el conjunt de 
fins, amb un valor idèntic, altre cop, a de 
fins a. Vegem-ho: 

• Kosteletzkya pentacarpa: Tija de fins 2 
m, erecta, ramificada a la part supe-
rior ...

• Lotus conimbricencis: Tiges de fins 
25(30) cm, erectes o ascendents. 

Resolent, aquests casos, i els ante-
riors, amb els conjunts fins de i de fins 
canviem pròpiament el sentit, perquè ara 
la preposició fins (designant el terme on 
alguna cosa arriba) té un valor sem-
blant al de la locució adverbial fins i tot. 
Igualment, doncs, no hi ha dubte que, 
en tots aquests darrers casos, en comp-

tes de la combinació de fins cal fer-hi 
servir de fins a. 

Sí que ens sembla, en canvi, que en 
determinats contextos és bona la solució 
simplificada fins a, en un sentit semblant 
al de la combinació de fins a. Exemples:  

• Elatine alsinastrum: Tiges fins a 50 
cm, ascendents, radicants a la base.

• Juniperus thurifera: Arbust o petit 
arbre de fins a 8 m (fora del territori 
aquí considerat assoleix fins a 20 m), 
amb un sol tronc o amb uns quants ...  

En resum, podem concloure el 
següent:

1) Existeix la combinació de fins a 
seguida d’un nombre o quantitat 
assenyalant la mida d’una part o ele-
ment d’espècies animals o vegetals. 

2) La dita combinació de fins a no ha de 
ser canviada ni pel conjunt fins de ni 
pel conjunt de fins. 

3) Hom pot fer servir, si el context 
ho permet, la preposició composta 
fins a. u  
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Signes viaris
Pere Ortís

Els signes viaris que ens guien en 
los nostres carreteres semblen 
ben competents pel que fa a això, 

a assenyalar-nos la direcció correcta i 
a suggerir-nos les precaucions del cas; 
també a avisar-nos que hem de fer bon-
dat, però gramaticalment no són una 
guia, són una mena de desastre, una con-
ducció ben dreta cap a accidents idiomà-
tics. En general són una mostra pública 
de servilisme lingüístic, de rendir armes 
als peus d’una altra llengua més pode-
rosa i més rica que la nostra. Costa molt 
fer-te al mal d’ulls que experimentes per 
les vies públiques catalanes.

Presideix la força de la llengua cas-
tellana imposant la seva sintaxi, si és 
que ja no imposa el seu lèxic. El mal 
gros lingüístic que envaeix Catalunya, i 
que la posseeix, és pensar en castellà el 
català que parlem; són legió entre nos-
altres els qui, asseient-se a escriure en 
català, tradueixen el castellà que tenen 
al cap ad pedem litteræ, el tradueixen 
al peu de la lletra. Vici lleig, que s’ano-
mena servilisme. Corregir-lo és qüestió 
de dignitat, de genuïnitat, simplement 
de voler fer les coses ben fetes. És 
manifestació de cultura. De personali-
tat, de no voler ser una closca de nou 
damunt l’onada de persecució contra la 
llengua i de menyspreu públic que en 
fan els seus fills, els catalans.

El signes escrits en cartells, o els 
que apareixen en pàmpols penjats 
sobre la via, per a ser ben educats uti-

litzen la tercera persona del singular 
per a referir-se a tu o a vosaltres, com 
és peculiar del castellà. Així llegireu 
«Recordi», «Circuli per la dreta», etc. 
No dic que no pugui ser dit en català, 
però com que aquest ús és exclusiu en 
la mena d’anuncis, ja tenim donat el 
regust del castellà a l’ample, ja sents 
que la cosa ha estat pensada incondi-
cionalment en castellà. La correcció 
seria dir: Recordeu-ho. Que el català 
no ho fa, això de deixar un verb penjat 
sense complement directe, sigui aquest 
de nom o de pronom. I encara més bé: 
Recordeu-vos-en, puix que fa referèn-
cia a un avís sobre el nombre de qui-
lòmetres permesos en la velocitat que 
imprimiu al vostre vehicle, avís que ha 
estat editat abans, o que fa referència a 
qualsevol altre factor que és oportú de 
recordar, encara vigent. Tantes vegades 
hem dit que el tractament de vós permet 
adreçar-nos polidament a tu i a vosal-
tres; és a dir, truqueu és tant per a vós 
(per a tu), com per a vosaltres. Paraula 
de dos fils i catalaníssima.

Quan sortiu de la via pública per fer 
gasolina, us etziben en català un model 
insuperable d’hipèrbaton a la castellana: 
‘Ha triat vostè gasolina...’ («Ha escogido 
usted...»), quan el català castís fa: Heu 
triat gasolina... O: Has triat...  

També molt sovint veureu al costat 
de la via pública un plafó gros, en blanc 
o pintat de gris, amb l’expressió en lle-
tres com insectes enrampats «Anun-

cia’t» i un número telefònic. És una 
oferta a anunciar la teva empresa, el 
teu negoci, en aquell mateix plafó, oi? 
Per tant, cal que hi escriguin: Anun-
cia-t’hi, que és imprescindible aquí 
l’ús d’aquest pronom, no és pas qüestió 
optativa. El pronom indica que és aquí 
mateix, on t’has d’anunciar, en aquest 
plafó concret que tens a la vista. Pro-
nom d’una força i d’una bellesa críti-
ques en la llengua catalana i que no 
volem perdre de cap manera.  

I ja que hi som, també és bo que 
cridem l’atenció sobre allò que hom 
escriu tant en els programes de fes-
tes, celebracions, esdeveniments de 
tota mena —pàmpols que volen—. 
Hi esgranen l’agenda i acaben dient: 
«Col·labora», «Organitza», «Patro-
cina», etc. Tenim altra vegada allò del 
verb despenjat, sol, a la castellana, 
sense cap mena de complement. Cal 
que hi sigui usat el pronom correspo-
nent: Hi col·labora. Ho organitza. 
Ho Patrocina.  I també: Col·labora-
hi. Participa-hi. Apunta-t’hi. Mai per 
mai: «Col·labora», «Participa», «Apun-
ta’t». Fes-te’n soci, mai «Fes-te soci» 
(d’aquest grup o d’aquesta empresa).

Recordem aquell adagi vellíssim, 
bellíssim, dit en un altre sentit, però 
també molt apte per a aquest cas: En 
lo parlar bell i noble es coneix l’avenç 
d’un poble.

Perquè, pel que fa a parlar «net», ai 
els catalans! u
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Algunes notes sobre el terme «joi»
Andreu Salom i Mir

El terme joi, com ens indiquen tant 
Coromines com Moll (1), prové 
del francès antic (escrit igual-

ment joi), documentat ja en el segle 
xii, d’on passà posteriorment a d’altres 
llengües romàniques, entre elles l’occità 
i el català. En la nostra llengua el tro-
bam documentat en el segle xiii (amb 
la grafia de l’època, és a dir, joy), amb 
el significat de ‘goig’ («Abjoy e ab delit 
| vos téngon en sa guarda», diu Ramon 
Muntaner en la seva Crònica, com ens 
recorda el DCVB), encara que sembla 
que també feia referència a quelcom 
graciós o agradós. El mot té, com a 
parònims, joia, joiós i joiell, que alhora 
deriven igualment d’un mot molt sem-
blant de la llengua d’oïl, joie. Cal obser-
var que els dos darrers vocables, joiós 
i joiell, són uns derivats de joia, que és 
justament la paraula que, des d’un prin-
cipi, ha tingut un major succés, per bé 
que amb un significat popular modern 
molt precís que tots coneixem.

Quan el terme joi passà a terres occi-
tanes (segurament ja en el segle xii), ho 
féu amb una mena de platina que exal-
çava l’amor cortès i l’alegria intensa, 
tan característics dels cavallers i troba-
dors del país. Aquests darrers cantaven 
(en el sentit de fer poesia i compondre 
música), en la seva llengua d’oc, a les 
dames angèliques i les passions eleva-
des. Entre les moltes virtuts que hom 
havia de tenir, pròpies de l’educació 
cortesana (entre les quals hi havia la 
generositat moral, la discreció, la bona 
educació, el domini d’un mateix i certa 
humilitat) hi figurava precisament el 
terme joi, que correspondria a una mena 
d’exaltació interior, associada a la pre-
sència o al record de la dama. Aquest 
credo, aquesta forma d’entendre la vida 
i l’amor, tingué una repercussió enorme, 
com sabem, a tot el continent.

Aquest substantiu va tenir també 
una aplicació onomàstica, car esdevin-
gué un antropònim, escrit, ací, amb la 

grafia antiga, o sia Joy. Com a cognom 
està poc documentat, i no apareix en el 
volum Els llinatges catalans, de F. de B. 
Moll, encara que sí que està registrat, 
molt breument, a l’Alcover-Moll, com 
a «llinatge existent a Mallorca», sense 
donar-ne més detalls. Això fa pensar, 
atesa l’època del repoblament amb els 
contingents que el constituïren, en un 
possible origen occità (o potser franc) del 
dit antropònim. Bo i considerant que a la 
vila de Pollença, un dels principals nuclis 
de repoblament amb presència occitana, 
el cognom Joy no hi és present més que 
en època moderna (s. xx), caldria apun-
tar, per les notícies obtingudes, la seva 
presència, d’antany, al municipi de Sóller, 
els contactes comercials i les comunica-
cions del qual, a través del seu port, amb 
la Provença i altres regions d’oc han estat 
constants al llarg de la història. u

Elogi dels mots «ànnera» i «pollastre»
Andreu Salom i Mir

En una llengua subordinada com la 
catalana, la substitució de parau-
les per unes altres de manllevades 

de la llengua dominant, la castellana, és 
un fet força freqüent. La manca de drets 
lingüístics dels catalanoparlants, molt 
especialment en les regions perifèriques 
dels Països Catalans —amb menys cons-
ciència lingüística i molt menys dotades 
d’una legislació efectiva i adient—, i les 
polítiques lingüístiques d’ampli abast 
desenvolupades per un Estat que ens és 
clarament advers, causen estralls en el 
bon ús de l’idioma propi, el català. La 
inèrcia col·lectiva en matèria de comu-
nicació oral acaba de reblar el clau, en 
aitals circumstàncies, del desbaratament 
lèxic que pateix la nostra llengua.

Molts són els mots que, en els darrers 
decennis, han caigut en desús per la situa-

ció general suara esmentada. Un d’aquests 
és, justament, ànnera (variant de àneda), 
vocable que, a Mallorca, ha designat 
tradicionalment «l’animal de ploma, 
aquàtic, de l’orde de les palmípedes», i 
que poden ser de gèneres diferents. A les 
terres catalanes continentals en solen dir 
ànec, que és el terme més estès. En cas-
tellà el seu equivalent és ánade, però el 
mot més popular i usat és pato, que és 
precisament el que està substituint, per les 
causes indicades anteriorment, el terme 
propi d’aquesta terra, o sia, ànnera.

Hi ha altres casos en què la paraula 
distintiva del català, a terres insulars, 
ha començat a caure en un cert desús 
més recentment i, sovint, popularment, 
encara comparteix amb el mot extern 
una certa competència. Un del exem-
ples més clars, en aquest sentit, és el de 

pollastre (ens referim, és clar, al «gall 
jove que comença a tenir cresta»), la 
utilització del qual, entre els catalano-
parlants, comença a minvar, alhora que 
augmenta el del castellà pollo, que està 
desplaçant cada cop més el primer en 
molts àmbits d’ús.

Naturalment, podríem comentar, 
ací, altres casos de vocables o expres-
sions que, lamentablement, van sent 
substituïts pels seus respectius caste-
llans, com ara indiot (dit també gall 
dindi o gall de les Índies), reemplaçat 
sovint pel mot forà pavo. El més trist i 
preocupant és que les substitucions lèxi-
ques citades són absolutament inneces-
sàries, i que no es produirien en el cas 
contrari que ens trobéssim en una situa-
ció política, cultural, lingüística i social 
plenament normalitzada. u

Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana (tom IV, pp. 899-900), de Joan Coromines, i 
Diccionari català-valencià-balear (DCVB) (tom VI, 
p. 762), de Francesc de B. Moll i Antoni M. Alcover.
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Adéu, sínia, adéu
Teresa Amat

Resulta que Magí Camps a La 
Vanguardia i Albert Pla Nua-
lart a l’Ara ens van explicar per 

què la majoria de mitjans han optat 
per nòria en comptes de sínia per a la 
roda de fira (com en diu el DIEC2) o 
roda (com diu el Termcat, amb sínia 
com a sinònim complementari). Justi-
fiquen l’ús del manlleu del castellà per 
establir una especialització: sínia per 
al giny que extreu aigua i nòria per a 
l’atracció (especialització fruit de l’«ús 
popular», Pla N. dixit). Tot i que aquí 
caldria definir bé aquest «ús popular», 
hi estaria d’acord amb alguns matisos, 
i potser si a partir d’ara trobo la nòria 
en un text la deixaré rodar tranquil·la, 
com tantes coses entre la llengua viva 
i la normativa no sempre prou enrao-
nada que els correctors anem trobant 
i (re)plantejant cada dia. Sovint les 
raons que ens empesquem els lingüis-
tes per mirar d’apamar tot aquest món, 
a vegades fascinant, a vegades ple de 

tedi, tenen una base en 
bona part tan irracio-
nal, és a dir, sentimen-
tal, com la que tenen les 
fonts que han fet brollar 
l’«ús popular». Així, si 
bé potser deixaré que 
rodi la meva hipotètica 
nòria de segona mà, em 
sembla que no la faré 
rodar motu proprio, 
perquè faré exactament 
el que diu Pla Nualart 
que fem (per les matei-
xes raons sentimentals 
però totalment legíti-
mes): «Dient-ne nòria i 
no roda de fira, donem 
per bo el que dèiem de 
petits…» A veure si em 
sé explicar: no, jo de 
petita no havia dit mai 
nòria. Quan vaig anar 
al Tibidabo amb mon 
pare, de paquet en una 
Vespa vermella, arri-
bant a casa ell va dir a la mare: «Hem 
pujat a la talaia i a la roda; sí, dona, la 
sínia aquella!» (Sí, me’n recordo com si 
fos ara, què voleu.) Anys més tard, vaig 

descobrir una roda més gran veient 
El tercer home, i en vaig continuar 
dient sínia. I, doncs, què passa? Tres 
coses, a parer meu. Primera: el meu 
«de petits» queda més lluny que el 
de Pla i el de Camps. Segona: em 
vaig criar al camp, entre regadiu 
i secà, i veia cada dos per tres el 
pobre matxo de casa donant voltes 
a la sínia amb les ulleres posades 
(per als urbanites joves: no era mas-
clista, pobret, i no duia ulleres de 
sol). Jo no vaig aprendre que sínia 
venia de noria perquè de petita no 
sabia què era una noria però sabia 
què era una sínia. Ergo: probable-
ment els de la generació posterior 
a la meva no tenien «de petits» ni 
punyetera idea de què eren la sínia i 
la noria primigènies. I per això van 

aprendre a dir nòria del que per a ells 
només era una gran roda amb cistelles 
que girava amb gent a dins en un parc 
d’atraccions. 

A què treu cap tot això? Doncs, a 
res. Tan sols volia dir que, molt a grans 
trets, estaria aproximadament d’acord 
amb els plantejaments de Camps i de 
Pla Nualart si no fos que em sap molt 
greu que la sínia sigui ja a punt d’en-
sorrar-se per sempre entre terrossos. I 
de passada voldria apuntar que tot això 
ens planteja, un cop més, la qüestió 
apassionant de la definició, l’acotació, 
la fixació, l’abast i tot el que vulgueu 
de la noció «ús popular». I, ja que hi 
som, de les nocions «abans», «ara» i 
«quan érem petits». Fascinant. I des-
prés direm que els diaris només parlen 
de la crisi. u

Publicat en el blog Alírica (2-2-2012)
http://alirica.blogspot.com/2012/02/
adeu-sinia-adeu.html

Resposta, enviada i no publicada, a 
Magí Camps (La Vanguardia) i a Albert 

Pla Nualart (Ara)

Sínia de Sant Llorenç de la Muga 
Foto: Jordi alemany

Sínia del Tibidabo de Barcelona
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Queixa que cal escoltar
Pere Ortís

En el prestigiós, i valent, val a dir-ho, 
butlletí InfoMigjorn, que ens envia 
assíduament des de València el 

senyor Reig, el senyor Pau Vidal exposa 
una queixa perquè, en la seva traducció 
Humans que m’he trobat, sembla que 
el corrector del llenguatge li ha fet un  
munt de supressions de mots ben correc-
tes per altres de totalment gratuïts, inne-
cessaris o ja barbarismes declarats, com 
és ara tio substituint paio; entre altres 
li ha substituït l’entranyable canalla per 
nens. (En pla de correccions, jo d’aquest 
títol del llibre en trauria el reflexiu m’he 
trobat; sempre hem conjugat el verb tro-
bar en transitiu: He trobat un bolet, he 
trobat un bitlleter, hi ha trobat la mort, 
la humanitat que he trobat. Cal consi-
derar serenament si el reflexiu no és el 
calc del castellà me hallé. Bé que són 
diferents les expressions: No trobar-se 
bé, venia amb la il·lusió de jugar i em 
trobo que plou.)  

Arran d’alguna publicació meva, 
he fet la mateixa amarga experiència 
que ha fet el senyor Vidal. És digna 
d’estudi aquesta passió que samarrega 
algun corrector de textos per potinejar 
un llibre d’altri; com una secreta pruïja 
per estampar-hi la pròpia grapa, perquè 
consti endavant, eh?

Quan vaig publicar la meva novel·la 
La petja incerta, per l’editorial Pòrtic, 
un senyor tocat i posat era el corrector de 
l’editorial i em rebé absolutament con-
vençut que jo, com que venia d’Amèrica 

i d’anys d’estar-m’hi, no sabia català, 
mentre que qui sí que en sabia  era ell, i 
força, que en sabia. «Hi ha moltes, mol-
tes faltes, en el teu llibre», m’engalzà, 
quan ja n’havia llegit una bona part. Per 
descomptat que vaig restar anorreat. 
I me’l vaig creure, davant l’imponent 
senyor no hi tenia altre remei.

Primer hi va fer una ràpida correc-
ció i, en haver-la revisada jo, encara la 
vaig trobar prou bé. Però, per raons bès-
ties, perquè el llibre feia tard per a sortir 
abans del Dia del Llibre, vam decidir 
amb l’editor que no calia que jo hi fes 
la revisió final, tenint tan bon corrector 
—el qual es veu que es digué: «Ara és 
la meva!»—. El llibre va veure la llum 
pública poc abans de Sant Jordi i, en 
tenir-lo jo a les mans, l’hauria rebatut a 
la paret. Ja a la primera pàgina m’havia 
suprimit un paràgraf que era elemen-
tal per a captar l’orientació que prenia 
l’obra. Aquesta sortia farcida de faltes 
d’impremta i sembla que el corrector  
no s’hi fixava gens, en aquest aspecte, 
tan sols atent a veure com hi deixava la 
grapa personal.

Em va suprimir el verb esquerar, 
segurament perquè ell no l’havia sen-
tit mai. Jo vaig escriure, en ocasió d’un 
avortament: El pobre fillet no s’ha 
esquerat fins a membre de família..., i 
ell corregí: «El pobre fillet no s’ha espe-
rat fins a membre de família...» Es veu 
que la teoria és aquesta: «Jo això ho des-
conec, no ho he dit mai; per tant, fora!»

Al començament d’un capítol em 
suprimí el substantiu donat i amb 
mo  tiu d’aquesta supressió tot el capí-
tol anava coix i va haver d’escriure un 
nyap que ni la seva padrina l’entenia. 
Donat és un pobre home que no sap 
on caure mort i es dóna a una institu-
ció religiosa per fer-hi les feines humils 
de la neteja, la porteria, etc., paraula 
ben viva a l’Urgell, abans. Esquerar i 
donat són presents en tots els diccio-
naris catalans. Per descomptat que va 
suprimir donat i, en el seu lloc, el nyap 
que dic, indesxifrable.

Em va suprimir el bonic adjectiu llu-
nyes i el substituí per llunyanes. Jo vaig 
escriure: Anar-se’n a terres llunyes... I 
ell: Anar-se’n a terres llunyanes... Doncs 
llunyes també és en els diccionaris de la 
llengua, i ho dèiem quan jo era nen. 

És a dir, tot el text va sortir clivellat 
de faltes d’impremta, que era allò que li 
tocava corregir, però aquest particular el 
deixava fred, com dic.

Lliçó final per als qui tenen la 
malaltia d’escriure: No et fiïs mai dels 
imponents que en saben sense voreres 
i estan ben disposats a potinejar-te el 
llibre, perquè els satisfà d’alterar-lo i 
posar-hi la seva marca.

Sortosament, en vam fer la segona 
edició amb Pagès Editors i la novel·la 
tornà a veure la llum pública amb el seu 
text original, net i espontani com jo el 
vaig fer, sense cap esguerracries de bona 
voluntat que en millorés estil i text. u

NÒTULA  Sobre els mots encreuats

Avui, les definicions dels mots encreuats solen ser imaginatives i fantasioses, ocurrents i enginyoses (i, a vegades, 
diabòlicament enrevessades). 

Entre nosaltres, l’introductor d’aquesta tendència va ser, sens dubte, l’inoblidable Tísner. Però tota la fantasia i 
tota la imaginació no han d’atemptar contra el rigor gramatical més elemental. Per exemple, a vegades es defineix de com 
una preposició de lloc: la preposició de lloc de dues lletres és en. Però és un fet més general que ara voldríem comen-
tar: l’ús d’una frase verbal per a definir tant una forma verbal com el seu subjecte. Per exemple Treballa dalt l’escenari, 
usada per a definir la forma verbal actua i, alhora, la forma nominal actor. És un error que caldria evitar: Treballa dalt 
l’escenari defineix solament actua i a actor correspon la definició Que treballa dalt l’escenari. A.J.
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El pedró
Carles Domingo

Els pedrons (i els peirons) 
en la toponímia

Podríem dir que tothom sap què és un 
pedró, si més no, que en té una idea més 
o menys aproximada. Asseguraríem, així 
mateix, que la majoria associa els pedrons 
amb el món de la religió. Certament, això 
darrer és veritat, però no tota la veritat. En 
toponímia apareixen pedrons en llocs on ara 
almenys no es veu cap rastre de construcció 
feta amb fins religiosos. En aquest escrit exa-
minarem les accepcions que presenta aquesta 
paraula en els diccionaris (amb les relacions 
establertes entre elles) i com els pedrons reals 
s’hi avenen; especialment, però, en quines cir-
cumstàncies i fins a quin punt el mot pot haver 
esdevingut pràcticament un sinònim de cim en 
algunes contrades.

I és que, observant els noms que tenen els 
cims de les muntanyes de casa nostra, et crida 
l’atenció la freqüència amb què hi apareixen els 
mots pedró o molló en alguns territoris. Així, 
per exemple, a la punta sud-est del Ripollès, a la 
serra de Matamala del municipi de les Llosses, 
hi ha tres puigs, diria, prototípics, relativament 
pròxims l’un de l’altre, que són consignats com 
a pedrons: el de Mateus i el de Matamala, 
i, una mica més distant, el pedró d’Arquers. 
Amb un apel·latiu, doncs, equivalent a un genè-
ric propi dels cims, el qual, altrament, no apa-
reix tan sols en cims secundaris, sinó que el 
podem trobar també en alguns de conspicus, 

Què entenen per pedró els diccionaris?

1)  Munt de rocs fet en despedregar un terreny (DECat).

2)  a) Munt de pedres, orientador en un pas delicat d’un camí ramader (DCVB i DECat).

 b) esp. Fita en una camí ramader (DIEC).

 c) esp. Fita en la partió d’un terme municipal (DCVB i DECat).

3)  Pedra, pilar o taula de pedra per a sostenir un altar o una creu de ferro, i des d’on es beneeix el terme (DCVB,  
 DECat i DLC).

4)  Pilar solt commemoratiu d’un fet important (DF, DECat, DCVB, DLC i DIEC).

5)  Cim on coincideixen diverses jurisdiccions (DCVB i DECat).

6)  Terme amb què són designats nombrosos cims o tossals de les comarques pirinenques i pre-pirinenques del català
  oriental (Diccionari de geologia).

(No hem trobat esmentat enlloc el pedró que té una capelleta amb una imatge religiosa a qui encomanar-se.)
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així el Pedró dels Quatre Batlles, un 
nom compartit pels sengles punts cul-
minants de la Tosa d’Alp (Cerdanya) i 
la serra de Port del Comte (Solsonès).

Avancem que pedró és un mot que, 
com a sinònim de cim o bé figurant en 
el nom, trobem sobretot en les comar-
ques pirinenques o pre-pirinenques del 
català oriental, i segons la variant peiró, 
al nord valencià.

Farem atenció en un altre article als 
punts de la nostra toponímia on apareix 
el mot molló, una paraula que és sinò-
nima de pedró, llevat que no en té gai-
rebé cap de pertanyent als àmbits de la 
religió, que sapiguem.

Les funcions dels pedrons

La caracterització dels diversos 
objectes que els nostres diccionaris ens 
assabenten que són anomenats pedró, 
presenta trets decisoris compartits. S’en-
tén per pedró, generalment, una petita 
construcció, feta amb pedra per mà 
d’home, en un punt del territori que és 
vist idoni per a donar-hi unes determi-
nades informacions o recomanacions als 
passants per l’indret. És, doncs, un espai 
que comunica quelcom; amb el benentès 
que el que és primordial és la comunica-
ció que s’hi fa, més que no pas l’objecte 
formal amb què es dóna aqueixa. Un 
mitjà comunicatiu, altrament, al qual es 
recorre tan sols per a fer arribar al trans-
eünt avisos o indicacions pertanyents en 
exclusiva a alguna d’aquestes quatre de 
les funcions pròpies del món de la infor-
mació: la funció orientativa en un camí, 
la marcadora del límit o d’un punt sin-
gular del termenal d’alguna pertinença, 
la d’advertidora d’ésser aquell un lloc 
adient per a encomanar-se a Déu o als 
sants i, finalment, una funció recorda-
tòria d’algun fet divers esdevingut allí 
mateix i important per a la comunitat.

Tots aquests objectius impliquen 
que el lloc on es basteix el pedró sigui 
ben a la vista. Un punt inequívoc (per 
exemple, una collada, que de per si és 
sovint la porta devers una altra con-
trada, si més no, devers un espai nou) 
si el seu mester és de fer de fita orien-
tativa o marcadora d’un territori. O bé 
també un punt prominent de l’orografia 
del lloc que en certa manera el presi-
deixi o, encara més, l’identifiqui.

La raó de ser dels pedrons sovint no 
és simplement una de sola. En principi, 
per exemple, pot ser fet per a assenyalar 
el començ d’un camí, però això és apro-
fitat alhora per a fer esment de l’aguait 
perenne sobre seu dels poders celestials 
i com convé, doncs, de tenir-los propicis 
—o convenia en altres temps de conte-
ses civils i lladres de camí ral. Així al 
poble de Sant Boi de Lluçanès —d’on 
sabem cinc pedrons— hi ha el que se’n 
diu de Sant Baldiri, que, a més de mar-
car l’inici del camí ral de la Plana de 
Vic, ho fa exhortant-nos ensems a enco-
manar-nos al sant per al viatge. Ho fa 
dient-nos això, així: «Sant Baldiri, ton 
patró, / et donarà bon camí / si al passar 
tu per aquí / li reses amb devoció / pare-
nostre i avemaria.»

Un altre dels pedrons d’aquest poble 
—el de la Mare de Déu del Balles-
ter— es pot relacionar amb una finali-
tat recordatòria o commemorativa d’al-
guna batussa o batalla en aquell lloc, on 
algú que anava armat amb una ballesta 
fou protegit per aquesta Mare de Déu, 
la imatge romànica de la qual es venera 
en un dels altars de la parròquia.

No estem segurs si també es podria 
considerar com un pedró commemoratiu 
el monòlit col·locat a la font del Covilar, 
a Sant Joan de les Abadesses, en recor-
dança de ser allà on Joan Maragall es 
creu que s’inspirà per a la poesia de La 

vaca cega. Ací, però, tan sols hi ha un 
objectiu commemoratiu.

Els pedrons 
dels Quatre Batlles

Els punts d’un termenal on coinci-
deixen més de dues jurisdiccions s’acos-
tumen a indicar, ni que sigui amb un 
munt de rocs. S’escauen generalment 
en cims rellevants i eren considerats 
importants, perquè en tractar-se d’uns 
llocs neutres eren avinents per a fer-hi 
reunions els responsables del regiment 
de cada territori, cadascun dels quals 
podia tractar dels afers que els afecta-
ven conjuntament sense moure’s de la 
pertinença pròpia, cada batlle, diguem, 
des de casa seva mateix.

Això darrer és el cas dels pedrons 
dels Quatre Batlles adés esmentats. 
En el de la serra de Port del Comte hi 
coincideixen els termes de la Coma i 
la Pedra, Odèn, la Vansa i Alinyà, els 
dos primers pertanyents al Solsonès i 
els dos darrers a l’Alt Urgell. I en el seu 
homònim hi convergeixen els munici-
pis cerdans d’Alp i Das, el berguedà de 
Bagà i el ripollès de Toses.

El Nomenclàtor prescriu per a 
aquest darrer cim el nom de Tosa d’Alp 
(o simplement la Tosa). No és que no 
existeixi aquest nom en aquesta munta-
nya, però no de veritat com a nom del 
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seu punt més alt. Tosa1, a la Cerdanya i a 
Andorra, és un nom que es refereix a un 
puig que per dalt és pelat, que, com diu 
Coromines, «des de mig aire d’aquest 
puig els boscos acaben en rodó al vol-
tant del cim», talment com un cap que 
haguessin tos, això és, esquilat. El nom 
doncs, del cim d’aquesta tosa és pedró 
dels Quatre Batlles.

De fet, aquests quatre municipis que 
coincideixen en el pedró susdit es recla-
men de llur nom per a posar-lo com a 
determinatiu de tosa en algun tros de 
la culminació pelada de la muntanya. 
Tenim així, no sols la Tosa d’Alp, sinó 
també la Tosa de Das i la de Bagà, que 
el mapa de l’Ed. Alpina de l’any 1994 
assenyala concretament en sengles cotes 
rellevants pròximes d’aquesta part supe-
rior del massís. Diríem, però, que cal-
dria entendre aquesta denominació no 
sols per a la punta sinó per a tot el ter-
reny del voltant que remunta per a erigir 
aquests cims concrets dels putgets de la 
cimalada de la muntanya.

Un cas similar, llevat que en el nom 
hi ha «pedra» en lloc de «pedró» i les 
jurisdiccions que concorren en el cim 
no són civils sinó eclesiàstiques, és la 
pedra dels Tres Bisbats, el nom amb 
què es coneix un dels cims de la serra 
Cavallera, al Ripollès. Aquesta serra 
forma part de l’alineació muntanyosa 
que separa les conques del Ter i del 
Freser i que, a partir del Taga, s’estén 
cap a l’est fins a Camprodon. Els tres 
bisbats són els de Girona, Vic i la Seu, 
i en el mateix punt hi conflueixen també 
tres municipis: Pardines, Ogassa i Vila-
llonga de Ter.

De fet, aquesta alineació munta-
nyosa consta de tres parts: el Taga, 
la muntanya de Puigsestela i la serra 
Cavallera pròpiament dita. Separant el 
Taga i el Puigsestela tenim la portella 
d’Ogassa i, entre el darrer puig i la serra 
Cavallera, el coll del Pal. En aquest 
coll l’alineació s’enretira una mica però 
reprèn tot seguit més cap al nord. És 
sobre mateix d’aquest coll del Pal que 
s’aixeca la «pedra» susdita, al caire d’un 
fragment de serra anomenat de les Pas-
teres. La carena d’aquest serrat és de fet 

1.    Tosa, que és el participi passat del verb tondre 
‘esquilar’, s’ha de pronunciar amb essa sonora 
i o oberta.

un planell, enmig del qual hi ha un turo-
net amb un vèrtex geodèsic, el puig del 
Pla de les Pasteres, segons la denomi-
nació oficialitzada. Aquest puig, però, és 
esmentat com a serrat dels Evangelis, en 
el mapa del Taga de l’Editorial Alpina-
Geoestel de l’any 2005. Cal dir que en 
la toponímia d’aquesta entitat cartogrà-
fica es dóna preferència a l’ús local tra-
dicional sobre els noms més generalis-
tes i convencionals de les geografies i 
les guies excursionistes. I s’ha d’adme-
tre que els noms de referència eclesiàs-
tica d’aquests dos punts cabdals pròxims 
són del tot coherents (com veurem més 
endavant) des del punt de vista del ritual 
prescrit en la benedicció del terme, per a 
la qual es tenien els pedrons, en aquest 
cas, la pedra.

Origen i significats

Entre els diversos significats que 
els diccionaris atribueixen a aquestes 
arquitectures de pedra menors, n’hi ha 
un —ara segurament extingit o en vies 
de fer-ho— que potser és el primitiu, del 
qual deriven els altres. És l’accepció que 
assenyala per a aquest mot la referència 
a un simple munt de rocs, fet intencio-
nadament per algú o alguns en particu-
lar. Un pedram apilotat en muntets, que 
tant es pot deure simplement al despe-
dregament que hom ha fet d’un tros de 

terra que s’ha volgut dedicar al conreu, 
com als que eren fets al llarg d’un camí 
ramader (de vegades formats tan sols 
amb dues pedres, una de més grossa 
sobre la qual se’n posava una de més 
petita) disposats a tall de senyal orien-
tador en un dels punts conflictius que 
hi pot haver, posem per cas, en les este-
ses incertes d’uns rasos culminants on 
el caminant es pot esgarriar fàcilment, 
més que més en temps de destret atmos-
fèric: boira, neu, torb... com també en 
travessar relleus complicats, amb parat-
ges que poden induir fàcilment a error 
en la tria del camí a seguir. 

Tan sols que aquest cúmul de rocs 
reveli la intervenció humana en la seva 
realització, és versemblant que algú tard 
o d’hora se senti esperonat a millorar-ne 
l’execució; disposant o encaixant millor 
les pedres, per exemple, talment que en 
resulti una obra més sòlida, més perdu-
rable. En definitiva, convertint el sim-
ple munt de rocs en una pilastra prou 
vistent, no sols més apta per a poder fer 
de fita o senyal orientatiu, sinó també, 
emparant-se d’un emplaçament encertat 
en un lloc rellevant, poder-lo aprofitar 
per a fer memòria d’algun fet memora-
ble, sobretot si és en aquell indret que 
es va esdevenir, o bé, encara més, i 
posant-hi algun signe del sagrat, per a 
fer present al vianant la conveniència 
d’invocar l’auxili o la guarda sobrena-
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La portella d’Ogassa           Foto: JoseP m. moya
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tural en un camí que emprens i que saps 
exposat a perills.

Doncs aquest sentit del pedró com a 
mer munt de rocs, fet de resultes de des-
pedregar un terreny o fet a posta amb un 
fi orientatiu o, afegim-hi, de marcatge 
de jurisdiccions, que és el significat que 
conjecturem primigeni del mot, per tal 
com n’és l’aplicació en què aquestes 
finalitats són ateses de la manera més 
simple, exempta, podríem dir, de qual-
sevol sofisticació, podria ser avalada per 
l’etimologia que el Diccionari Alcover-
Moll proposa per a aquesta paraula.

El dit diccionari indica que «pedró» 
procedeix d’un hipotètic mot llatí 
petrone, format per sufixació amb 
-one de l’ètim del català «pedra» o 
sigui petra. És a dir, que si bé el terme 
pedró pertany evidentment a la família 
«pedra», no n’és un derivat directe, sinó 
que els dos mots ja venien pre-formats 
en el llatí que originà el català. La dife-
renciació arcaica, pre-romànica, de les 
denominacions potser fa plausible pen-
sar que la primera significació que va 
tenir «pedró» (o millor encara, petrone) 
fou, com hem dit, aqueixa de mer munt 
de rocs fet per l’home (la manipulació 
primària més simple a què hom pot sot-
metre aquest material; per tant, ante-
rior a les altres, això és, més antiga) i és 
probablement la inspiradora de l’exten-
sió de la mateixa denominació per als 
bastiments posteriors més formalitzats, 
ja que tanmateix tenien anàlogues raons 
de ser, o les feien encara més explícites.

És clar que tot això tan sols és con-
vincent si admetem que, en la manipu-
lació d’un objecte, la primera que s’hi fa 
és la més simple, i és després que n’ad-
vindran de més complexes, per a desen-
volupament d’aquella primera realitza-
ció. I per una altra part, convenint que 
el nom donat al resultat de la primera 
manipulació sol persistir en les realitza-
cions posteriors més complexes, si l’ob-
jectiu en el fons és anàleg, si no idèntic, 
però ara fet més explícit.

Doncs tenim, tal com podem inferir 
del que ens assabenta la Gramàtica his-
tòrica catalana de Francesc de B. Moll, 
que l’hipotètic derivat de petra per sufi-
xació amb -one -petrone- del llatí vulgar 
li hauria afegit un tret intensificador que 
es manifestaria o bé segons un aspecte 
pejoratiu o bé segons un d’augmentatiu. 

Pedró es percebria amb caire pejoratiu 
en referir-se als munts de pedres fets en 
despedregar un indret i, en canvi, per-
cebre com recalcat i vist talment com a 
augmentatiu quan el munt de rocs seria 
fet a posta perquè servís de fita o senyal, 
que per a aquests usos no s’hi val a pas-
sar desapercebut.

Pedró i cim i camí ramader

La situació significativa que hom vol 
per als pedrons fa que es trobin prou 
sovint en indrets que per si mateixos ja 
criden l’atenció. Per exemple, en un puig 
agut, però accessible; amb un aspecte 
formal, doncs, que predisposa el vianant 
a fixar-s’hi i a retenir-ne la imatge, que 
potser especifica aquell lloc.

Doncs, si cal en un territori deter-
minat donar informació orientativa d’un 
trajecte a fer o bé assabentar a què per-
tanyen o de qui depenen aquells verals, 
que per això es fan els pedrons, per què 
no aprofitar per a les mateixes come-
ses aquests cims que per llur morfolo-
gia peculiar poden advertir sobre això 
igual de bé el transeünt momentània-
ment desorientat?

Pensem que en això dit potser hi ha 
l’explicació de la conversió metonímica 
eventual del mot pedró en un sinònim de 
cim. No, és clar, de qualsevol cim, sinó 
sobretot tan sols en el cas que es presenti 
amb uns certs trets que fan que no es 
pugui confondre amb cap altre. Talment 

una mica com les senyes dels pescadors; 
punts del litoral de terra ferma que, vis-
tos de dins el mar estant, són rellevants; 
amb què els servien per a orientar-s’hi.

S’escau que, de cims que complei-
xin aquestes condicions, se’n troben 
sovint en el conjunt de relleus pre-piri-
nencs que el geògraf Solé Sabarís ano-
menà Subpirineu, que és precisament el 
que constitueix el típic relleu suau del 
baix Ripollès. En efecte, el modelatge 
del muntanyam d’aquesta contrada no 
es mostra particularment procliu a con-
griar formes abruptes, cosa que no vol 
dir que no hi hagi, en els nombrosos 
serrats, puigs i pujols que l’accidenten, 
formes conoidals, si no de francament 
còniques, les quals, curvilínies com són 
i amb el capciró esmussat, no poden dei-
xar de cridar l’atenció.

S’esdevé que per aquesta unitat oro-
gràfica s’enfilava un dels més impor-
tants camins ramaders de la Catalunya 
Vella, per on, en arribar el bon temps, 
s’acorruaven les ramades procedents de 
les terres baixes del Vallès, el Penedès 
o el Baix Llobregat, on havien hivernat, 
fent camí devers les pastures d’estiu de 
les muntanyes del Berguedà i el Ripo-
llès, i en arribar el mal temps, tornant-hi 
a passar, però a la inversa. Aquesta car-
rerada, si més no des d’Alpens (Lluça-
nès) fins a Castellar de n’Hug (Ber-
guedà) o Ripoll, és flanquejada per uns 
quants pedrons que, generalment, no 
són sinó cims de puigs.

Ramat d’ovelles (Sant Bartomeu del Grau)                  Foto: r. Puig Coromines
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Així tenim que el camí, tan sols 
sortint d’Alpens, tramunta la serra de 
Santa Margarida de Vinyoles per un 
coll, el collet de la Bruixa, que s’obre 
entre dos puigs, l’un el puig Cornador 
i l’altre el serrat del Pedró. Arriba així 
a la vall de les Llosses i es bifurca envi-
ant un ramal directe a Ripoll. I fa tot 
l’efecte que la direcció a prendre per 
a anar-hi és marcada pel puig cònic 
del pedró d’Arquers (un dels tres cims 
esmentats al principi) i de fet, hi passa 
per sota seu mateix.

El camí principal s’adreça devers 
la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug, 
però primer ha de travessar l’envitri-
coll de la serra de Matamala. Proba-
blement l’ajuden a passar aquest mal 
pas fent-li com de guiatge els pedrons 
de Matamala i de Mateus2, que es 
drecen a l’un costat i a l’altre del camí 
que transcorre per les parts culmi-
nants d’aqueixa serra. Sobretot el pri-
mer puig n’és una referència segura, 
perquè la carrerada passa gairebé pel 
costat del mateix cim.

Més enllà, en arribar a les envistes 
de Gombrèn, a la carena dels rasos de 
Tubau, aquesta és tramuntada pel collet 
de Fajaneral, un coll a ponent del qual 
hi ha el punt culminant dels rasos, el 
pedró de Tubau. En aquest pedró s’hi 
aixeca, efectivament, un pedró, això és, 
un oratori, que és dedicat a sant Marc, 
però el fet de trobar-se força apartat del 
collet esmentat descarta que sigui un 
més en el jalonament d’aquesta carre-
rada, si bé haver estat triat per a instal-
lar-hi un vèrtex geodèsic amb la deno-
minació de pedró de Tubau, reforça la 

2.    El mapa «Catllaràs- Picancel» de l’Ed. Alpina 
situa el topònim Pedró de Mateus al cim on hi 
ha el vèrtex geodèsic i anomena el puig més al 
nord que tota l’altra documentació consultada 
coneix amb aquest nom, cap de la Baga de 
Cal Gil. Hi refusa, doncs, la denominació de 
pedró de Matamala, i val a dir que no esmenta 
tampoc per a res cap serra de Matamala. Potser 
sí que aquests topònims amb el determinatiu 
Matamala són un invent dels geògrafs que 
han estudiat la zona. Són unes denominacions, 
sobretot la de serra, evidentment pràctiques, 
que posen de manifest la unitat orogràfica que 
forma aquest conjunt de relleus alineats, estès 
entre el puig del Catllar, sobre Ripoll, i el curs 
alt de la riera del Merlès, afluent del Llobregat. 
Altrament aquest genèric pedró, atribuït a un 
puig perquè el veus inconfusible, reforça el 
paper de fita que poden fer els puigs amb una 
morfologia que crida l’atenció.

consideració de genèric de cim del mot 
pedró. No és un cim, però, que en tingui 
gaire la personalitat; és tan sols el punt 
més alt de la línia poc convexa que fa la 
carena des de la qual s’estimba la serra 
per l’altra banda.

Esmentem finalment que el camí, 
poc abans d’arribar al coll de Merolla3, 
ha deixat a l’esquerra un cimet que té 
per nom el pedró Blanc. 

No són aquests evidentment els 
únics cims coneguts com a pedrons en 
aquesta zona entre les valls superiors 
del Ter i el Llobregat. N’és un altre, 
per exemple, un cimet de la vall d’Es-
tiula, per sobre de l’antiga parròquia de 
Sant Feliu d’Estiula4 i en un estrep de 
la serra de Sant Marc (actualment per-
tanyent al terme de les Llosses). I un 
dels cims culminants del nus de mun-
tanyes que hom ha convingut anome-
nar el Catllaràs i al qual ha estat assig-
nat un vèrtex geodèsic de primer ordre, 
és conegut com el Pedró. No estem 
segurs, però, si aquest nom és ben bé 
el del cim o tan sols la denominació 
oficial del vèrtex traspassat al cim. De 

3.    El coll de Merolla fa de partió en la direcció a 
prendre de la fluència de les aigües en el solc 
entre el Pirineu axial i el Subpirineu. A llevant 
cap a abocar-les al Ter per la vall del Merdàs; 
i a ponent al Llobregat per la vall de l’Arija. 
Hi passa la ruta que comunica el Berguedà 
amb el Ripollès, des de Guardiola i la Pobla de 
Lillet, a la primera comarca, a Gombrèn i fins 
a Campdevànol, a la segona.

4.    Estiula, segons Coromines, és un probable 
diminutiu del mot estiva, terme antic que hi 
havia per estivada això és, ‘pasturatge d’estiu’, 
«en país de vastos i frescals pasturatges».

fet, el mapa Catllaràs-Picancel de l’Ed. 
Alpina-Geoestel prefereix per a aquest 
punt concret la denominació de serrat 
del Corró, tanmateix sense menyste-
nir l’altra, que considera secundària i 
la completa afegint-hi un determinatiu, 
en resum, convertint el mot pedró en 
genèric del topònim pedró del Pla de 
l’Orri, això és, el punt més alt, com un 
turonet, d’aquest pla de l’Orri i on hi ha 
l’ajust de la serra de Fajabranca5 amb 
la que constitueix pròpiament el Cat-
llaràs. Afegim-hi que la guia de Jaume 
Sala i Sivillà, Berguedà i Lluçanès, ja 
esmentava aquest cim amb el nom de 
serrat Corró [sic] per bé que comentant 
també que hi «sobresurt la cresteta de 
l’alt pedró geodèsic».

Coromines esmenta també un pedró 
al Catllaràs, el pedró que diu de Faja-
branca, que no hem de confondre amb 
el que hem esmentat adés; es tracta 
realment d’un oratori que hi ha en un 
dels cims de la serra d’aquest nom, 
entre el puig Lluent i la collada de la 
Creu Melosa. Es troba relativament a 
prop de Sant Jaume de Frontanyà Vell 
(o de l’Església Vella, que en diuen a la 
contrada), això és, les poques restes que 
queden de l’església pre-romànica que 
precedí el magnífic temple romànic que 
coneixem actualment. En aquest pedró, 
diu Coromines, «donen un pa quan hi 

5.    Aquesta paraula, que localment és pronunciada 
«fatjabranca», significa ‘faja’ (això és ‘fageda’, 
‘bosc de faigs’), blanca. És un topònim anàleg 
a l’esmentat abans de Fajaneral ( fatjaneral), 
que avui transcriuríem Fageda negral.

El Pedró de Tubau                  Foto: marC Bóta
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beneeixen el terme (1964)» a Palmerola 
de Ripollès6.

Esmentem, finalment, el pedró de 
Peguera (simplement el Pedró en la car-
tografia), que és el cim culminant dels 
Rasos de Peguera, sense que hi hagi 
cap vèrtex geodèsic. Es troba entre els 
rasos de Mig i els rasos de Dalt i té a 
uns cinc-cents metres, als seus peus, el 
poble abandonat de Peguera.

Cal anar amb compte, però, i no con-
siderar massa de pressa el mot pedró en 
un topònim com un mer sinònim de cim, 
potser sols en certa manera especial; car 
que un cim es digui pedró i ara no se 
n’hi vegi cap, no vol dir que no n’hi hagi 
hagut mai algun.

Així, per exemple, el cim del serrat 
de les Forques, dessota del qual hi ha 
el poble vallesà de Granera, s’anomena 
el Pedró i efectivament dalt d’aquest 
cim era on hi havia el pedró des del 
qual es beneïa el terme. La creu sobre 
un pedestal en què consistia, ara ja no 
hi és; però en canvi el turó es continua 
dient el Pedró.

Evidentment aquest no és pas l’únic 
cas de pervivència del nom pedró en 
un lloc on n’hi havia hagut un que ara 
ja no hi és. Hem observat que, alguns 
d’aquests cims o simplement altells 
que se’n diuen, es troben al costat o no 
gaire lluny d’alguna església o parròquia 
antiga, i ara en aquests punts d’una certa 
elevació no hi ha constància (si més no, 

6.   Deu ser a causa de celebrar-s’hi aquesta 
cerimònia religiosa que un pla de carena que 
hi ha a prop d’aquest pedró s’anomena pla del 
Capellà.

cartogràfica) de cap pilar o oratori avi-
nent per a celebrar-hi alguna cerimònia 
religiosa. Aquest és el cas, per exemple, 
de dos pobles veïns del Baix Llobregat, 
Begues i Sant Climent de Llobregat. 
En el primer el cim anomenat el Pedró, 
que es troba gairebé al caire de l’altiplà 
on s’aixeca el poble, té sota seu mateix 
l’edifici de l’antiga parròquia, al veïnat 
de la Rectoria de Begues. I en el cas de 
Sant Climent, també aquest pujol de 
nom el Pedró es troba ben a prop del 
nucli tradicional del poble i, per tant, 
també de l’església.

Un cas que podríem considerar espe-
cial és el Pedró que hi ha a Peracamps, 
un poble d’hàbitat dispers, com solen 
ser els de la comarca al qual pertany, 
el Solsonès. El serrat que té el nom en 
qüestió (i que és també el del vèrtex geo-
dèsic que s’hi ha establert) no el bus-
queu pas pels voltants de la parròquia, 
perquè ara aquesta és en una església 
que es va fer de nou a la primera meitat 
del segle passat, substituint l’antiga que 
havia quedat en un lloc apartat, desa-
vinent d’anar-hi. Ara aquest Pedró el 
que té sota seu mateix són les runes del 
castell de Peramola, i també encara el 
cementiri del poble.

Els pedrons de collada

Un dels indrets on és fàcil de tro-
bar un pedró són les collades. Sobretot 
en funció d’oratori i consistent en una 
creu de vegades, en què aleshores potser 
no és anomenat sinó creu simplement. 
Fins i tot en aquest cas l’esment «creu» 

fa superflu el genèric «collada» o «coll» 
en el topònim7.

Esmentem com a exemple il·lustratiu 
d’aquests pedrons de collada el pedró 
de Pla d’Anyella, al collet del Pedró, on 
el pla esmentat, prop de la collada de 
Toses, s’aboca vers la Molina, l’estació 
d’esquí.

Aquests pedrons sempre es troben al 
costat d’un camí. De fet, el que cerquen 
en la situació en una collada és el final 
de costa, on apareix per fi l’objectiu vers 
el qual mena el camí referit. Per això 
de vegades el pedró es pot trobar, no 
en la depressió de la carena que és un 
coll, sinó simplement en un punt qualse-
vol de carena, un punt, però, on el camí 
acaba la pujada.

A vegades pot ser també que el que 
remarquen aquests pedrons és l’entrada 
evident del camí en una altra contrada, 
tot un altre l’aspecte que té el terreny 
a l’altra banda, ja a tocar. El pedró del 
Pla d’Anyella, adés esmentat, en pot ser 
un exemple. En fer-hi cap provinent de 
Bagà, el Berguedà, la Cerdanya se’t fa 
de cop present, amb tota l’estesa del pla 
i les muntanyes que l’envolten.

Com un altre exemple de pedró 
final de costa, recordem especialment 
el pedró de l’Àngel de la Guarda a Sant 
Boi de Lluçanès. Es troba just al costat 
del camí dels Munts, a la carena de les 
costes del Vilar. En arribar-hi descobrei-
xes que ja tens gairebé a tocar el san-
tuari de la patrona del Lluçanès. 

Uns pedrons singulars

No cal dir que són molts i diver-
sos els llocs que tenen en el seu nom el 
mot pedró, aquest terme havent advin-
gut per extensió el nom de l’indret a 
causa d’haver-hi hagut (o encara ser-hi) 
alguna d’aquestes petites construccions 
de pedra anomenades així; un pedró que 
hem de convenir que la gent de la roda-
lia, durant un temps, si més no, devia 
haver tingut per alguna raó important 
ben present.

De fet, seria difícil de fer-ne una llista 
completa, que segurament tard o d’hora es 
descobriria que no és exhaustiva. Per això 

7.    Per exemple, Creu de Jovells, «creu» en lloc 
de «coll» en el nom del coll entre Vilacireres 
(Berguedà) i Pratformiu (Solsonès).

El pedró del Pla d’Anyella        Foto: s. real 
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ens limitarem a esmentar-ne tres casos, 
escollits perquè semblen prou representa-
tius de les dissemblants situacions topo-
nímiques a les quals s’aplica aquest nom 
de pedró. Són aquests: la plaça del Pedró 
a Barcelona, el Pedró, el nom amb què 
és coneguda la part més antiga de la vila 
de Palamós (Empordà), i el santuari del 
Pedró, a les Guilleries de la Selva.

La plaça barcelonina del nom en 
qüestió és, com sabem, a la confluèn-
cia dels carrers del Carme i de l’Hos-
pital, antics camins de sortida de la 
ciutat pel portal de Sant Antoni i pro-
cedents de la Rambla, el primer, de la 
Portaferrissa i, el segon, del pla de la 
Boqueria. La plaça, en realitat era una 
cruïlla de camins, perquè hi sortien a 
més el de Montjuïc i el del Llobregat. 
Segons explica Cirici i Pellicer, des de 
temps antic s’hi aixecava una fita (un 
pedró), assenyalant la confluència de 
tots aquests camins.

En el lloc on potser hi havia hagut el 
pedró ara hi ha un obelisc amb la imatge 
de santa Eulàlia, que fou aixecat l’any 
1686, en record del lloc on, segons la 
tradició, la santa fou crucificada.

La vila de Palamós fou fundada, 
juntament amb el port, pel rei Pere el 
Gran al promontori del Pedró, és a dir, 
al sortint de terra que tanca per llevant 
la badia de Palamós. Un promontori és 
això: una prolongació del terreny dins el 
mar, sempre, però, que aquesta punta de 
terra tingui una certa altura. En el cas de 
Palamós això es compleix a bastament: 
el Pedró, aquest promontori, és ben bé 
com un serrat en forma de turó allargas-
sat que entra mar endins.

Per aquesta situació, protegint pel 
llevant la badia, aquesta adquireix una 
posició excel·lent com a refugi de les 
naus; per tant, escaient per a construir-hi 
un port. Podem pensar que això podia 
induir a assenyalar-ho amb un pedró. Un 
pedró, l’existència real del qual no hem 
sabut esbrinar, cosa, però, que no vol dir 
que creguem desenraonat de presumir 
que hi va ser en algun moment i que el 
seu record s’ha traspassat en el nom de 
tot el promontori8. 

El santuari del Pedró es troba a la 
Selva, a l’antic terme de Santa Margarida 

de Vallors, un poble ara pràcticament 
despoblat que ha estat absorbit pel muni-
cipi de Sant Hilari Sacalm. El vell nom 
de l’indret, Vallors, es conserva en els 
noms d’un sot i d’una riera que baixen 
cap a Santa Coloma de Farners des de 
Sant Hilari.

D’antuvi no sembla que la referèn-
cia a pedró en el nom d’aquest santuari 
de la Mare de Déu afegeixi gaire res de 
nou als significats que ja hem comen-
tat que pot tenir aquesta paraula. Però 
és que no gaire lluny seu (si fa no fa, 
a uns dos quilòmetres) i en la mateixa 
carena del llom de serra on s’aixeca hi 
ha un cimet (on el termenal munici-
pal fa una inflexió marcada) que s’ano-
mena Pedra dels Evangelis.

Segons ens informa la Gran enciclo-
pèdia catalana en l’entrada pedró, en la 
cerimònia per a demanar la protecció 
celestial per a les collites que els sacer-
dots feien en aquest indret, després de 
beneir el terme amb la veracreu, hi resa-
ven un fragment de cadascun dels quatre 
evangelis9.8Doncs potser aquesta pedra 
es diu així (entenent per pedra el pilar o 
taula de pedra que porta una creu) per-
què era el lloc on es feia aquesta cerimò-
nia de la benedicció del terme.

I amb això no sembla que sigui 
incongruent suposar que el pedró a què 

9.    Això és el que prescriu l’Appendix Tar    ra co  -
nensis ad Rituale Romanum, de l’any 1934, per 
a la benedicció del terme a la festa de la Invenció 
de la Santa Creu (3 de maig). (Aclariment 
proporcionat per J. Ruaix.)

fa referència el nom de la Verge sigui 
precisament aquesta pedra dels Evan-
gelis. El santuari no n’és tampoc tan 
lluny; tan sols seguint una mica més 
carena enllà.

És clar que més a prop d’aquesta 
pedra sagrada que el santuari del Pedró 
hi ha l’església de Sant Salvi de Cla-
dells. Però es tracta d’un antic convent de 
franciscans que fou abandonat pels anys 
trenta del segle xix i ara és una ruïna.

Peiró

Pedró presenta la variant peiró, 
que no en difereix sinó formalment. 
Tots dos provenen del mateix ètim i 
es devien formar al mateix temps. Les 
accepcions de significat de l’un i de 
l’altre són les mateixes. Peiró, però, 
no ha assolit fer-se d’ús general i ara 
es troba tan sols en el terreny montuós 
d’una franja discontínua que s’allarga 
des de les Corberes fins al Penya-
golosa. I cal dir que en algun cantó 
d’aquest territori solament en resta 
l’empremta toponímica.

L’aspecte formal distint prové 
d’una evolució diferent en l’ètim comú 
petrone del grup consonàntic intervo-
càlic -TR- en cadascun. És un fenomen 
que ja s’esdevé en la paraula nuclear 
de la seva família semàntica, el mot 
llatí petra. Petra en català ha evoluci-
onat segons tres tractaments diferents 
d’aqueix grup: -TR- esdevenint -dr- 
(pedra), -tr- perdent simplement la «t» 

8. Darrerament hem estat informats que sí que hi 
ha un pedró en aquest barri de Palamós.

lèxic

Balcó Coll d’en Peiró (prop de Siurana de Prades)    Foto: internet
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reduint-se, doncs, a la -r- («pera») o bé 
substituint-lo per -ir- (peira). 

D’aquests tres resultats, pera (amb e 
tancada), que segons Coromines no és 
més antic que pedra, sinó que durant 
un cert temps ambdós coexistiren (en 
Ramon Llull els trobem usats alter-
nativament), en l’actualitat podem dir 
que tan sols es troba en toponímia, 
especialment en noms compostos (Pera-
fita, Peralada, Peralta, Peramola, etc.; 
també, però, la Pera, un poble del Baix 
Empordà). Aclarim que cal entendre que 
el component «pera» es refereix, no a 
una pedra qualsevol, un roc, sinó a una 
roca, un penyal.

La variant peira109 és important pel 
terme correlatiu peiró, un mot de sobres 
el més representatiu d’aqueixa evolució 
etimològica en -ir-, i, com hem dit, és 
un sinònim exacte de pedró. Coromi-
nes, per exemple, en retreu un topònim 
cerdà, que cal interpretar pel significat 
de ‘munt de rocs fets en despedregar un 
terreny’. És el nom d’un prat —«peiró 
de Travis»— de la riba de la Vanera 
(o la Llavanera), un riuet afluent del 
Segre, que neix a la serra de Gorrablanc, 
prop del Puigmal (a l’Alta Cerdanya), i 
desemboca al costat del poble d’Age, a 
la Baixa Cerdanya.

A la Catalunya del Nord n’hem pogut 
espigolar tres ocurrències. La més sep-
tentrional és el serrat de Montpeirós o 
simplement Montpeirós, a les Corberes. 
Es troba a l’alineació muntanyosa que 
tanca pel nord la plana del Rosselló, al 
límit entre Òpol i Saldes. No és un cim 
gaire alt (351m) però prou aparent per 
a escaure-hi que hi hagi un molló. La 
Guia del Pirineu Oriental (aquest n’és 
el títol) editada pel Centre Excursionista 
de Catalunya prefereix anteposar al nom 
Montpeirós el genèric piló (piló Mont 
Peiró [sic]), és a dir, fent una redundàn-
cia, perquè «piló» és un nom aplicat 
sovint a un «gros molló que marca un 
cim o un altre indret notable». El dicci-
onari Alcover-Moll esmenta aquest cim 
en els exemples toponímics de l’entrada 
peiró, anomenant-lo simplement així, i 

10.   Peira simplement s’ha conservat en alguns 
noms de lloc ribagorçans, com ara Sopeira, 
això és, ‘sota la pedra’, esmentant el penyal 
enorme que és la solana de la serra de Sant 
Gervàs, sota el qual hi ha aquest poble.

explicant que és una «muntanya situada 
a tramuntana de Ribesaltes (Rosselló)».

Els altres dos topònims d’aquesta 
part dels Països Catalans són relativa-
ment a prop l’un de l’altre, mes un és al 
Conflent i l’altre al Rosselló, tots dos, 
però als Aspres. El primer és un cim 
de 786 m que hi ha al sud-est del poble 
de Rodés, de fet, al límit entre les dues 
comarques. L’altre pertany al poble de 
la Bula d’Amunt i és un coll d’aqueixa 
subcomarca dels Aspres11.10Es diu coll 
d’en Peiró i s’ha de convenir que la pre-
sència de l’article personal en fa sospi-
tar que Peiró es refereix a un personatge 
d’aquest nom. De vegades, però, hom ha 
personalitzat els termes geogràfics de la 
toponímia en haver-se’n perdut el signi-
ficat amb el temps.

A la Cerdanya hem trobat un altre 
cas del mot peiró com a topònim. És 
el nom (el Peiró) que té un indret atu-
ronat del terme de Guils de Cerdanya, 
que es troba no gaire abans d’arribar 
al poble en els primers contraforts del 
muntanyam que tanca la part plana de 
la comarca pel nord.

Dels casos cerdans hem de dava-
llar al Ripollès per a trobar-ne un altre. 
Aquest és un veïnat de poques cases que 
hi ha sortint de Sant Pau de Segúries 
per la carretera de Camprodon. Es diu 
també simplement Peiró. 

A la Catalunya estricta, tanmateix, 
i segons afirma Coromines, on es 
troba més aquest terme és a les «altes 
valls de la Ribagorça i el Pallars», 
particularment a la Vall d’Àssua, aflu-
ent per la dreta a la Noguera Pallaresa 
a l’altura de Rialb. Així, per exemple, 
damunt del poblet d’Altron, al centre de 
la vall, un replanet de la carena del ser-
rat de Cortinos, sobre la roca d’Altron 
i la confluència del riu de Pamano i el 
Rialbo, probablement la cota 1.229 m, 
s’anomena lo Peiró —o lo Peironet— 
segons l’informant toponímic dels orto-

11.   Rep aquest nom la contrada constituïda pels 
relleus terminals que s’esglaonen cap a l’est 
del massís del Canigó. És un territori rocallós 
i sec, i per això amb una vegetació més aviat 
aspriva; el nom que té li és del tot escaient. La 
Gran geografia comarcal de Catalunya engloba 
també amb aquest nom –Aspres balaguerins- 
les parts de la comarca de la Noguera que 
«davallen des dels terrenys trencats de 
tramuntana fins als altiplans i plans de vora el 
Segre», com diu Josep Lladonosa, el redactor 
d’aquesta part de l’obra.

fotomapes a l’escala 1:5000 de la zona. 
Altrament a la vall contigua que dóna 
a Sort i on hi ha el poble de Pujal (pro-
nunciat Puial) tenim que uns trossos 
més llisos i drets de la costa de la mun-
tanya de Puial es diuen congruentment 
pales de Peiró.

Sortint del Pirineu, però encara al 
Principat, hem observat un portell del 
Peiró, una collada entre el Priorat i el 
Baix Camp que uneix la serra de Pra-
dell amb la de l’Argentera, per sota de 
la qual passa el conegut túnel del ferro-
carril dit de l’Argentera12.11Finalment, 
ja a tocar del País Valencià, tenim que al 
poble de la Fatarella, a la Terra Alta, és 
esmentat per Coromines com a localitat 
enregistrada per a la variant per trans-
posició perió.

A la Franja de ponent, al Matarranya, 
també n’hem trobat una referència, a lle-
vant del poble de la Codonyera, la serra 
del Peironet.

Els peirons del nord del País 
Valencià

Com hem dit adés, al nord del País 
Valencià és on trobem ressenyats més 
peirons. Segons aquesta forma sense 
alteració, segons la variant per trans-
posició que ja hem trobat a la Fata-
rella, perió, i finalment, la sorgida 
d’aquesta darrera per l’afegitó d’una 
consonant antihiàtica, perigó, reduïda 
encara després per síncope a prigó. 
Cal dir que la forma que abunda més 
a l’entorn de Morella és aquesta de 
prigó, cosa que no vol dir que no hi 
trobem també peiró. Així, una mica 
abans d’arribar al port de Torre Miró 
trobem l’ermita de Sant Marc, al cos-
tat de la qual hi ha el mas del Peiró. 
Aquesta ermita potser no és sinó un 
pedró de més aparença, com una 
ampliació dels pedrons tradicionals 
amb la capelleta que conté la imatge 

12.   A la Mussara (Baix Camp) n’hi ha també en 
aparença un esment, el pla del Peiró, però és 
probable que ací el mot faci referència a un 
nom de persona. Peiró pot ser simplement un 
derivat hipocorístic del nom Pere (en la variant 
Peire). Aquest pla es troba ben a prop d’un mas 
que s’anomena mas d’en Peiró, el qual es diu 
així pel renom susdit amb què era conegut algú 
que n’havia estat l’amo i, segons es veu, s’hi 
perpetua en el nom. És d’aquest parer Ramon 
Amigó, que ha estudiat amb tota solvència la 
toponímia d’aquest poble, ara desert.
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lèxic

del sant; de fet, Coromines esmenta el 
mateix topònim conjuntant-hi els dos 
referents, peiró de Sant Marc.

Altrament, el mestre diu que en el 
conjunt de la comarca dels Ports n’ha 
comptat tres o quatre a la Todolella, i 
n’ha trobat així mateix als termes de 
Portell i de la Mata de Morella. Són 
també sota la forma de peiró els que ha 
trobat sota el Penyagolosa, a la comarca 
de l’Alcalatén, als termes de Xodos, Llu-
cena i l’Alcora.

La forma perió és pronunciada 
majorment d’una manera genuïna en 
tres síl·labes. Transcrivint el que en diu 
el DECat, tan sols a Càlig (Baix Maes-
trat) ho fan bisil·làbic. Però a Castell-
fort, dels Ports; a Sant Mateu, del Baix 
Maestrat; a Ares i Vilafranca, de l’Alt 
Maestrat; al poble de la Serra d’en Gal-
zeran i a Cabanes, de la Plana Alta; i 
encara a Vistabella, de l’Alcalatén, en 
totes aquestes localitats la pronúncia 
del mot fou trisil·làbica en la indagació.

La forma perigó, l’hem trobada a la 
part de llevant dels Ports, a Vallibona, 
en un cim de 1.011 m, el perigó de Sant 
Bernabé.

A la Tinença de Benifassà i a l’en-
torn immediat de la comarca dels Ports 
la forma predominant és prigó. Al 
mapa d’aquesta subcomarca editat per 
«El Tossal cartogràfic», n’hem comp-
tat onze, tots ells dels que tenen una 
capelleta amb un sant o una marede-
déu. D’aquests onze el poble de Castell 
de Cabres n’aplega cinc, i cinc més es 
reparteixen entre Herbers i Herbeset.

Els peirons solen marcar un cim de 
tossal o una collada. Així, per exem-
ple, lo Peiró Trencat, a Vallibona, eri-
git en el coll del mateix nom, on es 
bifurca el sender de gran recorregut 
GR-7 (un coll, però, que és més aviat 
un cim, com s’esdevé amb aquest orò-
nim en tota la regió). Com ja hem 
dit, es tracta d’oratoris i per això en 
el topònim el mot peiró duu un deter-
minatiu que gairebé sempre és el nom 
d’un sant. N’hi ha, però, alguna excep-
ció; a més del Peiró Trencat esmen-
tat, tenim, per exemple, al Boixar, a 
la Tinença de Benifassà la caseta del 
Peiró prop d’un petit cim (cota 1.202) 
—lo Peiró que esmenta Coromines?— 
que hi ha entre la mola del Boixar i la 
serra de les Albardes. u

Bibliografia
ALOY, David M., LLEONART, Maria Mercè, Pirineu 

Oriental I, Centre Excursionista de Catalunya, 
Ed. Montblanc-Martin, Barcelona 1978.

AMIGÓ ANGLÈS, Ramon, La Mussara, un vell 
afecte, Col·lecció Camí Ral núm. 25, Rafael Dal-
mau Ed., Barcelona 2005.

Appendix Tarraconensis ad Rituale Romanum, 
Foment de Pietat; Barcelona 1934.

Atles Topògràfic de Catalunya (ATC), 1:50.000, 
3 vol., Institut Cartogràfic de Catalunya SA, 
Barcelona 1995.

Camins ramaders de Catalunya 1:500,000, Fundació 
del Món rural - ICC, Barcelona 2010.

Catllaràs, Picancel 1:25.000, Mapa-guia excursio-
nista, Ed. Alpina - Geoestel, 2007.

CIRICI, Alexandre, Barcelona pam a pam, «Què cal 
saber», Ed. Teide, SA, Barcelona 1971.

COROMINES, Joan, Diccionari etimològic i comple-
mentari de la llengua catalana (DECat), 9 vols. 
Curial - «la Caixa», Barcelona 1989.

Lleures i converses d’un filòleg, Club Editor, 
Barcelona 1971.

Onomasticon Cataloniae (I-VIII), Curial - «la 
Caixa», Barcelona 1989.

Diccionari català-valencià-balear (DCVB), d’Alco-
ver i Moll.

Els Ports 1:25.000, Mapa i guia excursionista. El Tos-
sal cartogràfic, 2009.

GARCIA PEY, Enric, Granera. Recull toponímic, 
Societat d’Onomàstica, Institut Cartogràfic de 
Catalunya, Barcelona 2004.

Guilleries, Collsacabra 1:40.000, Guia cartogràfica, 
Ed. Alpina, Granollers 1980.

La Tinença de Benifassà 1:30.000, Mapa i guia excur-
sionista, El Tossal Cartografies, 2009.

Lluçanès 1:40.000, Mapa i guia excursionista, 
Ed. Alpina, Institut Cartogràfic de Catalunya, 
Barcelona 1999.

LLADONOSA I PUJOL, Josep, «Noguera», dins 
Gran Geografia comarcal de Catalunya. Segrià, 
Garrigues, Noguera, Baix Cinca, Enciclopèdia 
Catalana, SA, Barcelona 1983.

Moixeró-Tosa d’Alp 1:25.000, Guia cartogràfica, Ed. 
Alpina, Granollers 1994.

MOLL, Francisco de B., Gramática histórica cata-
lana, Biblioteca románica hispánica, Ed. Gredos, 
Madrid 1952.

Nomenclator oficial de toponímia major de 
Catalunya, 3 vols. Generalitat de Catalunya, Ins-
titut d’Estudis Catalans, 2a ed., set. 2009. 

Penyagolosa 1:30.000, Mapa i guia excursionista, Ed. 
Alpina, Granollers 1999.

PLADEVALL, Antoni, «El Ripollès», dins Gran 
geografia comarcal de Catalunya. Osona, 
El Ripollès, Enciclopèdia Catalana, SA, 
Barcelona 1981.

RAVELLA I VIVES, Josep M., Atles del País Valen-
cià, Ed. 62, Barcelona 2001.

SALA I SIVILLÀ, Jaume, Berguedà i Lluçanès, 
Rafael Dalmau Ed., Barcelona 1975.

SELVA, Pere, Topònims de Sant Boi de Llu ça nès, 
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 1999.

SOLDEVILA I CUNÍ, Felip, prev., Els 8 retaules de 
l’església de Sant Boi, Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès 2000.

Taga 1:25.000, Mapa i guia excursionista, Ed. Alpina-
Geoestel 2005.

FABRA, Pompeu, Diccionari general de la llengua 
catalana, (DF) VI ed., López Llausàs Editor, 
Barcelona 1974.

Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la llengua 
catalana (DIEC), 1995.

Diccionari de geologia, direcció d’Oriol Riba i Arde-
riu, Institut d’Estudis Catalans, Enciclopèdia 
Catalana, SA, Barcelona 1997.

FORCADA, Ignasi; SÁNCHEZ, Jorge; SOLER, Lia, 
Del Lluçanès a la Cerdanya, «Guies del Cen-
tre Excursionista de Catalunya», Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2006.

Catalunya romànica XII. El Berguedà, Enciclopèdia 
Catalana, SA, Barcelona 1985.

Diccionari de la llengua catalana, IX ed. (DCL), 
direcció Joan Carreras i Martí, Enciclopèdia 
Catalana, SA, 1989.

El Peiró Trencat, a Vallibona (els Ports)     Foto: Castelló



amics i mestres

36    LLengua nacionaL - núm. 80 -Iii trimestre deL 2012

Sobre les variants d’una versió enregistrada del 
poema «No pas l’atzar, ni tampoc la impostura...» 
de J.V. Foix
Joan R. Veny-Mesquida

Un cop d’ull a l’expedient crític de les dues úniques 
edicions de Sol, i de dol que donen un mínim compte 
de les variants de cada poema mena a la conclusió 

que el famós sonet «No pas l’atzar, ni tampoc la impos-
tura...» ha romàs invariable, sense un sol retoc, addi ció 
o supressió, des de la primera edició (Barcelona, L’Amic 
de les Arts, 1947) fins a la darrera controlada pel poeta. 
Jaume Vallcorba, per raons més comercials que filològi-
ques, consigna en l’aparat crític de la seva edició de l’obra 
(Barcelona, Quaderns Crema, 1985) sols una errada en la 
segona edició de L’Escorpí / Poesia, de 1978 (la primera és 
de 1975): l’oblit de l’accent en la forma apocopada de la 3a 
persona del present d’indicatiu de donar (don’ en comptes 
de dón’). Afegiré, encara, perquè és una dada important 
de tenir present, que Vallcorba diu en la introducció de la 
seva edició que «el text [de Sol, i de dol] mecanografiat 
per l’autor i lliurat a la im premta [...] ha desaparegut en 
època recentíssima». Jordi Cornudella, per la seva banda, 
no dóna notícia de cap variant en la seva edició de l’Obra 
poètica en vers i en prosa del poeta de Sarrià (Edicions 
62, Barce lona 2000). 

(Per cert: estrictament, l’apòstrof de dón’ hauria de mar-
car l’apòcope esmentat de la neutra final del verb i res més, 
de forma que l’hemistiqui, si restablíssim el que el signe 
gràfic subs ti tueix, diria «a qui es dóna l’aventura». No sé 
fins a quin punt l’apòstrof podria ar ribar a indicar l’apòcope 
i la fusió de les dues neutres —la del verb i la de la prepo-
sició— en el fàcilment imaginable «a qui es dóna a l’aven-
tura». En el primer cas, «l’aventura» és complement directe 
de «dóna» —‘a qui l’aventura és donada’—; en el segon, 
complement preposicional —‘a qui es dóna a l’aventura’. 
L’un suposa que és «l’aventu ra» qui tria «a qui donar-se»; 
l’altre, que és el subjecte qui tria «donar-se a l’aventura». 
«El meu país» és, doncs, qui ha triat «donar-se a l’aven-
tura» o qui ha estat triat per l’aventura? Els comen taristes 
del text hi passen per damunt sense arribar a aquest nivell 
de detall, però els traductors, que han de mullar-se en la 
tria de cada mot, entenen el vers des de la pers pectiva de 
la segona possibilitat: «Ni lanza ni navío / cautivan a quien 
vive a todo riesgo», tradueix Badosa; i Masoliver: «Nave 
o guerra / no apresan a quien dióse a la ven tura»; mentre 
que Jaume Ferran, si més no, conserva una ambigüitat que 
deixa la porta oberta al sentit de l’original: «Ni la nao ni el 
hierro / cautivan al que elige la aventura», que també es pot 
entendre com ‘al que es elegido por la aventura’. Si la forma 
del vers dóna arguments a favor de la primera interpretació, 
el contingut ho fa per a la segona.)

Ni Vallcorba ni Cornudella, bé que per motius diferents 
que no vénen al cas, no ates ten la curiosa variant «Pireneus» 
en comptes de «Pirineus» de la primera edició, que respon 
a un tret que tro bem sovint en la parla foixiana, que és el 
ball d’assimilacions i dissimilacions de es i de is properes a 
altres es i is: v. «desfeciejava» per «desficiejava», «istil» per 
«estil», etc., que de vegades es troben fins i tot escrits en els 
mecanografiats del poeta. Però això és anecdòtic i no és el 
que m’interessa ara.

El cas és que d’aquest poema es conserva enregistrada una 
versió amb variants, del tot desconeguda fins al 2002, quan 
la Fundació J.V. Foix la va fer pública en el CD que acom-
panyava el llibre En ritmes vells i sons arcaics (Fundació 
J.V. Foix / Edicions 62, Barcelona 2002), sense indicar-ne, 
tanmateix, la procedència. Val a dir que del mateix poema 
es conserven encara dues versions més, una d’inclosa dins el 
mateix CD i una altra que vam recuperar els membres de la 
Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, en el seu 
projecte Corpus Literari Digital (www.catedramariustorres.
udl.cat/corpus), quan vam digitalitzar tots els enregistraments 
de la Fundació J.V. Foix. 

Assabentats, per la documentació que acompanya la 
Fonoteca Colomines (http://www.catedramariustorres.udl.
cat/materials/fonoteca/colo/) dipositada a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, que la Hispanic Foundation de la Biblioteca 
del Congrés de Washington havia iniciat una col·lecció de 
Voces de poetas y prosistas ibéricos y lati noamericanos 
per constituir un «Archivo de literatura hispánica en cinta 
magnética» on es trobaven enregistraments de catorze 
escriptors catalans, des de la Càtedra vam contactar amb 
la Li brary i vam aconseguir una còpia digital de totes 
aquestes lectures, que ara es poden escoltar a la pàgina 
d’Enregistraments d’escriptors catalans a la Library of 
Congress (Washington) de la secció Fonoteca del Cor-
pus (http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/
fonoteca/library/).

Rebut el CD amb els enregistraments de Foix, va ser 
especialment gratificant com pro var que un dels poemes 
escollits havia estat aquest sonet, i ho va ser més encara 
poder situar la lectura d’aquest poema en el temps (1951) i 
en l’espai: feta a Barcelona (tal com diu el mateix Francisco 
Aguilera, que era el responsable del projecte), però per a ser 
duta a Washington.

Demano al lector d’escoltar les tres versions recitades del 
poema (disponibles a http://www.catedramariustorres.udl.cat/
materials/fonoteca/_autors/foix/index.php? acronim=soli&foix_
alfab), seguint-ne el text de la primera edició, del 1947:
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La segona i la tercera lectura són les més modernes, si bé 
no tinc prou elements per a datar-les amb exactitud; però una 
audició atenta posa en evidència que en ambdues la veu del 
poeta és la d’un home ja gran (diria que en la tercera més que 
en la segona) i, a més, que una (la segona) sembla una lectura 
privada mentre que l’altra (la tercera) sembla feta amb públic. 
Segurament aquest fet condiciona una elocució més acurada 
en la tercera (malgrat l’error de lectura de «Ells» en comptes 
de «Ella», al v. 8): sols cal parar atenció a les dues sinalefes 
del v. 3 («Ni_el fust ni_el ferre») que en la segona lectura són 
elisions («Ni’l fust ni’l ferre»).

Quant a la versió primera, el lector haurà notat que entre 
la versió que se sent i la de la primera edi ció hi ha discrepàn-
cies en tres llocs diferents: 1) en el títol (cap de les versions 
publicades no en té); 2) en el primer hemistiqui del vers 5, 
primer del segon quartet: «Clos segellat» es transforma en 
«La pàtria és»; i 3) en el vers 8, darrer de la mateixa estrofa: 
«A Ella els cors en la justa futura» és llegit com «A Ella ser-
viré en lliça futura». La constatació d’aquestes divergències 
(poc rellevants respecte del sentit darrer del text, perquè, per 
bé que l’aclareixen, no el modifiquen), em fa preguntar si 
aquestes eren escrites en el testimoni que va llegir Foix en 
1951 o responen a un «estadi mental» —per dir-ho així— 
anterior o posterior al text de la primera edició. M’adono de 
seguida que qualsevol resposta a aquesta pregunta no passa-
ria de ser una simple hipòtesi sense verificació possible. Ara 
bé, potser val la pena de contextualitzar el moment de la lec-
tura per a tenir present que Foix sabia que aquell enregistra-
ment no s’ha via de fer públic, no solament a dins de l’Espanya 
franquista dels anys cinquanta, sinó també a l’estranger, per 
tal com la intenció d’Aguilera era sols de «record» les veus 
«for posterity», és a dir, que anava a engrossir un «Archivo» 
destinat a la simple preservació de les veus dels creadors.

¿Hem d’entendre, doncs, que «La pàtria és» i «A Ella ser-
viré en lliça futura» són lliçons d’un testimoni anterior (en 
quant no apareixen en cap altre de posterior) a la primera 
edició? ¿O, al contrari, cal interpretar que Foix, conscient de 

la nul·la difusió que l’enregistrament havia de tenir al país —i 
alliberat, doncs, de la cotilla de la censura—, va voler expli-
citar allò que realment volia dir el seu text? 

Amb les dades que he mostrat fins aquí, no es pot saber 
amb certesa. Però em sembla que, si més no per al que volia 
mostrar, m’és ben igual.

(Si se’m permet un breu excursus, diré, entre parènte-
sis, que val la pena de tenir pre sent que els sonets de Sol, 
i de dol, com diu el «Descàrrec» de l’obra, van ser escrits 
«en 1913, en 1916, en 1918-1923, i en 1927». Ja se sap que 
aquesta datació, en el cas de Foix, cal prendre-la amb totes 
les precaucions, ja que, com va dir el poeta mateix en les 
«Excuses» de Les irreals omegues, «la data que acompanya 
individualment els poemes en subscriu provisionalment l’ex-
periència i no en tanca el procés». Però en tot cas, aques-
tes dates ens permeten de postular que la redacció d’aquest 
sonet pot ser coetània a la d’un cal·ligrama amb el qual està 
íntimament lligat, perquè n’il·lustra el segon quartet: parlo 
del «Poema de Catalunya», publicat a La Cònsola (19, 11 
setembre 1920. p. [4]):

És a dir:

Tanco el parèntesi.)
De tota manera, el que interessa és fixar el moviment que 

va de «Clos segellat» a «La pàtria és» i de «A Ella els cors 
en la justa futura» a «A Ella serviré en lliça futura». Perquè 
és clar que «La pàtria és» no és altra cosa que el contin-
gut referencial de «Clos segellat» i «A Ella serviré en lliça 
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futura» el de «A Ella els cors en la justa futura». Dit d’una 
altra manera: el camí que va de «La pàtria és» fins a «Clos 
segellat» i de «A Ella serviré en lliça futura» a «A Ella els 
cors en la justa futura» no és altre que el que va del llen-
guatge referencial al llenguatge literari.

Vet aquí una mostra de com la crítica filològica pot 
desenvolupar un paper important a l’hora de delimitar la 
pedra filosofal de la teoria de la literatura: allò que els 
formalistes en deien «literarietat», i que pot servir per a 
ajudar a delimitar allò que és literatura i allò que no ho 
és. I vet aquí, doncs, com és important de tenir present la 
tradició oral, fins i tot en els textos contemporanis, i com 
ho és també d’inven tariar-la, preservar-la i difondre-la, 
com ho fa el Corpus Literari Digital, per a poder fer-hi 
divagacions com aquesta.

Una divagació que, fent confiança a l’afirmació de Jaume 
Vallcorba (en la seva edició de Sol, i de dol, de 1983) segons 
la qual «el text  [de Sol, i de dol] mecanografiat per l’autor i 
lliurat a la im premta [...] ha desaparegut en època recentís-
sima», no ha tingut present aquest possible testimoni. Però 
pel maig del 2011, quan vam anar a la Fundació Foix per 
digitalitzar-ne els autògrafs, quina no va ser la meva sorpresa 
quan vaig descobrir que hi havia diversos mecanoscrits de 
Sol, i de dol, entre ells aquest:

I quin el meu goig quan vaig comprovar que la versió que 
Foix havia llegit a Aguilera per a ser «exportada» als Estats 
Units coincidia mot a mot amb aquest autògraf: Foix hi va lle-
gir la versió «original», «autèntica», sabedor que aquell «text» 
quedaria fora de l’abast dels constrictius tentacles de la cen-
sura franquista! u
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Josep Lluís Bausset i Ciscar,
professor i activista valencià
David Pagès i Cassú

Activista cultural, farmacèutic, polític, professor, químic... 
Amb quina etiqueta us sentiu més identificat?

Sens dubte, amb la de professor. 

«Josep Lluís Bausset: un maulet de cent anys», és el títol 
d’un article de Santi Vallés, el vostre biògraf, signat per 
moltes altres persones, aparegut en diferents mitjans de 
comunicació amb motiu del vostre centenari. Quantes 
coses que es poden dir en tan poques paraules!

No voldria haver rebut cap homenatge. En fuig, de tot això. 
Vull passar per la vida com un altre qualsevol. He procurat, 
això sí, no fallar allà on he estat, però sempre he volgut estar 
a la tercera o quarta fila.

el passat 27 de febrer, a l’Octubre Centre de Cultura Con-
temporània de València, rebéreu un homenatge en el qual 
van intervenir eliseu Climent, Alfons Llorenç, Robert 
Martínez, Jordi Pujol, el pare abat Josep M. Soler, Fran-
cisco Tomàs i Santi Vallés. Tots ells van subratllar el vos-
tre compromís amb el país, el vostre esforç i el vostre ser-
vei fet sempre discretament.

Com que no sóc gens procliu als homenatges, jo em trobava 
allí un poc incòmode. Tot i això, t’he de dir que he estat molt 
agraït de rebre’ls, aquest i els altres. Ara bé, de tots els que he 

Josep Lluís Bausset (Paiporta, 1910), un dels 
mestres de Joan Fuster, és considerat l’últim 
supervivent de la generació d’intel·lectuals valen-
cians que impulsaren el moviment que ha pres el 
nom de Segona Renaixença.
Bausset, que continua ben actiu, ha conreat múl-
tiples facetes al llarg de la seva vida: activista 

cultural, bibliòfil, botànic, farmacèutic, huma-
nista, professor, polític, químic... La passió per 
la globalitat, però, sempre l’ha entesa a partir 
dels principis del civisme, la democràcia i l’amor 
a la pàtria.
La seva vida ha estat i és un gran convit a treballar 
d’una manera altruista a favor del País Valencià 
i dels trets bàsics de la seva identitat, en espe-
cial la llengua —des de sempre ha invertit moltes 
energies a favor de la seva unitat— i la cultura. 
Fa pocs mesos va complir cent anys i, arran 
d’aquest fet, ha rebut diferents homenatges, dos 
de molt especials: el primer, el 27 de febrer, a l’Oc-
tubre Centre de Cultura Contemporània; el segon, 
l’11 de setembre, a l’Alcúdia, el seu poble. 
La seva tasca, que es pot definir amb els adjec-
tius d’incessant, fecunda i gegantina, suposa, per 
a tots plegats, un motiu de joia i un estímul.

Josep Lluís Bausset i Ciscar, un dels baluards més 
sòlids del valencianisme històric, després d’una 
vida exemplar i fructífera al servei de la llengua, 
la cultura i les llibertats nacionals del País Valen-
cià, va morir el proppassat diumenge 3 de juny, a 
l’edat de 101 anys. En ocasió del seu centenari, 
tinguérem ocasió d’entrevistar-lo al seu domicili de 
l’Alcúdia (Ribera Alta). L’entrevista, que ara repro-
duïm en aquestes pàgines i que va ser l’última que 
se li va fer per a un mitjà de comunicació escrit, 
sortí publicada el 19 de desembre del 2010 en el 
suplement dominical del Diari de Girona.
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tingut enguany, n’hi va haver un que em va fer una especial 
il·lusió. Un grup nombrós de xiquets, coordinat per la seua 
professora, que havia estat alumna meua, em van fer arribar 
tot un conjunt de treballs on hi havia dibuixos, escrits i dedi-
catòries a la meua persona. Vaig tindre una alegria molt gran.

Què implica, segons vós, ser valencià?

Tindre un amor complet per la terra on un va néixer. L’estima 
pel País Valencià és l’estima del fill a la mare. No s’ha de 
menystindre ningú, però tampoc no vull que ningú menystinga 
el nostre país. Es diu que els valencians tenim allò d’ésser sem-
pre festers i que, en tindre tot això, ja som feliços. Ara bé, 
tenim un defecte: valorem molt el que ve de fora i, en canvi, 
no donem prou importància al que és nostre. Si som capaços 
de fer una festivitat tan ben organitzada com les Falles, com no 
hem de ser capaços d’organitzar un país? Una certa capacitat 
de vertebració, sí que la tenim, però l’hauríem de canalitzar.

ens consta que el vostre compromís amb la llengua, la 
cultura i el país va néixer ben aviat... 

El primer record que em ve al cap és el de l’ama de la far-
màcia on treballava mon pare, que solia llegir-me en veu alta 
una poesia que apareixia en el Diario de Valencia. Era en 
valencià, i així vaig aprendre a llegir en la meua llengua. A 
més d’aquesta anècdota, n’hi ha dues més que podrien expli-
car també aquest compromís. L’una, a la dècada dels anys 
vint, quan vaig ser castigat per parlar en valencià a l’Acadè-
mia Cavanilles, on jo estudiava. Aquella va ser la primera 
lliçó que va esvalotar la meua consciència identitària. I l’altra, 
mentre jo estudiava a Madrid. Allà, i arran del contacte que 
vaig mantindre amb uns estudiants bascos, vaig descobrir la 
realitat d’una altra llengua que, com el valencià, era trepitjada 
per la dictadura de Primo de Rivera. Aquells joves em van 
obrir els ulls a una realitat nova. Em van fer comprendre que 
la meua llengua era útil per a comunicar coses.

Què li diríeu, a un valencià que qüestionés la unitat de la 
llengua catalana?

Li contestaria amb una evidència filològica tan aclaparadora 
com el fet que les paraules bàsiques que emprem catalans i 
valencians per a designar les parts del cos humà són idènti-
ques. I, també, que ja és hora de desterrar tòpics malintencio-
nats, com ara el que diu que els catalans ens volen arravatar la 
nostra llengua. Els catalans no ens han furtat mai res.

Abans de la guerra, en els anys trenta, ja vàreu començar 
a sovintejar els cenacles del valencianisme...

L’any 1927 comence la carrera de Farmàcia a Madrid. En 
1931 m’hi llicencie. Llavors torne a València per ampliar els 
estudis de Farmàcia amb dues carreres noves: Químiques i 
Magisteri. És en aquest moment quan vaig poder establir con-
tacte amb els grups culturals i polítics que treballaven pel 
redreçament identitari. Vaig trobar-hi l’aixopluc d’algunes 
entitats, com ara l’Agrupació Valencianista Republicana, el 
Centre d’Actuació Valencianista... O l’Agrupació Valencia-
nista Escolar, en qualitat de membre de la qual vaig partici-
par en la signatura de les Normes de Castelló de l’any 1932.

Des de la perspectiva del temps, com les valoreu, aquelles 
Normes?

Les Normes de Castelló són l’adaptació de les normes fabria-
nes a les particularitats del valencià. Hi vaig intervindre com 
a vocal de Ciències. Va ser un episodi de molta importància, 
perquè era necessari que hi haguera una normativa de l’or-
tografia, de la sintaxi... i de tota la llengua. Va ser l’única 
manera de posar fi a l’anarquia que hi havia en l’escriptura. 
Fins aleshores, cadascú escrivia com volia.

Com vàreu viure la guerra?

L’any 1937 m’incorpore a files. Vaig ser destinat a Barcelona, 
a la Direcció General de Farmàcia, i, temps més tard, com 
a tinent farmacèutic, a l’exèrcit de Llevant, on vaig estar al 
capdavant d’un dipòsit de medicaments i materials de cura.

L’any 1940 torneu a València. Va ser llavors quan vàreu 
conèixer Joan Fuster?

L’any quaranta comence a fer classes particulars a València. 
Era una de les poques eixides laborals que tenia en aquells 
moments. M’hostatjava a la  pensió Faus, on vaig coincidir 
amb joves de diferents comarques, entre els quals hi havia 
Joan Fuster. Amb ell, però, no hi vaig tindre cap relació fins 
que un dia me’l trobí en una llibreria de vell del carrer de 
la Nau. Ell buscava llibres en valencià. Jo també. I així va 
començar la nostra amistat. T’estic parlant de l’any 1942. De 
seguida ens adonàrem que ideològicament érem molt afins.

Vós l’introduíreu en el valencianisme de postguerra. Santi 
Vallés ha escrit que, per a Fuster, esdevinguéreu un mestre 
en el seu aprenentatge valencianista i que li ensenyàreu les 
claus de l’activisme cultural i polític de pre-guerra.

Jo, com altres, li vaig contar tot el que sabia en relació amb 
l’activisme cultural i polític de pre-guerra, pel qual ell estava 
molt interessat. Li explicava com funcionava tot allò i, al 
mateix temps, li proporcionava exemplars d’algunes publi-
cacions, com ara la revista El Camí o el setmanari Acció... 

L’any 1962 va aparèixer el llibre Nosaltres els valen-
cians, de l’escriptor de Sueca. Què va suposar l’aparició 
d’aquest llibre? 

Fuster és la màxima autoritat en el retrobament del poble 
valencià. Per a mi és com si estigués viu, ell i els altres. Nos-
altres els valencians va ser un terratrèmol, un autèntic revul-
siu. Deia el que estava soterrat en molta gent i el que ningú 
no s’atrevia a dir i a fer. Fuster va transmetre a la societat una 
idea noble i suprema de país que quedarà per sempre.

Amb Joan Fuster vàreu crear una tertúlia a València on 
s’incorporaren, amb el temps, personatges ben impor-
tants, tant del País Valencià com de les illes i del Princi-
pat. Quin record en teniu, d’aquelles trobades?

Es remunten als anys quaranta. Aprofitant que el dilluns 
era el dia que la Societat Filharmònica organitzava el con-
cert setmanal, vam començar a reunir-nos a València, d’una 
manera informal, mentre preníem cafè, per parlar,  per deba-
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tre temes d’interès o notícies d’ac-
tualitat. Amb el temps van anar 
incorporant-s’hi nous tertu lians, 
entre ells professors catalans que 
feien classes a la Universitat de 
València, com ara Miquel Tar-
radell, Joan Reglà, Emili Giralt, 
Ernest Lluch, Josep Fontana... 
També hi venia un joveníssim Eli-
seu Climent. Aquestes tertúlies 
van constituir un espai de llibertat 
i de valencianisme i, des del plu-
ralisme, el respecte i la tolerància, 
han marcat una manera de fer i de 
pensar que poden haver ajudat, i 
encara poden ajudar, a obrir horit-
zons de futur. Ens continuem reu-
nint cada dilluns. Ara, a la cafete-
ria de la Societat Coral El Micalet, 
al carrer Guillem de Castro.

Mantinguéreu una estreta rela-
ció amb els grans intel·lectuals 
valencians del segle xx: Vicent 
Andrés estellés, Xavier Casp, 
Ferrer Pastor, Joan Fuster, Garcia Richart, Sanchis 
Guarner, enric Valor, Vicent Ventura... 

Sí, efectivament. Tots ells, i molts d’altres, eren homes ínte-
gres i savis que formaven part d’una generació d’intel·lectuals 
als quals devem el vertader sentit de la reivindicació de la 
nostra consciència com a poble.  

És coneguda la vostra participació en la presentació 
del Diccionari català-valencià-balear a l’Ajuntament de 
València l’any 1951, o bé en la famosa campanya «Més 
de 20.000 valencians demanen l’ús del valencià en actes 
religiosos», impulsada a partir de 1965 arran del Con-
cili Vaticà ii...

Després de la guerra, i de seguida que em va ser possible, 
vaig voler participar en la represa cultural i nacional del país: 
participant en tertúlies; organitzant conferències; fent classes 
de valencià a l’Alcúdia i altres pobles del voltant; activant una 
emissora de ràdio; fundant, amb altres persones, les revistes 
Parlem i Vencill... I, dels actes que esmentes, la veritat és que 
en tinc un record molt especial.

Quina ha de ser la relació del País Valencià amb la resta 
dels Països Catalans?

Hauria de ser una relació de coincidència total en qüestions 
culturals, econòmiques, polítiques, socials... Els Països Cata-
lans haurien de formar un estat confederal com els Estats 
Units d’Amèrica.

¿Té vigència, avui, el concepte de Països Catalans?

El que sobre el paper podria ser un concepte ben raona-
ble atenent aquestes coincidències entre Catalunya, el País 
Valencià i Mallorca, la realitat fa que hui per hui siga un 

concepte molt difícil de dur a la pràctica, ja que les cir-
cumstàncies actuals no són gens propícies a la implantació 
d’eixa idea.

Com veieu el futur del País Valencià?

Jo sóc realista, ni pessimista ni optimista. A vegades el veig 
negre, però, malgrat tot, hi confie. Mira, la pilota valenciana, 
de què sóc molt aficionat, jo creia que duraria només dues 
generacions, perquè estava prou malament. Però ara ha fet 
una reviscolada i estan eixint nous jugadors que podran fer 
que dure. Amb la llengua i el país, pense que pot passar una 
cosa semblant. 

Què proposaríeu perquè el valencià tingui més força?

Sobretot ha de triomfar a través de les escoles. És la llavor. 
El món de l’ensenyament és una de les grans esperances del 
país. També ha de triomfar al carrer. 

Què els demanaríeu, als governants, en matèria d’identi-
tat, llengua i cultura pròpies?

Els demanaria que incentivaren l’escola valenciana, que uti-
litzaren la llengua en actes públics i que Canal 9 fóra tot en 
valencià.

Quines coses us ha ensenyat la vida?

De ser pacient. Si vols aconseguir èxits, encara que siguen 
parcials, has de ser pacient. M’he esforçat a ser-ho amb tot: 
amb els altres, amb la faena, amb la llengua, amb la terra... 

Què hi teniu, sobre la taula de treball, en aquests moments? 
Teniu pensat escriure unes memòries?

Aquests últims mesos he participat activament en la recollida 
de signatures per una televisió sense fronteres, propicia da 

Josep Lluís Bausset amb Raimon, a la Universitat de València, el dia que guardonaren el 
cantant amb la Medalla d’Or de la Universitat (14 desembre 2009)
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per Acció Cultural del País Valencià. 
Continue escrivint cròniques en la 
premsa, com ara al diari Levante-EMV 
i altres publicacions, i procure estar 
molt atent als fets d’actualitat. Quant 
al que dius de les Memòries, pense que 
la biografia de Santi Vallés, en forma 
d’entrevista llarga, ja fa aquesta funció.

«Servidor de vostè i de la pàtria.» ens 
consta que aquestes són les paraules 
finals de la felicitació de Nadal que 
envieu als vostres amics i coneguts... 

He procurat ser un servidor de la pàtria, 

perquè la pàtria és una cultura, una 
llengua, una manera de ser arrelades 
en unes persones concretes i en un ter-
ritori estimat.

Us deixem una pregunta perquè par-
leu de la vostra muller: Matilde Verdú.

Casar-me amb la Matilde ha sigut una 
de les decisions més encertades de ma 
vida. Si no haguera sigut per ella, no 
podria haver fet moltes de les coses 
que he fet. Ens vam casar l’any 1950 
—ja fa seixanta anys— i ens en vam 
anar de viatge de noces a Barcelona, 

Montserrat i Mallorca. Hem tingut tres 
fills: dues noies i un noi.

ens consta que Montserrat ha estat 
un lloc referencial en la vostra vida...

Montserrat té per a mi una significa-
ció molt especial. Culturalment, per-
què des de sempre he admirat el paper 
capdavanter del monestir en la recu-
peració de la nostra consciència iden-
titària i, personalment, perquè des de 
fa més de vint-i-cinc anys el meu fill 
Josep Miquel és un dels integrants de 
la seua comunitat monàstica. u

Enric Garriga Trullols, occitanista
Teresa Clota

Enric Garriga i Trullols, cofundador i president del 
Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), 
va morir el novembre passat. La seva contribució a 

la divulgació de la llengua i la cultura occitanes mereix ser 
coneguda pel seu mèrit i pels resultats obtinguts. De jove, 
va recórrer tot Occitània per conèixer la gent i el país, quan, 
en ple franquisme, el coneixement de la nació germana era 
imperceptible. En sorgir el CAOC (1977), per iniciativa de 
Josep Maria Batista i Roca, Enric Garriga va iniciar un inter-
canvi cultural intensiu amb Occitània. Convocà occitanis-
tes i representants d’entitats culturals a organitzar jornades 
occitano-catalanes, trobades i aplecs. Era membre de l’Ins-
titut d’Estudis Occitans.

Amb el CAOC hem resseguit tot Occitània. Garriga 
tothora va fer costat als qui lluiten per la llengua i, entre actes 

acadèmics, institucionals i populars, gent que tenien l’oc-
cità passiu, la revifaven; alguns alcaldes, en recepcions 
públiques, s’atrevien a usar-lo per primera vegada,  i insti-
gava els capellans a dir la missa en occità. Garriga provo-
cava situa cions d’ús que no haurien estat consentides als 
occitans. Les relacions institucionals i les rutes sempre 
eren amb un traductor occità darrere els guies i els parla-
ments oficials en francès, per enaltir l’occità i constatar-ne 
la utilitat. De l’acostament a la llengua i la coneixença de 
la cultura i la història pariones, en sorgí la germanor. La 
feina exemplar d’Enric Garriga de donar testimoni i enco-
ratjament als qui lluitaven, en temps de precarietat, per 
instar reivindicacions de política lingüística ha estat fruc-
tífera. Quan al Parlament es va debatre la llei de l’occità, 
hi va ser convidat, i sempre defensà la necessitat d’establir 
l’estàndard de l’occità. Comptem amb els esplets de l’arbre 
que agermana la nació catalano-occitana, com augurava 
Verdaguer: «del llorer immens / que a abrigar comença dos 
pobles germans, / ací els catalans, / allà els de Provença». 
Enric Garriga i Trullols, cofundador i president de l’Ins-

titut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), 
sempre es va adherir a la lluita per la llengua, la cultura, el 
fet social  i la unitat dels Països Catalans. Amb l’IPECC, 
organitzà actes commemoratius de fets històrics al lloc on 
havien ocorregut; i vam resseguir les petges catalanes de 
l’expansió de Catalunya per la Mediterrània i, a Europa, 
els lloc d’exili dels herois catalans de 1714. Va ser cofun-
dador dels Premis Batista i Roca, de reconeixement als qui 
treballen per Catalunya a l’exterior. Garriga maldà pel des-
vetllament de la consciència nacional: «No hem d’explicar 
només que tenim una llengua, una història, una cultura i 
unes celebritats. El que s’ha de saber és que volem la inde-
pendència.» El seu treball va ser sempre arran de poble, 
amb coratge i  tenacitat. u

Enric Garriga en l’Associació Catalana de Washington 
(3 de juny del 2008)
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Sico Fons és de Tavernes de 
la Valldigna (País Valen-
cià). Ha editat diverses 

obres, com L’udol de la sirena, 

Històries de la Vall, Els crits de 
la follia o Infants adormits; ha 
guanyat alguns premis literaris, i 
ha publicat articles en diferents 
mitjans: El Temps, El Punt, La 
Veu de Valldigna, la cartellera 
Túria, el diari Levante, etc. Ara 
la jove editorial Voliana Edicions 
li publica un recull d’articles 
breus que, amb un format assa-
gístic de to directe i amè, fa una 
radiografia acolorida, apassio-
nada, i tanmateix versemblant i 
ajustada, de la greu situació per 
la qual passen la nostra llengua i 
la nostra cultura en aquests mo-
ments. Genocidi (in)visible té la 
virtut de ser un llibre capaç de dir 
veritats com una casa amb un 
estil àgil, irònic, divertit, sense 
deixar de ser una obra lúcida, 
conscient i compromesa. 

La llengua, la nació, la lliber-
tat, la necessària unitat i la no 
menys necessària diversitat són 
temes que s’engalzen al llarg dels 
eixos centrals de tots els articles 
i que es manifesten a través d’un 
llenguatge viu i planer que es-
devé l’artifici mitjançant el qual 
l’autor ens descriu i ens il·lustra 
una multitud de situacions quoti-

dianes en què tant la llengua com 
la nació entren en conflicte amb 
el context de domini i de superi-
oritat imposada pels omnipre-
sents i omnipotents poders de 
l’espanyolisme dominant, quasi 
asfixiant, al País Valencià.

La consciència lingüística, 
un cert pessimisme per l’evolu-
ció del país —«el País Valencià 
és ben prop de desaparèixer com 
a nació o com a poble»—, la 
gran capacitat de l’autor per a 
desmuntar reiterades falsedats 
que el poder ens presenta com a 
òbvies, la seva habilitat per a fer 
evidents les contradiccions en 
els (suposats) arguments dels 
«adversaris», juntament amb 
una gran veneració pel mes-
tratge indiscutible de Joan Fus-
ter —de qui enguany es comme-
mora el vintè aniversari de la 
mort i el norantè del naixe-
ment— són alguns dels valors 
que l’autor defensa amb tanta 
gràcia com convicció i energia.

Sico Fons usa l’exemple sen-
zill i quotidià com a artifici retò-
ric amb una gran habilitat i eficà-
cia: «Com és possible, pregunte 
jo, que al teu poble no pugues 

anar a comprar en la teua pròpia 
llengua (un poble, val a dir, cata-
lanoparlant 100% si excloem els 
emigrants)? No tenim dret a una 
cosa tan elemental i justa com 
eixa? I en canvi ve una persona 
de Madrid, Burgos o Valladolid... 
o Colòmbia, o Bolívia o Argen-
tina, i té més drets lingüístics que 
nosaltres?»

Més enllà de la punyent rea-
litat que l’autor ens hi exposa, 
m’ho he passat molt bé llegint 
Genocidi (in)visible. Pel tarannà 
obert i integrador que s’entrelluca 
en les actituds de l’autor; pel di-
fícil equilibri entre la dolorosa 
realitat nacional i lingüística que 
ens explica i l’esperit irònic i rei-
vindicatiu amb què sap fer-hi 
front, i sobretot, perquè és un 
llibre que parla clar i català, és a 
dir, valencià: «Sí, ho confesse 
obertament, sóc nacionalista, sóc 
catalanista, valencianista, inde-
pendentista, separatista o com 
vulgueu dir-ho. Advoque per la 
unitat política i cultural dels 
Païs sos Catalans.» u

Marcel Fité

Sico Fons,
Genocidi (in)visible,
Voliana Edicions, 
Argentona 2012.

Genocidi 
(in)visible,

Segons ens informa la intro-
ducció del llibre, el «cata-
nyol» seria «el català oral 

i escrit que, a causa de la presèn-
cia excessiva de castellanismes, 
provoca un efecte o bé una certa 
comicitat (com si fos la imitació 
d’un mal aprenent de català, en 

la línia de l’humor barroer dels 
anys seixanta i setanta) o bé, cosa 
més greu, d’incapacitat del par-
lant d’expressar-se correctament». 
L’autor ens adverteix que fa ser-
vir el terme «catanyol» perquè 
«és la denominació popular més 
estesa, tot i que el DIEC no l’ad-
met». I afegeix: «I tant de bo no 
l’hagi d’admetre mai: senyal que 
aquest llibre ha estat útil.»

L’objectiu del llibre no és pas 
donar solució i resposta a tots els 
barbarismes que avui per desgrà-
cia circulen en l’ús quotidià de la 
nostra llengua, sinó que se centra 
en les interferències més recents, 
aquelles que s’han infiltrat en el 
sistema lingüístic de la llengua 
catalana durant els «últims vint 
o trenta anys». Una infiltració 
que, impulsada per l’esclat abas-
segador dels moderns mitjans de 
comunicació de massa (diaris 
gratuïts, emissores de ràdio, ca-
nals privats de televisió, internet), 
ha estat massiva i en bona part 
silenciosa, gairebé imperceptible 
per a l’usuari normal de la llen-
gua. Perquè «allò que fa mortífer 
el catanyol [sic] és la invisibilitat 
de la invasió: en molts casos no 
és que el parlant faci servir el 
mot o expressió perquè no sap o 

no recorda l’equivalent català, 
sinó perquè està convençut que 
és correcte». 

Un segon objectiu del llibre és 
presentar-nos d’una manera prio-
ritària els mots i les expressions 
incorrectes més característiques 
de la llengua popular i —atès el 
caràcter fugisser i efímer que el 
caracteritza— aquelles més es-
sencials del llenguatge juvenil, és 
a dir, aquelles que demostrin un 
cert arrelament en el seu ús.

Un dels trets que criden més 
l’atenció del treball és que totes 
les frases han estat extretes de la 
vida real, ja sigui de converses o 
de mitjans de comunicació. Cada 
paraula o expressió és contextua-
litzada mitjançant la indicació 
del lloc i, sovint, del moment, en 
què fou pronunciada. No se n’in-
dica, però, l’autoria, atès que són 
frases que «hauria pogut dir 
qualsevol de nosaltres». 

Cada paraula o expressió in-
adequada (escrita en color ver-
mell) va acompanyada d’una o 
més propostes correctes (escri-
tes en color verd). Amb tot, 
l’obra no ha estat pas plantejada 
com una simple relació visual 
d’equivalències «que doni peix, 
però no ensenyi a pescar», sinó 

que cada entrada va acompa-
nyada de breus explicacions que 
il·lustren el perquè de l’errada i 
la manera d’evitar-la. Aquesta és 
la raó per què les paraules no 
van ordenades alfabèticament i, 
en canvi, s’agrupen per camps 
temàtics, fet que facilita la com-
prensió de casos pròxims se-
mànticament o funcionalment. 
A més a més d’això, cal destacar 
que les diferents entrades han 
estat agrupades en tres nivells, 
d’acord amb la dificultat de de-
tecció que presenten. 

Per tot plegat creiem que el 
volum conté un esforç de recerca 
i de didàctica important que hau-
ria de ser molt benvingut als nos-
tres centres educatius i entre un 
ampli públic en general. Si volem 
que els nostres joves deixin de dir 
«carpa» quan volen dir envelat, 
que «el xocolata» que ens ven la 
dependenta sigui la xocolata de 
sempre i que els tertulians de la 
televisió es preocupin del deute 
en comptes de «la deuta», farem 
bé de mirar-nos atentament 
aquest llibre. Potser no estarem 
d’acord ben bé amb tot, però hi 
aprendrem moltes coses. u

Marcel Fité

Pau Vidal,
El «catanyol» es cura!
Catanyol.es,
Editorial Barcanova, 
Barcelona 2012.

Catanyol.es
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Després d’haver-nos 
ofert, l’any 2006, la vo-
luminosa obra La il·lu-

sió occitana (que vam ressenyar 
dins Llengua Nacional, núm. 
61, p. 46), August Rafanell 
(Barcelona, 1963), professor 
d’història de la llengua catalana 
a la Universitat de Girona, ens 
ofereix un altre llibre, bastant 
gruixut (594 pp.), en què aplega 
diversos assaigs sobre el tema 
que expressa el subtítol de l’obra 
(Llengua i cultura catalanes al 
segle xx). Després d’un «Pòr-
tic», l’obra es divideix en dues 
parts. La primera es compon de 
deu capítols amb els següents 
encapçalaments: «La il·lusió 
francesa», «Català i occità so-
bre el mapa», «Pels límits de la 
consciència», «Imaginacions 
noucentistes», «Els efectes d’un 
banquet», «La bella mentida de 
Montoliu», «Miquel i Planas, a 
la dreta de Fabra», «Pro Germà-
nia», «Mistral sota Franco» i 
«Antoni Griera, el filòleg català 

del Règim». La segona part és 
una monografia sobre «La des-
trucció del català durant el fran-
quisme». Finalment vénen les 
«Notes» (que el lector podria 
consultar amb més comoditat si 
es trobessin a peu de pàgina) i 
un «Índex onomàstic». 

El doctor Rafanell forneix 
molta documentació sobre els 
temes que tracta i fins i tot po-
dríem dir que ens proporciona 
«xafarderies» curioses per als 
qui ens interessem per la histò-
ria de la nostra llengua i, més en 
general, de la nostra cultura. A 
més, escriu d’una forma molt 
amena, planera i viva. En aquest 
sentit, ajuda a llegir bé el fet que 
l’autor segueix (amb alguna ex-
cepció, probablement deguda a 
inadvertència) la normativa fa-
briana sobre l’ús del guionet en 
els mots compostos, com també 
que escriu amb dues erres (tal 
com hauria de ser) l’adj. corre-
ligionari i el v. erradicar, i, en-
cara, grafia veinat (reflectint la 

pronúncia tradicional, amb dif-
tong) i folclor i folclòric (adap-
tant aquests anglicismes a l’or-
tografia catalana, com ja hauria 
d’haver fet tothom després de 
tants anys de fer-los servir). En 
canvi, trobem discutibles altres 
opcions gramaticals de l’autor i, 
sobretot, lamentem que aban-
doni la necessària distinció, en 
la llengua escrita, entre les pre-
posicions per i per a (ell escriu 
sempre per).

Sigui com sigui, hem 
d’agrair al professor Rafanell 
aquesta nova aportació al conei-
xement d’una matèria que co-
neix molt bé i que toca de ple les 
preocupacions dels socis i lec-
tors de Llengua Nacional. u

Josep ruaix i VinyetAugust Rafanell,
Notícies d’abans d’ahir.
Llengua i cultura catalanes al 
segle XX,
Editorial A Contra Vent,
Barcelona 2011.

Notícies 
d’abans d’ahir

Aquesta obra equival a 
una edició reduïda, i en 
format de butxaca, de 

la part més important (per al 
gran públic) del Nou diccionari 
auxiliar, publicat recentment 
per l’autor; concretament, de la 
part anomenada «repertori le-
xicogràfic d’interferències en 
el català d’avui».

Constitueix, doncs, un dic-
cionari de barbarismes actualit-

zat i fet amb criteris moderns 
(és a dir, objectiu i matisat). Per 
això es forneix, de cada barba-
risme o mot interferit, la forma 
exacta en la llengua de provi-
nença i es distingeix entre fo-
rasterismes o estrangerismes 
(mots o expressions amb fonè-
tica totalment o parcialment 
forastera), barbarismes propis 
de persones o sectors amb poca 
competència lingüística, barba-
rismes ordinaris (més o menys 
generalitzats, més o menys in-
conscients) i barbarismes discu-
tits o dubtosos (sobre els quals 
es dóna la informació suficient 
perquè el lector es pugui formar 
un criteri propi). En resum, un 
diccionari molt útil per a depu-
rar el llenguatge en la mesura 
convenient a cadascú. u

***

A la vora del foc. Contes i 
molt més que contes, de 
Climent Forner, Edicions de 
l’Albí, Berga 2011

Heus aquí gairebé una 
vintena d’històries, en 
concret disset, que el 

lector podrà acollir com si es 
tractés de veritables contes, i de 
molt més que contes, explicats 

per l’àvia, un capvespre d’hi-
vern, prop de la llar de foc. 
D’aquí, doncs, el títol tan esca-
ient d’aquest llibre, A la vora del 
foc, que aplega autèntics relats, 
escrits en una llengua molt viva, 
hereva de la que ha bastit les 
creences i les tradicions trans-
meses per via oral. És, de fet, el 
conjunt de narracions de tota 
mena que l’autor ha anat confe-
gint, al llarg de la seva dilatada 
i rica vida literària, i que havien 
romàs disperses i, en algun cas, 
inèdites. En efecte, el gran 
poe ta que és Climent Forner, 
revestit de narrador, ens obse-
quia ara amb aquest esplèndid 
recull, que de ben segur farà les 
delícies de tota mena de lectors, 
infants, joves i de totes les 
edats. Perquè, com ell ens re-
corda, «l’infant és el pare de 
l’home». u

***

Carles Riba i Joan Maragall 
o la moral de la paraula, de 
Jaume Medina, Ed. Llengua 
Nacional, Barcelona 2011

Paraules de J. Medina: 
«Un dia, en ocasió del 
cinquantenari de la mort 

del poeta Carles Riba (1893-

1959), els responsables de la 
direcció de la revista Serra 
d’Or, en la qual havia estat pu-
blicat per primera vegada l’any 
1959 l’article titulat «He cregut 
i és per això que he parlat», un 
dels més importants d’aquest 
autor, em van demanar que en 
parlés. El text, complex i dens, 
era una reflexió sobre les rela-
cions d’ell mateix amb Joan 
Maragall —les relacions perso-
nals, directes, escasses però in-
tenses, i les relacions del poe ta 
que s’anava fent i anava evolu-
cionant en comparació amb 
l’obra ja per sempre fixada de 
l’altre poeta—, unes relacions 
d’admiració, també de situació, 
d’assimilació i d’interpretació, 
com ningú més del seu temps va 
ser capaç de dur a terme. En ha-
ver complert l’encàrrec per a la 
revista mont   serratina, vaig de-
cidir continuar el treball, per-
feccionar-lo i anar a fons en 
l’estudi d’aquest treball ribià, a 
fi de conèixer més bé les perso-
nalitats de Joan Maragall i de 
Carles Riba, i tenir, d’aquesta 
manera, una perspectiva histò-
rica més ben delimitada i un 
sòlid punt de referència amb el 
qual es pogués contrastar l’acti-
vitat poètica produïda a casa 
nostra amb posterioritat a la 
modèlica producció de l’un i de 
l’altre.» u

Diccionari de barbarismes, 
de Josep Ruaix i Vinyet, 
Ed. Claret, 
Barcelona 2011.

Tres ressenyes
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Estudi filològic del lèxic dels Registres de danys de la Barra-
celleria a l’Alguer del període 1683-1874, escrits íntegrament 
en català i conservats a l’Arxiu Històric Municipal de l’Alguer. 

A partir de quatre camps lèxico-semàntics relatius a l’agricultura i la 
ramaderia (noms del bestiar, la terra, la producció i la indústria agrí-
coles, i les eines), l’estudi dóna compte de les interferències lèxiques 
dels parlars sards en l’alguerès entre els segles xvii i xviii. Inclou uns 
apèndixs en format CD-ROM amb l’edició dels Registres de danys 
(1683-1874), que s’incorporen al projecte Scripta de la Universitat de 
Barcelona.

Andreu Bosch i Rodoreda,
El lèxic alguerès de l’agri-
cultura i la ramaderia entre 
els segles XVII i XVIII,
Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona 2012.

Vidal Vidal, articulista 
prou conegut a la 
Catalunya ponentina 

per les seves col·laboracions set-
manals al diari Segre, acaba de 
publicar l’obra Nit endins des-
prés de deu anys de silenci com 
a novel·lista —Esperaré el dia i 
la nit— i de vuit com a narra-
dor —Com és que el cel no 
cau?—. La seva dedicació a la 
política durant set anys —fou 
delegat d’Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat a 
Lleida durant el Govern Tripar-
tit— va fer que desés la ploma 
de creador literari en la foscor 
d’un calaix. Una ploma que ara 
torna a escriure novel·la per a 
gaudi d’aquells a qui ens agrada 
associar vida i lectura. 

D’entrada, la novel·la Nit 
endins ens situa en el marc que 
tant coneix i estima Vidal Vi-
dal: la ciutat de Lleida, la ciutat 
«dolça i secreta» del poeta Mà-
rius Torres, com ens recorda 
l’autor. És en aquesta ciutat, 
doncs, on viu el protagonista, 
Andreu Comella, i on circula 
de nit per les modernes carre-
teres que l’envolten. Però dins 
el cotxe no hi viatja sol, sinó 
que l’acompanyen molts re-
cords personals i l’acompanya 
Frank Sinatra, que li acaricia 
íntimament l’orella amb la seva 
modulada veu. Una conducció 
en la nit que ben aviat es con-
vertirà en una ref lexió pro-
funda cap a l’interior de la seva 
persona. 

Una persona, Andreu Co-
mella, que és molt comuna en la 
nostra societat d’avui. Vidal 
Vidal ens el presenta com un 
home de mitjana edat, crític 
gastronòmic, separat, amb un 
fill que veu puntualment i una 
casa que li cau a sobre de pura 
solitud. D’altra banda, les fei-
nes de la llar li vénen grans, 
com a la majoria d’homes d’a-
vui una mica granats. Mal grat 
l’edat, però, no pot deixar de 
plaure’s amb alguna fantasia 
voluptuosa davant el cos d’una 
dona que l’atreu. Allò que no li 
plau tant, en canvi, són aquestes 
colles de brètols d’avui —més 
pròpies de les grans ciutats que 
dels pobles petits de la rura-
lia—, que es comporten com si 
el món fos seu, enemics de la 
convivència ciutadana. Un mo-
saic molt d’ara, molt concret, 
molt real.

Un realisme que és un dels 
valors forts de Nit endins, per-
què fa la narració força plausi-

ble als ulls del lector. Un rea-
lisme ara màgic, com quan 
Andreu Comella viu els pri-
mers anys de felicitat en pare-
lla, amb esperances i tot de 
formar una família nombrosa, 
i un realisme ara de fracàs, de 
desengany, de drama personal, 
quan descobreix que la seva 
dona se’n va al llit amb un altre 
home. 

Un realisme que es continu-
arà fent patent quan Andreu 
Comella, portat per la seva dè-
ria d’historiador, descobreix la 
tradició lleidatana del Sant 
Drap, la robeta amb què Maria 
va embolcallar el Nen Jesús, 
una relíquia que va arribar a 
Lleida en el segle xiii, de la mà 
del mercader Arnau de Solsona, 
i en va desaparèixer durant la 
guerra del 36. Una desaparició 
que de mica en mica l’anirà ob-
sessionant, fins al punt de co-
mençar una investigació a fi de 
saber què se’n va fer. En aques ta 
recerca, la novel·la pren un caire 
de pel·lícula de carretera, de 
road movie, en un viatge que 
durà Andreu Comella cap a 
Castella i Portugal. Aquí, Vidal 
Vidal ens ofereix, amb un con-
trol força precís sobre el ritme 
narratiu, un bon retrat psicolò-
gic del protagonista de Nit en-
dins, Andreu Comella, jun ta-
ment amb el dels altres acòlits 
que hi desfilen.

Un Andreu Comella i uns 
acòlits que són personatges 
d’una Lleida benestant, econò-
micament puixant, però que 
retraten el fracàs interior, en 
general, de la generació que va 
néixer quan la dictadura fran-
quista bombardejava el poble 
català amb aquella campanya 
dels «vint-i-cinc anys de pau». 

Un buit interior que intenten 
apaivagar amb bons cotxes, 
amb estones de joc a la ruleta 
dels casinos, amb sexe del mo-
ment o d’adulteri, que tant bus-
quen l’home com la dona, 
imatge d’un temps que avui fa 
les darreres espernegades... En 
Nit endins hi ha ideals de jo-
ventut que se n’han anat en or-
ris, hi ha frustració personal 
davant uns somnis que les cir-
cumstàncies de la vida han fet 
que es capgiressin, i hi ha inco-
municació, una de les xacres 
més modernes d’una societat 
que, curiosament, mai no havia 
estat tan ben comunicada com 
avui. 

Però en Nit endins també hi 
ha estimació i amor. Hi ha esti-
mació a la història, als coneixe-
ments, i estimació a la terra, a 
la naturalesa, que Vidal Vidal 
canta i descriu, en alguns pas-
satges, amb una literatura d’una 
plasticitat brillant. I hi ha amor 
a la sang, al fill, al continuador 
de la nissaga. Quan Andreu Co-
mella es desplaça a la recerca 
del Sant Drap, lluny de Lleida, 
enyora profundament la presèn-
cia del seu fill, en Joan. Un fill 
que és, per sobre de tot, «l’ele-
ment més sòlid que el manté 
lligat al món».

Vidal Vidal ens acaba de 
regalar, amb Nit endins, una 
novel·la ben pensada i ben re-
dactada, amb una bona càrrega 
d’allò que ha de fer sempre una 
novel·la, una bona novel·la: en-
tretenir, il·lustrar i, alhora, 
plantejar qüestions al lector. u

Josep espunyes

Vidal Vidal,
Nit endins,
Pagès editors,
Lleida 2011.

Nit endins
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Miquel Àngel Pradilla, 
sociolingüista, mem-
bre de la Secció Filo-

lògica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, director de la Xarxa 

CRUSCAT, des del 2009, i pro-
fessor titular del Departament 
de Filologia Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili, re-
cull en aquest llibre cinc arti-
cles que, publicats en diversos 
reculls col·lectius, ara tenim 
molt més a l’abast. Els dos úl-
tims d’aquests articles són es-
crits amb la col·laboració, en un 
cas, d’Albert Fabà i, en l’altre, 
de Joaquim Torres, sociolin-
güistes com ell. 

Els cinc articles ens presen-
ten cinc mirades diferents, algu-
nes més properes entre elles que 
altres, a la realitat sociolingüís-
tica catalana, una realitat que es 
presenta descohesionada i com-
plexa. 

Ens parla de la dificultat per 
a assolir una normalitat lingüís-
tica i de la necessària unitat que 
ens cal per a assolir-la, malgrat 
els clarobscurs que s’hi obser-
ven i la diferent situació que 
presenta arreu del domini lin-
güístic català. També planteja 
com a indispensable la identitat 
lingüístico-catalana dels habi-
tants del territori, fet que davant 
la nova realitat multilingüística 
i intercultural, generada per les 

noves migracions, suposa un 
nou repte; un nou repte, això sí, 
que hem de saber enfocar com 
una oportunitat per a la nostra 
llengua. I com que la solució 
practicada en cada territori és 
diferent, però la que més afavo-
reix la llengua catalana és la del 
Principat, fa referència a la ca-
pacitat de generar concomitàn-
cies des d’aquest indret. Vin-
cula, per això, la planificació 
lingüística amb la planificació 
social. 

En l’article escrit amb Albert 
Fabà fa una anàlisi demolingüís-
tica de les comarques de la diò-
cesi de Tortosa, fet que com-
porta dividir el territori en dos, 
ja que pertànyer a una zona del 
domini lingüístic o a una altra 
(el Principat o el País Valencià) 
suposa dues realitats i dos enfo-
caments lingüístics totalment 
desiguals. Aquí, per tant, tor-
narà a presentar la solució del 
Principat com la més respectu-
osa amb la llengua pròpia.  

Quant a l’article realitzat 
amb Joaquim Torres, analitza un 
altre indret concret de la nostra 
àrea lingüística: les comarques 
del Camp —si aquella, l’analit-

zada amb Albert Fabà, la coneix 
per ser-ne fill; aquesta, per 
ser-ne fill adoptiu, per ser on té 
la seva residència actual—. A 
partir de les dades de l’Ofercat i 
d’una anàlisi demolingüística, 
els autors comproven que és la 
segona regió del Principat més 
deficitària en relació amb el co-
neixement i l’ús del català —la 
primera, no cal dir-ho, és l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona—. 
Ens presenten una població en la 
qual el castellà és la llengua pre-
ferencial com a llengua inicial i 
en què hi ha un marcat desequi-
libri demolingüístic entre els 
joves i els més grans.     

Òbviament l’anàlisi presen-
tada no és esperançadora, a no 
ser que, com s’espera, la ciuta-
dania reaccioni davant les nom-
broses i concretes dades apor-
tades i s’adoni que cal apostar 
fermament per la llengua cata-
lana si no vol deixar-la perdre. 
Tot queda, doncs, després del 
retrat aportat, en mans nostres: 
la llengua la fem els parlants i 
els parlants tenim l’última pa-
raula. u

pau puig

Miquel Àngel Pradilla,
De política i planificació lin-
güística,
Onada edicions,
Benicarló 2011.

De política i 
planificació...

La darrera publicació de 
David Pagès i Cassú, Un 
país que fa camí, ha estat 

prologada per Jordi Pujol. Pagès 
es defineix sovint com a activista 
cultural de tot allò que es refereix 
a Catalunya, i a fe que en aquesta 

obra mostra aquesta faceta: do-
nar a conèixer Catalunya a tot-
hom. Es tracta de vuitanta arti-
cles dividits en vuit blocs i que 
l’autor ha anat presentant en di-
verses publicacions.

El primer bloc, «Homenots i 
grans dones», se centra en influ-
ents noms de la literatura, la lin-
güística, la política... que han 
desenvolupat grans obres a favor 
del país. Així, hi podem trobar 
textos dedicats a Verdaguer, Au-
siàs Marc, Prat de la Riba o 
Carme Karr. 

El segon, «Mestres i amics», 
se situa a l’entorn d’homes i do-
nes que, a partir de la seva tena-
citat i compromís, han esdevin-
gut mestres i models en la seva 
especialitat en concret i en el 
país en general. Hi localitzem 
textos dedicats a Pilarín Bayés, 
Pep Guardiola, Ponç Pons, Josep 
Lluís Bausset, Albert Manent o 
Joan Solà.

El tercer, «Gironins», gira 
al voltant de persones que tenen 
en comú l’origen gironí. En 
aquest bloc traspuen amb inten-
sitat els sentiments de l’autor, 
perquè sovint es tracta d’homes 
i dones que coneix o ha conegut. 

Hi mostra, sobretot, amistat i 
admiració.

El quart bloc, «Llibres», se 
centra en obres que li han inte-
ressat. Són breus ressenyes de 
volums que acaben de veure la 
llum —per exemple, Memòries 
d’un segle d’or, de Joan Triadú— 
o bé obres que considera impor-
tants per a la cultura catalana 
—Massagran, de Folch i Torres, 
o Converses amb Pau Casals, de 
Josep M. Corredor.

El cinquè, «Sortides i viat-
ges», ens porta de visita a bona 
part del domini lingüístic català, 
des de la Catalunya del Nord a 
València, passant per les Illes o 
el Principat.

La sisena part, «Signes d’i-
dentitat», tracta, des de diver-
sos punts de vista, la llengua, 
l’esport, la cultura popular, la 
sardana..., fets que ajuden a 
identificar-nos com a nació. 
Tan  mateix, l’autor defuig els tò-
pics i hi aplica un punt de vista 
personal.

El bloc setè, «Un país amb 
arrels i amb futur», tanca el vo-
lum. Són uns textos que mostren 
 —des del passat i el present, des 
de la proximitat familiar o l’ano-

nimat fins a institucions i actes 
cabdals del país— que aquest té 
futur si ens ho proposem.

En conclusió, en David Pa-
gès i Cassú, amb un estil acurat 
i pedagògic, a l’abast de qualse-
vol lector, ens presenta un ampli 
ventall de fets, obres, homes, 
entitats, llocs, actes... que tenen 
en comú, com ell diu, la voluntat 
de «contribuir a donar a conèixer 
—d’una manera amable, cons-
tructiva i positiva— Catalunya a 
la gent»; i això ho fa des de les 
pròpies experiències, de la famí-
lia a l’autor medieval, del perso-
natge anònim a les grans associa-
cions i entitats del país, del 
passat al present, cosa que li 
permet de plasmar un alt grau 
d’emotivitat, sinceritat i compro-
mís que, en mots de Jordi Pujol, 
és fruit de la seva voluntat de 
millorar «l’autoestima, la fe en el 
país, la sensibilitat, donar sentit 
a la vida, la pedagogia, la llen-
gua, etc.». Sens dubte, un volum 
que ens pot ajudar a estimar més 
el país i la gent amb optimisme i 
confiança en el futur, és a dir, un 
país que fa camí. u

Fèlix Bruguera ligero

David Pagès i Cassú,
Un país que fa camí, 
CCG Edicions,
Girona 2012.

Un país 
que fa camí
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PER SABER ON ANEM, 
CAL SABER D’ON VENIM.

MAI NO HAS VIST UN 
MUSEU COM AQUEST.
DE FET, FINS FA UNS DIES, 
NOSALTRES TAMPOC.

Vine a l’Espluga de Francolí i descobreix un dels museus més moderns del nostre país. Ara, més gran i amb més 
contingut. Amb una nova galeria de carruatges i amb un ampli espai pedagògic. I és que al nou museu hi ha lloc 
per a tot: des d’eines anteriors al segle XVIII �ns a unes innovadores galeries de teatre virtual o un espectacular 
calidoscopi videogrà�c. Veuràs com et sorprèn tot el que podria ensenyar-nos un pagès de fa dos segles.

AQUEST ESTIU, UN MUSEU ENCARA MÉS GRAN. UN MUSEU ENCARA MILLOR.

www.museuvidarural.cat
info@museuvidarural.cat
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