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GRAMATI.CAT Gramàtica 
de butxaca, Ignasi Llompart
La gramàtica del català en 175 fitxes, que s’estructuren en 7 apartats:
• Com s’escriu? CSE
• Quina forma és la bona? QF
• Hi falta o hi sobra alguna cosa? FOS
• Aquesta o l’altra? AOA
• Ho faig bé? HFB
• Puntuació i tipografia PIT
• Fitxa de locucions LOC

Es tracta d’una gramàtica de butxaca manejable que resol de mane-
ra ràpida, intuïtiva i clara els dubtes o les vacil·lacions que es plantegi 
l’usuari de la llengua.

Cada fitxa s’entén o es llegeix per ella mateixa, i alhora el conjunt del 
llibre es llegeix com un recull ordenat de manera senzilla i innovadora, 
a l’abast de tothom.
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CSE24 El meu desig és que se’n vagin i s’acabi la disbauxa

Si les terminacions -tx i -ig sonen igual, com podem saber 
quina hem d’escriure? La lletra x amb so de xeix porta sem-
pre una i davant? Trobem el dígraf tx a principi de paraula? 
Pot anar una consonant davant tx a l’ interior de paraula?

desitg, mitg
antxova, martxa
vaigin, veigin
trofeig, atxecar

desig, mig
anxova, marxa
vagin, vegin
trofeu, aixecar

Fluix: vessament abundant i transitori d’un líquid. Fluix 
sanguini.
Flux: moviment incessant en una direcció concreta. Flux 
migratori.

•  No trobem mai -tg ni -tj final, sinó -ig o -tx: passeig, des-
patx, mig…

•  Per destriar entre -ig i -tx final, hem de recórrer a la família 
de la paraula. El final -ig es relaciona amb g, j o tg, tj: rajar, 
raig; maregem, mareig; passejada, passeig; assagista, 
assaig; roges, roig; fugiu, fuig; desitjar, desig; lletges, 
lleig;… El final -tx només es relaciona amb tx i és menys 
nombrós: despatxar, despatx; esquitxar, esquitx…

•  La x amb so de xeix porta sempre i davant (caixa, aixe-
car…), excepte que ja hi hagi una i després (guix…) i en 
paraules com arrauxat i disbauxa.

•  Hi ha molt poques paraules amb tx- inicial (txetxè, txa-
pela, txec…). La tx interior (també poc freqüent) va 
sempre entre vocals: metxa, dutxa…; si no, hi va una x 
sola: perxa, anxova, marxa…

•  No es posa mai cap i muda davant g o j interior: vagin, 
passegin, vegin…

Recordeu els canvis de j a g davant i, e: roig, roja, roges; 
balanceig, balanceja, balancegi…
Algunes paraules més acabades en -tx: escabetx, em-
patx, capritx, cartutx, sandvitx, pastitx, gavatx, matx…

…

Vegeu també…

CSE23, QF7

CSE24
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 final, hem de recórrer a la família 
rajar, 

raig; maregem, mareig; passejada, passeig; assagista, 
assaig; roges, roig; fugiu, fuig; desitjar, desig; lletges, 

 i és menys 
…

caixa, aixe-
…) i en 

txetxè, txa-
 interior (també poc freqüent) va 

…; si no, hi va una x

vagin, 

roig, roja, roges; 

-tx: escabetx, em-
patx, capritx, cartutx, sandvitx, pastitx, gavatx, matx…
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Índex alfabèticA

A aquestes alçades, LOCA base de, LOCA destemps, LOCA diari, LOCA fi de comptes, LOCA l’igual que, LOCA l’objecte de, HFB26, LOC A la fi i al cap, QF35, LOCA lo millor, HFB16, LOC A menys que, LOCA mida que, FOS20, LOC A mitges, LOCA mitjan o a mitjans?, FOS10, HFB2
A mode de, LOCA nivell de, LOCA no ser que, HFB3, LOCA poc a poc, LOCA què, FOS15 A resultes de, LOCA ser possible, HFB3, HFB22, LOC

A simple vista, LOCA soles, LOC + totAbastament, LOCAbreviatures, PIT1, PIT9, PIT10 
Acabar amb, AOA21Accent o dièresi?, CSE44 Accentuació: agudes, planes i esdrúixoles, CSE40, CSE43 

Accentuació: diacrític, CSE20 
Accentuació: e i o obertes i tancades, CSE11, CSE43 Accentuació: formes verbals (anàveu, tenia, dormiríem...), 
CSE21, CSE44, CSE50 Accentuació: monosíl·labs, CSE20 

Accentuació: paraules acabades en diftong (Pasqua, 
vàcua, cacau, còncau...), CSE16, CSE21 Accentuació: paraules compostes, CSE10 

Acte seguit, LOCAdjectiu: davant o darrere el nom?, HFB5 Adverbis de lloc: estàtics i dinàmics, AOA23 Adverbis de negació, FOS1 Adverbis en -ment, CSE10, FOS16 
Adverbis interrogatius, HFB13 
Adverbis quantitatius, HFB13 
Adverbis: regles generals, QF35, AOA10, AOA15, AOA17, 

AOA19 
Així mateix o tanmateix?, AOA25 
Així que, HFB2, HFB10 Al + infinitiu, HFB11 Al capdavall, QF35, LOCAl front de, LOCAl major, LOCAl por menor, LOCAl que o al qual?, AOA24 Algo, HFB13 Algun (que) altre, FOS2, FOS4 

Alhora o a l’hora?, CSE12, QF35 
Almenys o al menys?, CSE12 
Altrament, FOS4 Altre/a o un/a altre/a?, FOS4 

Altres o d’altres?, FOS4 Altri, FOS4 Amb (tal) que, FOS15Amb data, HFB2, LOCAmb què, FOS15 Ambdós, ambdues, AOA8 -ament o -ement final?, CSE4 
Amunt o dalt?, AOA23 Anàfora, HFB27 Anàlisi o anàlisis?, QF21 Anar a + infinitiu, HFB4 Anar o anar-se’n, FOS3 Anava a..., HFB4 Antiga o antigua?, QF3Antropònims (noms propis de 

persona), PIT5 Antropònims i topònims estrangers, CSE8, PIT6 

Color distintiu de l’apartat.

Referència alfanumèrica 
per facilitar l’ordenació.

Títol incitador o descriptiu.

En vermell i ratllat, exem-
ples d’incorreccions.

A més, conté un índex al-
fabètic que us facilitarà la 
consulta.

En verd, solucions recomanades.
Breu descripció del dubte gramatical.

Identificació de l’error i de la 
solució més recomanable.

Alerta del perill d’expressions sem-
blants amb exemples contrastats.

Exposició breu de la norma 
gramatical del cas.

Explicació de suport a 
la norma plantejada.

Ampliació de la norma, si escau.

Remissió a altres fitxes relacionades.
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editorial

Dimensió moral de la reivindicació 
nacional de Catalunya

Des del punt de vista de la Doctrina 
social de l’Església, considero que 
les consultes sobre la sobirania de 

Catalunya constitueixen un fet que gaudeix 
de plena legitimitat moral per raó del passat 
(història), del present (vitalitat) i del futur 
(creativitat). [...]

La independència de Catalunya, si bé 
no és possible immediatament, sí que ho 
és en un termini raonable [...], perquè, 
d’una banda, la consciència de la perso-
nalitat nacional catalana és un fet en la 
història moderna del nostre país; i, de 
l’altra, aquí i avui està adquirint un pes 
específic creixent. [...] 

Pot venir un temps —i, en part, ja ha 
arribat i és creixentment operatiu des 
de la Renaixença— que l’opinió públi-
ca la reclami pacíficament d’una mane-
ra raonada, persistent i majoritària. De 
moment,  com a patriotes que vivim el 
nostre sentiment nacional, tenim l’obli-
gació moral de contribuir al creixement 
d’aquesta conscienciació històrica. [...]

Tinc plena consciència de fer-ho a 
títol personal, obert al diàleg, i d’acord 
amb les raons que visc basant-me en 
el magisteri pontifici sobre els drets i 
deures dels pobles; magisteri que pro-
curo divulgar amb vista a enriquir la 
consciència col·lectiva del nostre poble. 
Justifico, doncs, aquesta posició en clau 
político-moral de vivència i consegüent 
exigència dels drets i deures humans 
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Ja sabem que la religió catòlica ha sofert (i continua sofrint) una important davallada 
al nostre país, però encara té una notable incidència en l’opinió pública i, no cal dir-ho, en 
la consciència de molts ciutadans. Per això creiem oportú, en la present època de reivindi-
cació nacional catalana, fer-nos ressò de l’opinió d’un destacat moralista catòlic, expert en 
Doctrina social de l’Església i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ens 
referim al Dr. Antoni M. Oriol i Tataret (autor, per exemple, del volum Nació i Magisteri 
Ponti� ci, Ed. Proa, Barcelona 2007, 746 pp.), de qui copiem gran part de l’article que publicà 
dins el setmanari Catalunya Cristiana el 31-12-2009 i que conserva tota la seva actualitat. 

aplicats a l’àmbit col·lectiu, que ara ens 
ocupa.

Aquests drets ho són de l’home; però 
no de l’home considerat d’una manera 
merament abstracta, sinó concreta, his-
tòrica i vivencial, la qual enclou la vivèn-
cia pàtria i nacional. La primera compor-
ta la consciència agraïda d’haver nascut 
a la «terra dels pares»; la segona depèn 
de la convicció, de la pedagogia i de la 
utilitat social concreta.

Cal tenir present que Catalunya és 
una realitat «natural», com ho som les 
persones, les famílies, el treball, l’auto-
ritat social, la comunitat dels pobles. La 
nació entra en l’esfera del dret natural. 
La nostra nació és aquella societat que 
ens atorga la nostra identitat social. Per 
tant, posseeix un caràcter de medi gene-
rador que excel·leix per damunt d’altres 
característiques socials.

El nostre poble té dret a la seva vida 
nacional, és a dir, al conjunt operatiu i 
espiritualment unitiu dels valors de civi-
lització que ens són propis i ens carac-
teritzen com a grup. La vida nacional 
és honor del nostre poble i, com a tal, 
l’hem de promoure constantment en un 
clima de veritable llibertat. Hem de con-
tinuar construint Catalunya en el marc 
d’una interdependència en el conjunt 
dels pobles hispànics i europeus, bo i 
sabent que aquesta gran tasca requereix 
un esforç intens i persistent. u
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Alfred Badia (LN 11, p. 27)
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La identitat nacional subjectiva a 
Catalunya: espanyola o catalana?
Roser Cussó (Université Paris 8)
Lluís Garcia (Institut d’Estudis Catalans)
Imma Grande (Universitat Autònoma de Barcelona)
Albert Padró-Solanet (Universitat Oberta de Catalunya)

Un cor meitat bandera catalana 
i meitat bandera espanyola fou 
un dels símbols més vistos a la 

manifestació del 12 d’octubre del 2013, 
a la plaça de Catalunya de Barcelona, 
en favor de la unitat del Regne d’Espa-
nya actual . No sempre s’ha fet aquest 
ús de les banderes catalana i espanyola . 
Quin és el seu fonament? Els resultats 
de l’Escala d’Identitat Nacional Subjec-
tiva (EINS) de les enquestes del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), utilitzada també pel Centre d’Es-
tudis d’Opinió (CEO)1 de la Generali-
tat, permeten un principi d’explicació . 
En el baròmetre del CEO de novem-
bre del 2013 el 4,4% dels enquestats a 
Catalunya diuen sentir-se «únicament 
espanyols», el 31,3% «únicament cata-
lans» (opcions unidimensionals), el 2,1% 
«més espanyols que catalans», el 26,6% 
«més catalans que espanyols», mentre 
que la resta, el 33,3%, es troba en el punt 
mitjà de la dualitat, «tan espanyol com 
català»2 . Aquesta darrera dada sembla 
donar la raó a qui postula l’existència 

1 .   Alternatives de resposta de l’EINS 

 «¿Con cual de las siguientes frases se 
identifica Ud. en mayor medida?»

 «Me siento únicamente español/a»
 «Me siento más español/a que catalán/a 

[balear, valenciano/a, etc .]»
 «Me siento tan español/a como catalán/a 

[balear, valenciano/a, etc .]»
 «Me siento más catalán/a [balear, 

valenciano/a, etc .] que español/a»
 «Me siento únicamente catalán/a [balear, 

valenciano/a, etc .]»
 EL CIS administra l’escala (qüestió 28) presen-

cialment i usant sempre l’enquestador només la 
llengua castellana .

 El CEO administra l’escala (qüestió 25) per 
telèfon, en català o castellà, segons la pre-
ferència de l’enquestat, i confrontant espanyol 
amb català .

2 .   El 2,4% dels enquestats diu que no ho sap o no 
respon .

a Catalunya d’una «majoria silenciosa» 
nacionalment alhora catalana i espa-
nyola, potencialment unionista .

L’EINS és administrada pel CIS en 
tots els territoris del Regne, interpre-
tant les respostes centrals o duals en 
el sentit d’una «doble identitat nacio
nal», i pensem que aquesta interpre-
tació no és correcta, per un seguit de 
raons . En primer lloc, cal remarcar que 
l’EINS és presentada com una tria entre 
dos «sentiments» nacionals, entre un 
d’espanyol, sempre present en la tria, 
i un altre que si bé qualque vegada és 
un gentilici nacional, com ara català, 
la major part de les vegades no ho és, 
com ara murcià, «madridenc», etc . En 
segon lloc, també l’EINS és presen-
tada com a mesura d’un «sentiment de 
pertinença» (qualificat abusivament de 
nacio nal) quan, en realitat, escomet 
només superficialment, verbalment, 
aquesta pertinença . De fet, aquest 
«sentiment de pertinença», com qual-
sevol actitud, té tres components, que, 
de menor a major importància, són: 
1) Un de cognitiu, ideatiu o de pensa-
ment, que generalment pot esser mani-
festat verbalment com una opinió . Per 
exemple, un ciutadà de Palma que diu 
quee «el català és una llengua que no 
serveix per a expressar conceptes cien-
tífics complexos» . 2) Un d’emotiu, una 
resposta emocional amb una intensitat 
proporcional a la força del sentiment i 
una direcció «a favor» o «en contra» . 
Per exemple, el resident a Palma que 
reacciona «en contra» (frustrat i enra-
biat, i molt) quan es troba que el català 
és usat en situacions socials molt for-
mals i importants . I 3) un de conatiu o 
comportamental, el component de més 
transcendència social, perquè incideix 
en les altres persones . Per exemple, el 

ciutadà esmentat no sols denigrarà la 
nostra llengua sinó que maldarà perquè 
els seus fills no l’aprenguin a l’escola . 
Dels tres components, el verbal o ideatiu 
és el més fàcil de «recollir» mitjançant 
enquestes o inventaris; per això l’estudi 
i l’anàlisi de les opinions són la base de 
molts estudis sociològics . Tanmateix, 
quina és la força associativa en cada 
actitud, i en cada individu, entre els 
components cognitiu, emotiu i conatiu? 
El gran problema és com predir, a partir 
de les opinions, allò realment important: 
els comportaments suposadament asso-
ciats . La realitat mostra que les opinions 
són fàcilment induïbles, manipulables i 
falsificables, però no ho són tant, ni de 
bon tros, els comportaments .
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I des del punt de vista estrictament 
verbal, talment com és usat per a expres-
sar opinions, tenim la problemàtica de 
la polisèmia del terme espanyol3 . Pri-
merament, Espanya és un topònim, el 
nom tradicional de la península del sud-
oest d’Europa . Aquest topònim deriva 
de la forma llatina Hispania, i, en aquest 
sentit, Espanya inclou també Portugal4 . 
És, per tant, un nom històric i geogràfi c, 
però no el nom d’una nació .

3 .   Garcia, L .; Grande, I . L’invent de l’es pa-
nyolitat. La construcció pseudocientífica 
de l’espanyolitat . Fundació Catalunya Estat . 
Barcelona, 2012 .

4 .   En 1624, Gaspar de Guzmán (conegut com 
el Comte-duc d’Olivares), valido de Felip 
von Habsburg i von Habsburg, distingia per-
fectament el territori peninsular, Espanya, de 
la immensa vastitud de dominis del seu senyor, 
més de 12 milions de km2 . Ultra el ducat de 
Milà, les Índies, etc . cal destacar que el seu 
senyor era sobirà com a Felip VII (del ducat) 
de Borgonya (amb els Països Baixos), com a 
Felip IV de Castella i Lleó i com a Felip III 
d’Aragó, (comte) de Barcelona, de Mallorca, de 
Nàpols, de Portugal, de Sardenya, de Sicília i 
de València . Així, el valido li proposa «hacerse 
Rey de España; quiero decir, Señor, que no se 
contente V. M. con ser Rey de Portugal, de 
Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona 
[…] sino que trabaje y piense [ . . .] por reducir 
estos reinos de que se compone España, al 
estilo y leyes de Castilla» . Gaspar de Guzmán 
distingeix clarament un territori, España, dels 
aparells político-administratius que ocupen 
aquest territori i la forma d’organització polí-
tica, la monarquia . Remarquem que el valido 
no es refereix ni al Regne de Mallorca ni a cap 
altre domini extrapeninsular del seu senyor, 
encara que fos una possessió molt antiga, des 
de sempre, i emblemàtica de la seva família, 
com la dels Països Baixos .

El diccionari Alcover-Moll també 
recull, com a segona accepció de Espa-
nya, el nom d’un estat, actualment un 
regne, que comprèn la major part de 
la Península Ibèrica i d’altres territo-
ris geogràficament extra espanyols/
peninsulars, notablement les illes Bale-
ars i les Canàries . Té un signifi cat clar 
político-administratiu: si hom pertany 
a aquest estat és espanyol (passaport, 
DNI, ambaixades, etc .) .

I hi ha un tercer signifi cat: Espanya 
com a nom de la nació tradicionalment 
anomenada Castella . Atès que Hispa-
nia també inclou Portugal i Catalunya, 
es tracta d’una «usurpació»5, com la 
de Amèrica per part dels EUA, si bé 
aquests darrers no anomenen americà 
(en lloc de anglès) llur idioma, com fan 
els castellans amb el llur en anomenar-lo 
espanyol . Aquesta tercera accepció, 
característicament castellana, ha portat 
els portuguesos, que abans s’incloïen en 
el topònim Espanya, a renunciar-hi6 .

A Catalunya, on conviuen els tres 
signifi cats (territorial, polític i nacio-
nal-castellà) de espanyol, a quin d’ells 
es refereixen els enquestats en llurs res-
postes duals? No ho podem saber . Ni 

5 .   Com escriu Cristòfol Despuig en Los 
col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa 
(1557): «La major part dels castellans gosen 
dir públicament que aquesta nostra província 
no és Espanya y, per ço, que nosaltres no som 
verdaders espanyols, [ . . .] aquesta provínsia no 
sols és Espanya, mas és la millor Espanya [ . . .] 
quina província espanyola per mar y per terra 
ha fet millor mostra de si que aquesta qu·és 
vuy la Corona de Aragó y especialment nostra 
Catthalunya? Açò és tan clar y tan notori que 
no y à home que gens lletrat sia que [ho] ignore . 
Ni tanpoch ho ignoren los castellans, mas, per 
no donar-nos lo que és nostre, no sols ho volen 
ignorar, mas volen-ho negar .»

6 .   El topònim Espanha és usat com a nom de la 
Península, per exemple, per Luís de Camôes en 
Os Lusíadas (1572) . Tanmateix, els portuguesos 
han evitat des del segle xvii l’ambigüitat de 
Espanha, d’una banda, el nom geogràfi c de la 
Península i, de l’altra, el nom nacional usurpat 
per Castella, per les evidents connotacions 
imperialistes que conté . Per tal de suprimir-ne 
l’ambigüitat han renunciat explícitament 
a l’antic significat territorial de Espanya: 
«Espanha, top. Antigamente, península da 
Europa Ocidental; hoje [avui], conjunto 
de naçôes sob hegemonia de Castela nessa 
península. Do lat. Hispania (vulgar Spania), a 
mesma península. Continua obscura a origem 
deste top .» . I redefinint Castella: «Castela 
[ . . .] ainda [encara] se usava no séc. XVII em 
vez de Espanha, naçâo [ . . .]» (Machado, J .P ., 
Dicionário onomástico etimológico da língua 
portuguesa, Confl uência, Lisboa 1984) .

l’EINS ni l’enquestador no donen cap 
defi nició ni guia . La pregunta és, doncs, 
ambigua i, en conseqüència, també ho 
és la interpretació dels seus resultats .

Les dues primeres accepcions de 
espanyol permeten de considerar la 
resposta «tan espanyol com català» 
segons dues idees força esteses a Cata-
lunya: sóc català nacionalment i espa-
nyol administrativament, o sóc català 
nacio nalment i espanyol geogràfica-
ment . Remarquem que, en aquests 
casos, «espanyol» i «català» no són 
termes antagònics, que s’excloguin 
mútua ment, sinó totalment compati-
bles . Aquesta compatibilitat, evident-
ment, fa augmentar les respostes «iden-
titàries» duals . Si l’EINS fos una escala 
amb una terminologia nacio nal clara, 
oposant català a castellà les ambigüi-
tats quedarien eliminades i disminui-
rien les respostes duals . Dues identitats 
nacionals serien posades cara a cara . 
D’aquesta manera, l’enquestat podria 
dir, eventualment, que se sent d’una 
manera explícita i alhora nacionalment 
català i nacionalment castellà .

L’avantatge del terme castellà és 
que no indueix a cap confusió, perquè 
actualment i ofi cialment no hi ha cap 
comunitat autònoma castellana, ofi cial-
ment no n’hi ha, de «castellanos», sinó 
«cántabros», «castellano-leoneses», 
«castellano-manchegos», «madrileños» 
i «riojanos» . L’enquestat, usant castellà 
en lloc de espanyol, pot entendre que 
es parla de la cultura-llengua-idioma-
poble, o sigui de la nació castellana en 
sentit ampli, nació que delerosament vol 
ser anomenada Espanya . ¿Confrontant a 
Catalunya castellà i català, tot desfent 
la polisèmia del terme espanyol, hom 
obtindria un 33,3% d’identitat nacional 
dual a Catalunya?

Per si no bastés l’ambigüitat provo-
cada per la polisèmia de espanyol, cal 
apuntar una altra font de confusió, per-
què la perspectiva cultural castellana 
pot permetre entendre la identitat dual 
com a realment alhora «nacionalment 
catalans i espanyols», dins un context, 
per exemple, d’una «nació de nacions», 
una contradictio in terminis o, més pla-
nerament, una aequivocatio . L’EINS és 
una escala concebuda en castellà, i un 
dels grans problemes de l’adaptació 
d’un test d’una llengua a una altra és 
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l’existència dels false friends, parells de 
mots morfològicament semblants (com 
ara buc i buque), àdhuc iguals (com ara 
espanyol i español), en les dues llen-
gües però que tenen un significat dife-
rent en les mateixes dues llengües7 . 
Español, en castellà, és el propi genti-
lici nacional dels castellans ac tuals i el 
nom d’una llengua que als Països Cata-
lans és anomenada castellana . Així, 
«tan español como catalán» podria ser 
correctament interpretat a Madrid com 
a nacionalment alhora espanyol i català . 
Però a Catalunya, «tan espanyol com 
català», si bé pot ser interpretat com a 
Madrid, per persones que han assumit 
completament la ideo-
logia de l’espanyolitat, 
generalment no seria 
interpretat amb aquesta 
càrrega nacional doble, 
com ja hem explicat, 
càrrega doble que en 
tot cas es manifestaria 
clarament amb la res-
posta «em sento tan 
castellà com català» .

En  ca s  d’usa r 
l’EINS castellà  en 
comptes de espanyol, 
no trobaríem un tan 
alt percentatge d’iden-
titat nacional dual a 
Cata lunya .  D’a lt ra 
banda, una identitat 
nacional dual és tan 
improbable com una 
actitud política dual: 
«em sento tan de dre-
tes com d’esquerres» . 
Aquesta resposta de 
mostrar una actitud 
política dual podria ser 
pròpia de qui deliberadament no es vol 
definir: és més fàcil simular verbal-
ment, amb una opinió, una actitud que 
no pas simular-la en el comportament 
diari . Quan, mesurant una actitud, tro-
bam discrepàncies entre l’opinió d’una 
persona i el seu comportament, asse-
nyadament hem de refiar-nos més del 
seu comportament que no pas de la seva 

7 .   Garcia, L ., Els tests en la nostra llengua o 
Caldrà arribar a demanar un decret dels tests 
en català consemblant al del cinema?, debat 
del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, IEC, 
23 novembre 1998 .

opinió . Així, «tan de dretes com d’es-
querres» no indicaria pas una actitud 
política híbrida entre dretes i esquerres, 
híbrid conceptualment impossible, sinó 
que, com mostrarien els comportaments 
polítics de la persona en qüestió, seria 
objectivament de dretes o d’esquer-
res . Remarquem que dreta i esquerra 
s’exclouen mútuament . Si mesurant, 
en una població, aquestes característi-
ques personals tan bàsiques, la política 
i la nacio nal, ens surt que la resposta 
dual és la majoritària, llavors hem de 
concloure, senzillament, que el nostre 
instrument de mesura no és l’adequat . 
Per tot això, l’esmentada a l’inici com 

a «majoria silenciosa» és justament 
silenciosa perquè els seus components 
es comporten actitudinalment bé com 
a catalans o bé com a espanyols (cas-
tellans, en el català de sempre) i no pas 
com a híbrids catalano-espanyols o his-
pano-catalans, encara que amb la seva 
opinió manifestin que se sentin així .

Les estadístiques tenen una gran 
força simbòlica i molta repercussió 
en els mitjans de comunicació i en les 
campanyes polítiques . Les preguntes 
de les enquestes no són pas trivials 
o innocents: construeixen realitats 

i són instrumentalitzades . Per als 
unio nistes, l’apropiació de l’alterna-
tiva dual de resposta, la majoritària, és 
vital, perquè, si no, quedarien margi-
nats a unes respostes d’identitat nacio-
nal espanyola («únicament espanyol» 
i «més espanyol que català») que no 
superen el 6,5% de la població en la 
darrera enquesta del CEO .

El manteniment de les ambigüi
tats del terme espanyol no és tan sols 
inútil científicament sinó que manté 
l’anàlisi nacional abusiva dels resul
tats duals, anàlisi abusiva també im -
plementada en el sistema escolar, la 
universitat, la història oficial, les lleis 

i els textos constitucionals . Alguns 
catalans poden acabar creient que el 
castellà (dit espanyol) fa part de la 
seva identitat nacional o que els reis 
de Castella (dits espanyols), com ara 
Alfons X, també els són propis .

En definitiva, el CIS, mitjançant 
l’ús de l’EINS, no cerca identificar 
correctament el sentiment de pertinença 
nacional dels enquestats, i avaluar-lo 
mètricament, sinó fer-los declarar que se 
senten espanyols en major o menor grau . 
I tot plegat, dins un ambient asfixiant de 
castellanització lingüística i nacional, 
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perquè, dit ben clarament, espanyolit-
zar vol dir castellanitzar i acastellanar . 
L’estratègia calculada, ben estudia da 
i deliberada, és que les autoritats de 
Madrid ja fa segles que reserven i pro-
mocionen el nom de Espanya/espanyol 
per a la seva pròpia nació, Castella/cas-
tellà . D’ací que el CIS, i molts de polí-
tics i politòlegs, també nostrats com el 
mateix CEO, interpretin «tan espanyol 
com català [o valencià o balear]» com 
a identitat nacional dual . I, com ja ens 
«predica» constantment el CIS, aquest 
percentatge majoritari de la identitat 
dual és el que fa que els espanyolis-
tes (dits també unionistes) continuïn 
defensant que la majoria dels catalans 
(o dels valencians o dels balears) també 
se senten i volen esser espanyols, en 
quant implícitament també es conside-
ren nacionalment castellans! Aquesta 
interpretació és un artifici, miratge que 
es desfaria si hom confrontàs «caste-

llà» versus «català» . D’aquesta manera, 
i exceptuant-ne els castellans-caste-
llans8, tots els enquestats al Principat 
de Catalunya (andalusos, gallecs, cata-
lans, etc .) es manifestarien cap al cantó 
«més català» de l’escala, conscien ciant-
los i aplanant-los el camí cap a la presa 
de decisions polítiques correctes, la in -
dependència, i no pas enganyoses, com 

8 .   En l’organització territorial i política actual del 
Regne d’Espanya, no n’hi ha, de castellans-
castellans, sinó «madrileños», «castellano-
manchegos», «castellano-leoneses», «riojanos» 
i «cántabros» .

ara l’autonomisme, el federalisme o el 
confederalisme . És de doldre que fins 
i tot el CEO, amenaçat de mort des de 
Madrid, faci seguidisme del CIS en 
aquest tema, l’espanyolització identità-
ria, que tant ens perjudica . u

Espanya entitat política Regne d’Espanya

Espanya península, topònim Sudoest d’Europa

Espanya [Castella] nom nacional
Espanya [ant. Castella]
(com els portuguesos)

Propostes terminològiques

De drets i llibertats: política i dignitat
Andreu Salom i Mir (Mallorca)

«La nostra marxa cap a la llibertat és 
irreversible, i no hem de permetre que 
la por s’interposi en el nostre camí.» 
Aquestes paraules de Nelson Mandela, 
premonitòries, tenen el gran mèrit de 
dibuixar a l’horitzó dels pobles sotme-
sos un estel refulgent de dignitat i de 
llibertat, d’avalar el dret de totes les 
nacions del món, de les col·lectivitats 
humanes amb voluntat d’ésser, a cercar 
la seva llibertat i obtenir-la . Tothom té 
el dret de ser lliure, i els pobles també .

La voluntat del Principat de Catalunya 
de decidir el seu futur en llibertat a través 
del vot legítim i democràtic, a regir sense 
interferències constants ni imposicions el 
seu destí col·lectiu, és i ha de ser inaliena-
ble . És un clam que sorgeix de la socie-
tat civil i que els partits amb una clara 
vocació catalana han sabut traslladar a 
l’escenari polític, i endegar un procés 
explícit i engrescador cap a la consecu-
ció de la llibertat plena, de la indepen-
dència . Clar i català . Enfront d’això hi 
ha un Estat espanyol, i uns polítics espa-
nyols, que cada dia que passa fan més el 
ridícul . Tan sols saben esgrimir el mis-

satge de la por i de l’amenaça, embolca-
llant el seu patètic i ultramuntà discurs en 
la invocació espúria i sacralitzada d’una 
Constitució que interpreten com sis fos 
una carcassa rígida i inamovible, la qual 
cosa lliga perfectament amb el demble, el 
caràcter i les maneres de l’espanyolisme 
militant, majoritari en l’espai polític del 
país en qüestió .

Els atacs furibunds del nacionalisme 
espanyol són un producte psicopatolò-
gic que emana dels seus propis dimonis 
interiors . Són els mateixos dimonis que 
guarneixen el nacionalisme satèl·lit espa-
nyol radicat a les nostres illes (i al País 
Valencià) . És per això que quan aquí, 
entre nosaltres, han tingut l’oportuni-
tat de governar amb una majoria abso-
luta folgada, han actuat amb el mateix 
autoritarisme, la mateixa prepotència i 
les mateixes terribles mancances demo-
cràtiques que caracteritzen el seu model 
suprem . La indigència moral i política 
que demostra la gent que governa a 
hores d’ara la nostra comunitat és tan 
acusada i omnipresent, que la seva acció 
de govern amenaça de convertir aquesta 

terra en un desert cultural i una ruïna 
social i mediambiental . És el que volen . 
Odien el país que ells mateixos gover-
nen . Odien la seva llengua, les seves 
arrels catalanes, les seves manifesta-
cions culturals més genuïnes i la seva 
voluntat d’existir després de segles 
d’ocupació, de persecució i d’alienació 
col·lectiva . Temorosos sempre que la 
seva posició ideològica i personal no 
els deixi fora de joc, i no podent adme-
tre ni pair el seu profund autoodi (pato-
logia pura), propi de les ments escla-
ves, van intentant posar fi a tot allò 
que, davant l’amo de Madrid, els pot 
delatar en el seu subconscient més pro-
fund: l’origen i la voluntat d’existir que 
emana d’una terra conquerida i colo-
nitzada . S’ho han de fer perdonar a cor 
què vols, i n’han de sortir impol·luts i 
immaculats, disposats a fer de cipais 
feels, de gossos de caça, dels grans 
senyors de la metròpolis . És el paper 
més trist i miserable que hom pot ima-
ginar, d’una baixesa ètica categòrica, i 
no hi haurà Déu ni sant del paradís que 
els vulgui absoldre . u 
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Sobre la imatge denigradora 
dels catalans
Marcel Fité

La ideologia franquista va impul-
sar i transmetre una idea i una 
imatge denigradores i mesquines 

de la gent de la nostra terra . Genera-
cions de joves educats en la més nua 
i dura tradició hispano-franquista 
durant un llarg perío de de temps vam 
viure amb l’estigma mental induït que 
els catalans érem més garrepes, més 
miserables, més hipòcrites i més cre-
tins del que ho podien ser la resta de 
ciutadans del món . 

Dissortadament, d’exemples de poca 
volada en la vida quotidiana no ens en 
faltaven pas . I cada vegada que en des-
cobríem algun, el focalitzàvem a l’inte-
rior de la nostra ment per tal d’afermar 
i confirmar aquella idea induïda, tan 
negativa i perversa . Però d’aquí a eti-
quetar genèricament tota una societat 
amb aquells penjaments hi ha moltís-
sima distància . Aquella visió negativa 
i falsa de la pròpia manera de ser i de la 
pròpia història, ja no cal dir-ho, cons-
tituïa tota una vacuna contra qualsevol 
mena de reivindicació, ja fos de més lli-
bertat, de més igualtat social o de més 
dignitat nacional .

Després, l’experiència quotidiana, 
els fets viscuts i un cert estudi de la 
nostra història —sempre fet amb una 
perspectiva crítica respecte als tòpics i 
silencis que transmeten les institucions 
oficials, molt especialment les universi-
tàries— ens han permès de revisar crí-
ticament aquella visió enganyosa i, fins 
i tot, d’analitzar les causes d’aquella per-
cepció tan poc falaguera, heretada no 
solament del franquisme, sinó també de 
segles de manipulació i de rentatge de 
cervell, tal com es podrà comprovar .

En l’article «Catalunya-Espanya» 
(Llengua Nacional, núm . 82, p . 9) ja 
oferia algunes mostres de la generosi-
tat catalana: el suport català a les bata-
lles de Sagrajas, de Bairén, d’Uclés, 
d’Alarcos, de Las Navas de Tolosa . 
Però la solidaritat i la magnanimitat 

del poble català no s’acaben pas en 
aquest punt .

Ramon Berenguer IV va ajudar 
Alfons VII en la conquesta d’Almeria . 
Múrcia, aleshores, fou inclosa en la zona 
de la conquesta catalano-aragonesa . 
Alfons el Cast ajudà Alfons VIII a con-
querir Conca, tot i que això limitava la 
seva expansió i, a més, cedí altruista-
ment els seus drets sobre Múrcia, acord 
que Jaume I respectà amb escreix . 
Jaume II col·laborà (amb un estol de 
deu galeres) en la conquesta de Tarifa i 
de Gibraltar . Pere el Cerimoniós ajudà 
Alfons XI en la conquesta d’Algesires .

Les guerres de Pere I el Cruel, 
fill legítim d’Alfons XI, contra Pere 
el Cerimoniós, que arribà a asset-
jar Barcelona per mar i motivà que 
el Cerimoniós decidís fer construir la 
muralla de Ponent, estroncaren aquesta 
col·laboració . I, remuntant-nos encara 
més en el temps, Ermengol VII d’Ur-
gell, que auxilià Ferran II de Lleó en la 
conquesta d’Extremadura, va morir en 

aquelles terres, defensant la indepen-
dència del regne lleonès l’any 1195 .

L’atac de Pere el Cruel

Pere I el Cruel de Castella, tal com 
el seu nom indica, era un home que 
tenia molt mal geni . Va matar tots els 
enemics que se li van posar al davant i 
també una bona part dels seus amics .

El seu pare, Alfons XI, morí quan 
acabava de conquerir Algesires, ajudat 
per les tropes catalanes comandades 
per Pere de Montcada i Mateu Mer-
cer, enviades pel rei Pere III el Ceri-
moniós . Segurament, el fet que el seu 
pare li deixés onze germans bastards, 
tots de la mateixa mare, li degué crear 
un caràcter difícil i bel·licós .

Aprofitant els problemes del rei 
català amb la noblesa valenciana i ara-
gonesa, Pere el Cruel atacà la fron-
tera terrestre de la Corona . Són els 
primers atacs de Castella i suposaren, 
naturalment, la fi de la col·laboració 
altruista i generosa de Catalunya en 
totes les empreses castellanes .

En el major desafiament d’aquells 
dies, el dia 9 de juliol de 1359, Pere I el 
Cruel es presentà a les portes marítimes 
de Barcelona amb un estol de quaranta 
naus, trenta de les quals eren galeres .

Pere III el Cerimoniós va haver de 
mobilitzar tots els gremis de la ciutat 
amb armes i penons i les milícies de 
totes les poblacions de la rodalia . Dis-
posà també de deu galeres, d’algunes 
embarcacions grosses ben armades, 
a més de tots els llaguts i barques del 
litoral . Va fer entravessar una nau molt 
gran encuirada —probablement bale-
nera— a les tasques (baixos de sorra 
canalitzats que tan sols coneixien els 
pràctics) que hi havia davant el convent 
dels franciscans i disposà les seves for-
ces en ordre de batalla .

La batalla començà el dia 10 i s’a-
llargà tot l’endemà . Les ballestes i els 

Pere III el Cerimoniós. 
Còpia d’una taula del s. xv que figura en el 
Consistori de València
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trabucs, els mantellets i les bombardes 
i sobretot l’artilleria pesada catalana, 
actuaren decisivament sobre les pedres 
que disparaven les naus castellanes, que, 
finalment, hagueren de girar cua . El 
comportament dels catalans en tots els 
atacs fou exemplar i desprès .

Pere el Cerimoniós, com la resta de 
reis del Casal Català, va tenir sempre un 
alt concepte d’aquella nació que l’histori-
ador Zurita qualificava com «l’antiquís-
sima pàtria catalana», i el nostre rei 
considerava com una «Terra beneïda, 
poblada de lleialtat» . El seu fill Martí 
duria aquest elogi a les persones que 
l’habitaven: «Noble cort e noble princi-
pat de Catalunya, e vosaltres, catalans, 
glorioses coses són dites de vosaltres!»

L’opinió de Cervantes

Cervantes és l’escriptor més impor-
tant de la llengua castellana . El Quixot 
és una obra que avui figura, al costat del 
catàleg de l’IKEA i d’un devocionari 
de tapes de nacre de l’àvia, en tots els 
mobles de menjador de les famílies espa-
nyoles que tenen moble de menjador . 

Denominar el castellà com a llen-
gua de Cervantes ha estat una brillant 
operació de cirurgia plàstica, estètica 
i reparadora (incloent-hi la liposucció 
d’adherències incòmodes) efectuada a 
una de les llengües més expansionistes 
i glotòfones del planeta . 

L’Institut Cervantes, d’altra banda, 
és un dels artefactes més ben dotats de 
tots el que ha tingut fins avui la «lengua 
del Imperio» . Un institut que és com una 
Organització Governamental de la llen-
gua castellana, que paguem naturalment 
entre tots, encara que ningú no sàpiga 
què en paga . Els governs de l’Altiplà, 
tan legalistes en segons quines coses, en 
qüestions de comptes continuen aplicant 
els principis del «Gran Capitán» .

Cervantes coneixia molt bé Cata-
lunya, la Catalunya que encara no havia 
estat desposseïda per la força de les 
armes de les seves constitucions ni dels 
seus drets nacionals . En el Quixot va 
deixar escrites paraules precises i pre-
cioses sobre la seva capital: «Barcelona, 
archivo de la cortesía, albergue de los 
extranjeros, hospital de los pobres, 
patria de los valientes, venganza de los 
ofendidos y correspondencia grata de 

firmes amistades, y en 
sitio y en belleza única .»

Dels catalans i de 
Catalunya en parla en la 
novel·la Persiles: «Los 
corteses catalanes, gente 
enojada, terrible; pací-
fica, suave; gente que, 
con facilidad, da la vida 
por la honra, y por defen-
derlas entrambas se ade-
lantan a sí mismos, que 
es como adelantarse a 
todas las naciones del 
mundo .»

Cal dir que Cervantes 
coneixia molt bé Cata-
lunya . I també molt bé 
aquella pobra i esperpèntica Espanya 
de la «hidalguía» i dels honors morts de 
gana . De fet, el Quixot no recupera el 
seny fins que no arriba a Barcelona .

No m’imagino, en l’Espanya d’avui, 
la versió moderna d’un escriptor com 
Cervantes . Potser perquè Catalunya 
ha canviat molt, després de segles 
de prohibicions i dictadures diàfanes 
o encobertes . És possible . Però estic 
segur que un Cervantes actual faria 
cap novament a les galeres .

El segle de l’or

Quan Espanya era molt rica i l’or i les 
pedres precioses, tacades de sang inno-
cent i esclavitzada, hi entraven a vaixells 
i a carretades, les arques de l’estat van 
fer fallida en milers d’ocasions (en 1557, 
en 1596, en 1606, en 1618, en 1626 . . .) . 

Cap país del món ja no els fiava . 
Era evident que alguna cosa no rut-
llava . Però aleshores aquella gent, els 
hidalgos, els nobles i tota la gentussa 
per l’estil, incapaços de pensar que 
el seu sistema era anacrònic i inefi-
cient, van decidir que els seus mals els 
venien de fora i, més concretament, de 
les nacions del seu entorn .

I, d’aquesta manera, Espanya, l’Es-
panya política, no pas la geogràfica 
ni la humana, va posar la seva dolça 
mirada sobre les terres catalanes i de 
tota la Corona d’Aragó: allà hi havia 
gent que treballava i produïa! Menes-
trals laboriosos, gremis organitzats, 
artesans creatius, gent estalviadora, 
pagesos i hortolans, gent de rai i de 

masia . . . I ells estaven tan acostumats a 
cobrar «pàries» als veïns . . .

Però aquests veïns tenien el seu 
orgull, la seva manera de ser i de viure . 
I es protegien amb uns antics codis que 
anomenaven llibertats i constitucions . 
Devien ser alguna cosa així com una 
nació confederada . . .

La temptació caïnita de tornar a 
aixecar la barra («quijada») de l’ase 
com Pere el Cruel cada dia era més 
forta; però, abans d’agredir i conquerir 
una terra, sempre cal oferir-ne una mala 
imatge i desprestigiar la seva gent .

La veu i les reflexions de Cervantes 
ja no servien per a tal propòsit . Però 
no faltaren les veus autoritzades que 
començaren a estigmatitzar aquest país 
i començar a posar les bases d’un dis-
curs que ha durat fins als nostres dies . El 
poeta Francisco de Quevedo y Villegas 
en seria un bon exemple . 

Després de tractar els catalans de 
lladres, hipòcrites, orgullosos i no sé 
de quantes coses més, rebla el cau amb 
aquestes paraules: «Esta gente de natu-
ral tan contagiosa [ . . .], viruela de sus 
reyes y aborto monstruoso de la polí-
tica [ . . .], esta provincia apestada con 
esta gente; este laberinto de privilegios, 
caos de fueros, que llaman condado, se 
atreve a proponer a Su Majestad que su 
gobierno mude de aires, quiere decir de 
ministros .»

Algun català ha escrit mai res igual 
de la gent de la Metròpoli?

Al cap de no gaire d’aquestes parau-
les, el comte-duc d’Olivares aconse-
llava a Felip IV que reduís Catalunya a 

Miguel de Cervantes, per Juan de Jaúregui (AE)
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les lleis i costums de Castella . És clar, 
havien estat tan bones i eficaces . . .!

Em pregunto ara quin esperit tro-
ben avui a Madrid els nostres represen-
tants: ¿l’esperit de Cervantes o bé el que 
finalment s’ha tornat a imposar, el de 
Quevedo?

L’any 1714

A part de frases contundents com 
«No se deben elegir medios flacos y 
menos eficaces, sino los más robustos 
y seguros, borrándoles de la memoria a 
los Cathalanes todo aquello que pueda 
conformarse con sus antiguas abolidas 
constituciones, usáticos, fueros y cos-
tumbres», la tercera ocupació militar, 
política i lingüística de Catalunya, la de 
Felip V de Borbó, va ser la més contun-
dent en qualificatius i greu en conse-
qüències desidentificadores .

L’esperit qualificador de Quevedo y 
Villegas s’havia imposat d’una manera 
abassegadora: «Son también apasiona-
dos a su Patria en tal exceso, que les 
hace transtornar el uso de la razón en 
muchas materias, y solamente hablan 
en su Lengua materna, y ningún común 

hasta ahora escribía, sino en Catalán, 
sin practicarse el uso de la Lengua 
Española . . .»

La seva intenció era clara i mani-
festa . Els seus adjectius, també: «[Para 
que] haga más sociables aquellos 
indómitos, pertinaces genios, y rindan 
su aspereza al trato suave de las gen-
tes de la Corte; des de la qual olvidarán 
con menos repugnancia, â expensas del 
tiempo, y del agrado, la ciega pasión por 
sus Fueros, y peculiar gobierno . . .»

«[ . . .] Y para abatir por quantas par-
tes se pueda las esperanzas malignas de 
estos Naturales, será conveniente que al 
tiempo de establecerse aquí el Tribunal 
de Justicia se haga un acto público y 
solemne de Abolición de todos los Pri-
vilegios de esta Ciudad y Principado .»

«[ . . .] Haviendo este Principado de 
Cataluña por su execrable fellonía y obs-
tinada resistencia perdido sus leyes, cons-
tituciones, privilegios y prerrogativas . . .»

«Desmuela a Barcelona, sus mura-
llas, todas zenizas, todos los edificios 
que tenían y hoy se mantienen de Ciu-
dad, Diputación y armas, con otras anti-
guallas, bórrese esto . Las crezientes del 
mar batan sus calles, el puerto zegarlo, 

su Linterna, derribarla . Verá V .M . quan 
humildes son, y escarmentarán todos . . .»

«[Los Catalanes] cuyo genio y osa-
día los impele naturalmente a la sedi-
ción, y que esta procuraran entablarla 
en qualquier accidente por este País 
como paratxe tan acostumbrado a rebe-
liones [ . . .] y la indefectible asistencia que 
logran siempre los sediciosos en el genio 
turbulento y feroz de estos naturales . . .»

Bé, pararem aquí . Ser exhaus-
tius significaria fer milers d’arti-
cles i encara no acabaríem . No hi ha 
cap mena de dubte que l’esperit de 
Cervantes havia estat enterrat sota 
vint pams de terra . Tota l’adjectivació 
que es projectava a partir d’aquell 1714 
queia damunt el poble derrotat com un 
estigma que li havia de penetrar pels 
porus de l’esperit fins a enfonsar-lo i 
fer-lo dubtar de si mateix .

I per si els atacs caïnites a l’estruc-
tura psicològica, social i política no 
fossin prou contundents, per primera 
vegada es demanava: «Que se actúe, y 
los Instrumentos se escriban en lengua 
Castellana . Y que de hoy en adelante 
no se permita imprimir libro alguno en 
otro idioma, que Castellano . . .» u

El VI Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística serà concedit el divendres dia 9 de maig d’enguany.

El lliurament del guardó tindrà lloc al Centre Moral i Cultural del Poblenou —entitat centenària i sempre 
molt activa— a dos quarts de vuit del vespre. 

Hi sou tots convidats. 

Carrer de Pujades, 176 / 08005 Barcelona 

Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística

Assalt general de Barcelona el dia 11 de 
setembre de 1714. Dibuixat en 1714 per 
Jacques Rigaud (1680-1754) (Institut Car-
togràfic de Catalunya)
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Ésser a la parada 
de les cebes amb el cap feixuc
Andreu Salom i Mir

A ra i adés, a la nostra Latitud 39, ens escau haver de 
mantenir polèmica amb una certa tipologia de per-
sones del país la caracterologia de les quals ens és 

indicada per la seva estimació, o encara passió profunda, 
per Castella i pels castellans (i pel que representa Espa-
nya) . Almenys, amb ells, és inevitable l’enfrontament ideo-
lògic verbal, car sempre se’ns fa molt difícil d’entendre 
aquesta filiació i estima, amb la sola consideració que es 
tracta del país que ha subjugat el nostre propi poble i que el 
manté, ara en nom d’Espanya, en una situació lamentable 
de colonització i explotació . Tan sols amb això ja podem 
asserir que la tipologia esmentada representa l’expressió 
genuïna de la verbalització d’una autoespanyolització evi-
dent, d’una submissió malaltissa (Pío Baroja assegurava, 
amb encert, que, a Espanya, allò que és pagat és la sub-
missió), cosa que s’entén, parcialment, en el marc del que 
apuntàvem ante riorment: la degradació política i social 
col·lectiva provocada per la dominació espanyola . Aquest 
fet lamentable ha provocat, entre molts de nosaltres, un 
trastorn de la personalitat que denominem autoodi o auto-
fòbia, que entenem com el rebuig o menyspreu, conscient 
o no, de la pròpia cultura, llengua i nacionalitat, alhora 
que es produeix l’adhesió a la imposada . De fet, l’autoodi 
mallorquí-valencià-català i el nacionalisme espanyol sem-
pre han estat la mateixa cosa, als Països Catalans . Aquesta 
és, vulguem o no, la nostra nació, el territori on viu la 
nostra gent, els qui parlem català, tant si som de Pollença, 
de l’albufera valenciana, del massís del Montseny o dels 
aiguamolls de Salses . El que sí constitueix una veritable 
quimera, i una fal·làcia evident, és aquesta cosa totalment 
artificial anomenada Espanya, autèntica presó de nacions 
amb data indeterminada de caducitat . Un Estat, aquest, 
que no ha sabut crear un model mínimament creïble i via-
ble, ni tan sols prou espanyols suficientment convençuts, 
especialment a les colònies interiors (ja ho va deixar escrit 
Antonio Cánovas del Castillo: «Son españoles los que no 
pueden ser otra cosa») .

És verament delirant, d’altra banda, l’afirmació que 
Catalunya té, segons aquesta gent, una «malaltissa obses-
sió d’absorbir les Balears i el País Valencià» (!) . Fet i fet, 
i ho dic amb amarga ironia, no ens aniria gens malament, 
als més perifèrics de tots, una mica de preocupació dels 
germans principatins pels nostres afers . Malauradament, 
això no és així, i aquella que es preocupa ben de veres per 
nosaltres, tant que ens ofega, ens vexa i ens vol anihilar, 
és la meretriu Espanya, feta per Castella (ens remetem a 
Ortega y Gasset) . La història no menteix, encara que el 
poder espanyol pretengui amagar-la, tergiversar-la o fins i 
tot fer-la inexistent . Entre nosaltres, els catalans, cada dia 
és més general la impressió que, amb Espanya, no hi ha res 

a fer . I aquesta és la qüestió . Tot són pèrdues, mala gestió i 
espoliacions de tota casta . En aquest sentit, per tant, l’únic 
camí que ens queda és la independència .

És freqüent també, en la lògica de la dita espiral, que 
hom faci una dissociació patètica entre els conceptes 
d’intel·ligència i catalanisme, la qual cosa té una relació 
evident amb el racisme i el colonialisme, dos conceptes 
que van sovint de la mà, com ens ensenyaren els colonit-
zadors anglesos . Aquests arribaren a comparar, per exem-
ple, els pobles cèltics amb els hotentots africans, els quals 
consideraven totalment incapaços de generar cap tipus de 
civilització i de cultura . 

Igualment, és un lloc comú considerar que Espanya 
és una democràcia sòlida, quan aqueix Estat-nació és ben 
lluny encara de ser una veritable democràcia . Per molts 
de motius . D’entrada, la transició i la reforma democrà-
tica foren una pura estafa, car coartava i denegava, amb 
la benedicció de la Constitució, llibertats col·lectives ele-
mentals, com el dret d’autodeterminació i la federació de 
comunitats autònomes, i en restringia unes altres d’indi-
viduals . Alhora, es consagrà, oficialment i democràtica, 
la imposició sobre els pobles no castellans de l’Estat (pel 
que fa a les lleis, l’economia, la llengua . . .) i re-situava en 
el poder polític, i en una posició privilegiada, el neofran-
quisme, al qual no se li podia exigir, naturelment, cap tipus 
de responsabilitat en els crims de la dictadura franquista . 
Això ja quedà ben fermat per la Llei d’Amnistia (1976), 
que afavoria molt més els botxins feixistes que no pas les 
seves víctimes, com es veié posteriorment . I així anem, 
amb l’afegit mestre, per voluntat del dictador genocida, de 
la col·locació d’un rei Borbó com a cap d’estat, que sempre 
ha alabat el seu mentor i que mai no ha estat ratificat demo-
cràticament . Tot ben lligat, encara que provingui d’una fla-
grant il·legalitat institucional .

Espanya, bé ho sabem, mai no ha aportat res de bo als 
catalans del Principat, mallorquins, valencians . . . Mai . Tot 
al contrari . I no s’hi pot fer més . I com a ens colonitzador 
que és, sap que la millor collita que pot tenir en les ter-
res que posseeix és l’autoodi del colonitzat, és a dir, tot 
aquell que ja té interioritzat en la cervellera els models 
espanyols, propiciats tant pels seus propis mitjans de comu-
nicació (públics i privats) com per d’altres que són autòc-
tons . És molt difícil guarir-se d’aquesta patologia . Víctor 
Alexandre, sociolingüista i escriptor reconegut, ha dit que 
l’autoodi és la malaltia vírica nacional dels Països Cata-
lans . Tots els qui no hem renegat, però, tenim la certesa 
que, temps a venir, el nostre jo individual i el nostre jo 
col·lectiu es retrobaran en un espai de llibertat plena, i els 
catalans podrem tornar a ocupar, en una democràcia real i 
autènticament plural, el nostre lloc en el món . u
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Oficialitat del català a Europa: 
un únic camí
Bernat Joan i Marí

Durant els anys del peix al cove, molts catalans varen 
creure que es podia aconseguir un grau important de 
normalitat lingüística i nacional sense haver d’optar 

decididament per la sobirania política . Es tractava d’anar fent, 
i, com es diu popularment, qui dia passa any empeny . Però el 
temps acaba posant-ho tot a lloc . 

En aquella llarga etapa de construcció autonòmica —indis-
pensable per a poder haver arribat on som ara, d’altra banda— 
es considerava possible que la llengua catalana assolís la seua 
plena normalitat d’ús social, que existís un grau important d’au-
tonomia política, que Catalunya tengués comitè olímpic propi 
i seleccions esportives nacionals, i fins i tot que pogués decidir 
els seus propis plantejaments socioeconòmics sense comptar 
amb un estat propi . Això, que per a molts catalans era la cosa 
més normal del món, fora de Catalunya, o, a tot estirar, fora del 
conjunt dels Països Catalans, no s’entenia de cap de les mane-
res . Voleu seleccions nacionals? Voleu comitè olímpic? Voleu 
que el català sigui llengua oficial de la Unió Europea? Sí a tot . 
Voleu la independència? No ens ho hem plantejat . Tot allò feia 
ballar el cap, i no hi havia qui ho entengués . 

Aleshores, la «qüestió catalana» era, certament, una 
qüestió interna del Regne d’Espanya, i poc es plantejava de 
donar-li una dimensió internacional, encara que s’ha de reco-
nèixer que algunes persones, entre elles el president Pujol, 
cultivaven les seues relacions internacionals i procuraven que 
existís un cert coneixement de Catalunya, encara que resultàs 
una mica difús . 

En aquests darrers anys, emperò, el procés català s’ha acce-
lerat a una velocitat que no guarda cap relació amb els ritmes 
que se segueixen a la resta d’Europa . El procés de construcció 
europea no s’ha accelerat . Ben al contrari: pens que la crisi 
ha contribuït a alentir-lo . El procés d’esborrament definitiu 
de les fronteres en el si de la Unió Europea tampoc no s’ha 
mantengut al ritme que era esperable fa uns pocs anys . Ara 
mateix estam assistint a les temptatives per part d’alguns estats 
—notablement, del Regne Unit— per posar traves a la lliure 
mobilitat de treballadors dins la Unió . 

Catalunya, en canvi, ha posat la directa . Segurament la 
societat catalana està fent de la necessitat virtut, i ha entès, 
col·lectivament, que la identitat, la llengua i la cultura prò-
pies tan sols es poden salvar si es compta amb un estat que 
les aixoplugui . És a dir, amb un estat propi . I, al costat dels 
trets d’identitat, hi tenim aspectes que toquen molt directament 
també els nostres conciutadans que no els comparteixen, com 
ara l’economia . Un decalatge fiscal com el que el conjunt dels 
Països Catalans pateix amb relació a l’Estat és completament 
insostenible, a la llarga i, en alguns casos, fins i tot a la curta . 
De manera que comptar amb una hisenda pròpia i tenir la clau 
per als propis recursos constitueix, ara mateix, una necessitat 
peremptòria per al conjunt de la societat . 

Els més pessimistes, a hores d’ara, encara es demanen si hi 
serem a temps . Però no hi ha dubte que, dins la societat catalana, 
s’ha encetat una etapa d’il·lusió i d’esperança, que contrasta pode-
rosament amb l’estat d’ànim que, a causa de la crisi econòmica 
i de la manca de perspectives de futur, es pot observar pertot 
arreu . Ens trobam en un moment en què fins i tot podem cons-
tituir un far d’esperança per als nostres veïns que no es trobin 
ofuscats pel nacionalisme i la ideologia . 

En aquest sentit, em permet de remarcar dues considera-
cions que em varen arribar, de dues persones diferents, des de 
Madrid . La primera, a càrrec del professor Moreno Cabrera, 
és molt significativa: Espanya necessita una sotragada de grans 
dimensions —i aquesta sotragada pot venir, perfectament, a 
causa del procés català cap a la independència— per a poder 
dur a terme una autèntica reforma al seu interior . Si aquesta 
sotragada es produeix, Espanya tendrà una gran oportunitat per 
a «reinventar-se»: podrà deixar de banda la monarquia corcada 
i caduca que pateix, podrà posar a ratlla l’oligarquia agrària que 
xucla la sang de tot el país des de fa uns quants segles, i podrà 
generar unes noves elits més modernes i civilitzades que treba-
llin pel bé comú . Fins i tot des de la perspectiva «espanyolista», 
tot són guanys: Espanya perdrà Catalunya (i, si tot va com ha 
d’anar, darrere hi vendran les Illes Balears, l’antic Regne de 
Mallorca, i el País Valencià, l’antic Regne de València), però 
guanyarà la democràcia, la transparència i un grau més elevat 
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de llibertat i de civilització . La transacció —hi insistesc: fins i 
tot per als «espanyolistes»— s’ho ben val . 

L’altre missatge em va arribar de boca del director d’un col·legi 
major madrileny on vaig anar a fer, fa poc menys d’un any, una 
conferència sobre el procés de Catalunya cap a la independència . 
Després de la dissertació —amb un públic farcit d’estudiants i de 
professors de Ciències Polítiques, Sociologia, Història…— els 
organitzadors varen muntar un sopar, on poder parlar en petit 
comitè i més distesament i llarga . Durant el sopar, la persona 
esmentada se’m va adreçar i em va dir unes paraules que em varen 
tocar profundament: «Com a mínim, vosaltres teniu un projecte! 
Ara mateix nosaltres no tenim res que s’hi pugui comparar .» 

Duim anys i panys reivindicant l’oficialitat del català a 
Europa . Consideram que, en bona lògica, el català hauria de ser 
una de les llengües oficials de la Unió Europea, tenint en compte 
que és la novena llengua més parlada del continent i que el seu 
gruix de producció literària, científica o cultural en general és 
ben comparable amb el de les llengües que tenen un volum de 
parlants com la nostra . Per tant, seguint estrictament i fredament 
les dades estadístiques, el català hauria de ser una de les llengües 
oficials de la Unió Europea . Però no ho és . 

En una determinada etapa, férem un esforç important per 
forçar que la lògica es convertís en realitat, i s’impulsaren diver-
ses campanyes i iniciatives perquè la situació del català davant 
la Unió Europea fos la mateixa que la de l’hongarès, el txec, l’es-
lovac, l’eslovè, el lituà, el suec o el danès . Però no ens en vàrem 
sortir . Sempre hi havia algú disposat a tancar-nos la porta . I, 
generalment, qui feia més esforços per tancar-nos la porta era qui 
teòricament ens l’hauria d’haver oberta, si realment ens hagués 
representat . Aleshores, una majoria de catalans encara confiava 
en la reforma de l’Estat espanyol i pensava que, realment, algun 
dia ens representaria . 

És justament aquesta consideració la que ha canviat radical-
ment durant aquests darrers anys . Els representants de l’Estat 
espanyol, a dins i a fora de les fronteres del Regne d’Espanya, 
s’han esforçat tant com han pogut per no representar els catalano-
parlants . S’han escarrassat infatigablement per deixar ben clar que 
ells només assumeixen una llengua, una cultura i una nació . I, per 
tant, per deixar clar i llampant que no ens representen .

Però també resulta igualment evident i de sentit comú que no 
hi pot haver tot un país, milions de ciutadans de la Unió Europea, 
que no estiguin representats per ningú . Per tant, ens caldrà cons-
truir la nostra pròpia eina de representació . I serà aquesta eina la 
que garantirà l’oficialitat de la llengua catalana a Europa . 

A la Unió Europea són llengües oficials les que reclamen els 
estats . La majoria en reclamen només una (hi ha alguna excepció: 
Irlanda, per exemple, va reclamar, juntament amb l’anglès, l’oficia-
litat del gaèlic irlandès) . Però en podrien reclamar més . Bèlgica no 
és en cap organisme internacional que no reconegui l’oficialitat de 
les seues tres llengües . Se suposa que el Regne d’Espanya podria 
fer el mateix . Però els seus representants han decidit no fer-ho . I, 
amb aquesta decisió, ens han mostrat d’una manera ben clara el 
camí que hem de seguir per a aconseguir tots aquells objectius que 
hem mantengut al llarg dels anys: l’oficialitat del català a Europa, 
sí, i, al seu costat, la presència internacional, el comitè olímpic, 
les seleccions, l’autonomia econòmica, i tot plegat . El camí no pot 
ser més clar, i ens l’han traçat amb una perfecció mil·limètrica . u
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Nota sobre el pronom «qui»
Carles Riera

El pronom relatiu personal qui (el 
qual, per definició, designa per-
sones o coses personificades) pot 

aparèixer sol (qui) —que podem anome-
nar «forma simple»— o precedit d’ar-
ticle (el qui, la qui, els qui, les qui)1, 
de demostratiu (aquell qui, aquella qui, 
aquells qui, aquelles qui) o de mots com 
tothom (tothom qui), qualsevol (qualse-
vol qui), qualsevulla (qualsevulla qui), 
altre (altre qui) —que podem anomenar 
«formes ampliades»2 . 

Cal dir de bon començament que el 
mot qui, tot sol, és la forma no marcada 
i funciona en general com un element de 
nombre singular3 . 

Sol o bé acompanyat d’algun dels 
mots que hem vist, aquest pronom és 
emprat en oracions de relatiu substanti-
ves (generalment fent de subjecte) . 

En aquest article ens fixem en exem-
ples d’oracions amb el verb ser (o ésser), 
bo i contrastant dos tipus de construc-
cions: les equacionals i les copulatives4 . 

1 .    «Amb el relatiu qui es formen proposicions 
que fan l’ofici d’un nom o d’un grup nominal 
[ . . .] . En aquesta mena de proposicions (que 
podríem anomenar relatives substantives), al 
pronom qui pot ajuntar-se, a tall d’antecedent, 
l’article definit . Ex .: El qui digués això, 
mentiria [ . . .]» (P . Fabra, Gramàtica catalana, 
Barcelona 1956, § 110) . 

2 .    Evitem parlar de «forma composta» (en 
oposició a «simple») perquè, pel que fa als 
pronoms relatius, tal denominació correspon a 
el qual, la qual, els quals, les quals. Advertim 
que, en aquestes formes ampliades, avui s’hi 
admet la substitució de qui per que; però en el 
present article prescindim d’aquest aspecte .  

3 .    Cf . J . Solà, «Les subordinades de relatiu», 
dins Gramàtica del català contemporani, vol . 
3, cap . 21 . 

4 .    Oració equacional (ve a expressar una 
igualtat): ‘és (o variants) + rema + que (o 
un pronom relatiu) + tema’ (la coneguda 
construcció emprada per J .V . Foix: és quan 
dormo que hi veig clar, és quan plou que ballo 
sol) . Un exemple de J . Carner: Ets tu qui jo 
cerco (Diccionari català-valencià-balear, 
s .v . qui) . Cf . J . Ruaix, «Abús de les oracions 
equacionals», dins Observacions crítiques i 
pràctiques sobre el català d’avui / 2, pp . 114-
117, i A . Jané, «És quan dormo que hi veig 
clar», I i II, dins Llengua Nacional, núms . 
27 (pp . 16-20) i 28 (pp . 29-32) . Jané, en aquest 
treball, recopila —classificant-los— molts 

Així, quan el pronom qui repre-
senta un ésser singular concret o genè-
ric, aquest pronom pot aparèixer sol (és 
a dir, en la forma simple) o acompanyat 
(és a dir, en una forma ampliada); p .e .: 
Sí: sóc qui et penses o Sí: sóc aquell 
qui et penses; Qui ha dit això ment o 
El qui ha dit això ment; però cal tenir 
present que quan el pronom qui forma 
part d’una oració copulativa com a pre-
dicat nominal d’un subjecte en plural i 
no va precedit immediatament pel sub-
jecte, aquest pronom sol adoptar, en 
l’estat actual de la llengua, una forma 
ampliada5 . 

Vegem aquest exemple (en endavant, 
marquem amb el signe + les construcci-
ons que avui no sonen prou bé): 

1)  ORACIÓ EQUACIONAL: Encara 
recordem els primers dies d’entre-

exemples d’oracions equacionals de la llengua 
literària moderna (de Fabra, Riba, Carner, 
Sagarra, Foix . . .) . Les oracions equacionals són 
anomenades, per alguns, oracions clivellades .

5 .    Suposem que això és degut a raons estilístiques 
(eufonia) i estructurals (l’associació de la 
forma qui amb el nombre singular) . De fet, 
l’ús de la forma ampliada és requerit també 
en altres casos . Exemples: 1) Curiosament, 
eren el senyor Llassada i el senyor Giró, dos 
conspicus financers, que tothom diria que 
només havien de demostrar interès per les 
coses materials i tangibles, i que s’havien de 
desinteressar totalment de qualsevol mena 
de falòrnies i de fantasies, els qui pledejaven 
i argumentaven d’una manera més vehement 
i més furiosa ... (Albert Jané, El contrapunt 
dels decasíl·labs, Barcelona 2013, pp . 54-55; 
cas en què no sonaria bé la forma simple) . 
2) Després, amb la lenta recatalanització del 
país i l’anomenada immersió lingüística, han 
estat els fills dels antics immigrants els qui, 
amb els deures fets i potser volent connectar, 
minoritàriament, TV3, han dut el català a 
les famílies (Albert Manent, Crònica política 
del Departament de Cultura (1980-1988), 
Barcelona 2010, p . 192; cas en què es veu que, 
estilísticament, alguns contextos demanen la 
forma ampliada [els qui] en lloc de la forma 
simple [qui]) . 3) Feliç el qui viu a casa vostra 
lloant-vos cada dia. Feliços els qui s’acullen 
als vostres murs: emprenen amb amor el 
camí (Litúrgia de les Hores, vol . IV, p . 844; 
en el segon d’aquests dos casos, el qui simple 
no sonaria gens bé) . 

nament, amb la Núria, la Sònia i 
l’Aina, les primeres entrenadores. 
Van ser elles qui ens van unir a nos-
altres, les jugadores6 . 

  ORACIÓ COPULATIVA: +En ca-
 ra… Elles van ser qui ens van unir 
a nosaltres →  . . . Elles van ser les 
qui ens van unir a nosaltres.

Notem que, amb un subjecte en 
singular, és indistint que el pronom 
vagi o no immediatament després de 
tal subjecte: 

 ORACIÓ EQUACIONAL: Va ser 
ella qui ens va unir a nosaltres .

 ORACIÓ COPULATIVA: Ella va 
ser qui ens va unir a nosaltres, o 
Ella va ser la qui ens va unir a nos-
altres7 .

Més exemples8:

2)  OR . EQUACIONAL: Després de la 
colonització normanda, van ser ells 
qui van dominar el país .

6 .    La gran majoria dels exemples d’aquest article 
són copiats de publicacions diverses .

7 .    Que el comportament de tal pronom no és idèn-
tic en singular que en plural s’observa també en 
exemples del tipus següent: SING .: Qui acabi 
abans tindrà premi = El qui acabi abans tindrà 
premi. / PLURAL: *Qui acabin abans tindran 
premi → Els qui acabin abans tindran premi . 

8 .    Que el comportament dels pronoms relatius 
no és el mateix en les oracions equacionals 
que en les oracions copulatives s’observa 
també en els següents exemples (amb 
pronoms altres que qui): 

 1) OR . EQUACIONAL: *És en aquesta 
afirmació en la qual desitjo concentrar-me  
→ És en aquesta afirmació que desitjo 
concentrar-me . 

 OR . COPULATIVA: Aquesta és l’afirmació en 
la qual desitjo concentrar-me.

 2) OR . EQUACIONAL: La pasta no m’agrada; 
és l’arròs, que m’agrada!

 OR . COPULATIVA: La pasta no m’agrada; 
l’arròs és el que m’agrada! 

 Notem aquest altre exemple d’oració equa-
cional: *No fou amb l’espasa amb què 
ocuparen el país → No fou amb l’espasa que 
ocuparen el país. Correspon a l’oració no 
equacional següent: No ocuparen el país amb 
l’espasa sinó...
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 OR . COPULATIVA: +Després de la 
colonització normanda, ells van ser 
qui van dominar el país → Després 
de la colonització normanda, ells 
van ser els qui van dominar el país .

3) OR . EQUACIONAL: Després van 
ser els reis Catòlics qui van accep-
tar la proposta de Colom.

 OR . COPULATIVA: +Després, els 
reis Catòlics van ser qui van accep-
tar la proposta de Colom → Des-
prés, els reis Catòlics van ser  els 
qui van acceptar la proposta de 
Colom.

4) OR . EQUACIONAL: Pensem que 
són elles qui determinen la con-
ducta dels fills.

 OR . COPULATIVA: +Pensem que 
elles són qui determinen la con-
ducta dels fills → Pensem que elles 
són les qui determinen la conducta 
dels fills.

Altres exemples (consignats en 
forma breu): 

+L’URSS per una banda i la diàspora 
per l’altra havien estat qui havien 
salvat una de les més antigues cul-
tures de la humanitat de desaparèi-
xer → L’URSS per una banda i la 
diàspora per l’altra havien estat les 
qui havien salvat...

+Els policies són qui van difondre l’es-
borrany de «El Mundo» → Els poli-
cies són els qui van difondre l’es-
borrany de «El Mundo».

+Han estat qui ens han preguntat… → 
Han estat els qui ens han pregun-
tat...

+Els Obrint Pas han estat qui han esta-
blert un so que no té nom però que 
totes reconeixem i alhora tenim 
com a propi → Els Obrint Pas han 
estat aquells qui han establert...

+És a dir, molts han estat qui han 
negat que el dret internacional 
sigui dret → És a dir, molts han 
estat aquells qui han negat que el 
dret internacional sigui dret.

+Els anarquistes van ser qui van im -
pulsar la idea de la conquista de 
Saragossa → Els anarquistes van 
ser els qui van impulsar la idea de 
la conquista de Saragossa.

+Ells van ser qui van obrir les por-
tes a una nova música a partir del 
Blues i el Rock’n’Roll → Ells van 
ser els qui van obrir les portes a 
una nova música a partir del Blues 
i el Rock’n’Roll.

+Alícia Sánchez-Camacho ha asse-
gurat que els catalans seran qui 
pagaran més impostos → Alícia 
Sánchez-Camacho ha assegu-
rat que els catalans seran els qui 
pagaran més impostos.

+Per a nosaltres és un exercici de pura 
democràcia, on els mateixos are-
nyencs seran qui escolliran les per-
sones que podran accedir a gover-
nar-nos → Per a nosaltres és un 
exercici de pura democràcia, on els 
mateixos arenyencs seran els qui 
escolliran les persones que podran 
accedir a governar-nos.

+Clam perquè els escriptors en català 
siguin qui representin la cultura 
catalana a la Fira de Frankfurt 
2007 → Clam perquè els escriptors 
en català siguin els qui (o aquells 
qui) representin la cultura catalana 
a la Fira de Frankfurt 2007.

Observem que, si bé normalment el 
relatiu qui es refereix a persones, també 
pot referir-se a coses personificades:

+Les Cambres i no el Parlament del 
nord d’Irlanda van ser qui van exer-
cir aquesta votació → Les Cambres 
i no el Parlament del nord d’Irlanda 
van ser les qui van exercir aquesta 
votació.

+Els consells sectorials seran qui deci-
deixin el model i el reglament del 
Consell General de Participació 
Ciutadana → Els consells sectori-
als seran els qui decideixin el model 
i el reglament del Consell General 
de Participació Ciutadana.

+Els Tribunals seran qui determinaran 
la responsabilitat de l’accident de 
Cala Rajada → Els Tribunals seran 
els qui determinaran la responsabi-
litat de l’accident de Cala Rajada.

+Els bancs han estat qui més han vis-
cut per sobre de les seves possibili-
tats → Els bancs han estat els qui 
més han viscut per sobre de les 
seves possibilitats.

Casos especials

Vegem ara, relacionats amb el tema 
que ens ocupa, alguns casos especials . 

Primerament, cal assenyalar que, en 
algun cas, pot prevaler l’ús del relatiu en 
la forma simple enfront del relatiu en la 
forma ampliada . Això deu passar amb 
construccions en què encara té vigèn-
cia un ús antic . Vegem aquest parell 
d’exemples:

Alguns no són qui diuen ser = Alguns 
no són els qui (o aquells qui) diuen 
ser.

Es van adonar que el pare i la mare 
no eren qui deien ser, sinó que eren 
adoptats = Es van adonar que el 
pare i la mare no eren els qui (o 
aquells qui) deien ser, sinó que eren 
adoptats. 

En ambdós exemples es tracta de l’ús 
de la forma simple del relatiu (qui) en 
paral·lel amb les formes ampliades (els 
qui, aquells qui) . 

En segon lloc, el parlar de les Bale-
ars usa (o usava) un qui no personal . 
Vegem el comentari del Diccionari 
català-valencià-balear (s .v . qui): «5 . 
ant . S’usava en les oracions de relatiu 
adjectives, en substitució d’un que o de 
el qual emprats com a subjectes (cons-
trucció arcaica i avui considerada incor-
recta, sobretot quan l’antecedent no és 
de persona sinó de cosa)» . Exemple:

Aucells són qui no van sols.

En tercer lloc, i de passada, notem, 
les expressions «sigui quin(a) sigui» 
o «fos quin(a) fos»9 (equivalents a 
«qualsevol qui sigui» o «qualsevol 
qui fos»), també amb formes del verb 
ser, les quals conviuen, tant en la llen-
gua escrita com en la llengua parlada, 
amb les expressions «sigui qui sigui»10 
o «fos qui fos» . Unes i altres expres-
sions permeten formes de plural: A) 
«siguin quins/quines siguin», «fossin 
quins/quines fossin» i B) «siguin qui 
siguin», «fossin qui fossin» .

9 .    Cf . Fabra, op. cit ., § 112 . 

10 .   Cf . Solà, op. cit ., § 21 .3 .4 .; apunta també, 
entre altres construccions, sigui on sigui; en 
Gramàtica del català contemporani, § 28 .3 .1, 
sigui com sigui.
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A)  Referint-nos a coses o persones con-
cretes
Siguin quins siguin els resultats, 

cada consulta és una festa cívica i un 
triomf del voluntariat de la societat 
civil.

Perquè siguin quins siguin els pro-
blemes, siguin quines siguin les expec-
tatives de cadascú o les posicions de 
partença d’una negociació, cap pro-
blema no pot tenir una solució estable 
en la nostra societat.

Les persones que acabin els seus 
estudis a la Universitat de Girona, 
siguin quins siguin aquests estudis, han 
de ser portadores d’uns valors que el 
nostre context social demana.

Tot i això, fossin quins fossin els 
motius que decantaren el govern espa-
nyol cap a Menorca, es firmà l’ordre de 
construcció el 14 de setembre de 1787.

S’advertí a l’alcalde que havia de 
respectar democràticament les socie tats 

obreres fossin quines fossin les seves 
idees religioses o polítiques.

B) Referint-nos a persones en general

Compartir amb les persones que ens 
envolten, siguin qui siguin, és bo.

Actuant així, tots ells, siguin qui 
siguin, han fet mal ús del seu dret.

Ells, els de la cara tapada, siguin 
qui siguin, estaven contra l’actuació de 
la policia abans que passés res.

Tenc la impressió que, siguin qui 
siguin que comanden dins UM, han vol-
gut fer un cop d’efecte.

Era un mitjà per a viure l’experièn-
cia, un mitjà per a ser ell mateix enmig 
dels altres, de tots els altres, fossin qui 
fossin11.

11 .   Com a curiositat idiomàtica estrangera apuntem 
que l’anglès disposa de les estructures he who 
i she who (literalment «ell qui», «ella qui») 
equivalents a les nostres el qui, la qui, les quals 
estructures angleses figuren amb freqüències 

Conclusió

Com que qui sense cap antece-
dent (o amb antecedent implícit) és 
generalment de nombre singular, quan 
ens interessa de marcar que aquell és 
plural hi adjuntem article (els qui, 
etc .), demostratiu (aquells qui, etc .) o 
altres mots en les oracions copulatives 
que són paral·leles a les anomenades 
equacionals . u

d’ús de 1 .244 i 595, respectivament, en el 
Corpus of Contemporary American English. 
Heus ací un exemple: «“I don’t think so.” 
“Come on, Gina. He who hesitates is lost” .» 
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Victus: la traducció de les expressions 
col·loquials i del llenguatge groller
Jaume Salvanyà <jsalvanya@gmail.com>

L’octubre del 2012, Albert Sánchez 
Piñol publicava la novel·la Victus 
en castellà . Uns mesos més tard, 

l’abril del 2013, el llibre sortia traduït 
al català per Xavier Pàmies . La feina de 
traducció no devia ser gens fàcil, perquè 
es plantejaven molts problemes: l’exten-
sió de l’obra (un totxo de 600 pàgines), 
les detallades descripcions d’enginyeria 
militar a mb abundants tecnicismes, l’ús 
d’un llenguatge col·loquial i de vega-
des estripat amb girs sovint sense un 
equivalent clar, l’adaptació de passat-
ges complicats1, etcètera . Tot i aquests 
entrebancs, i si hi afegim el poc temps i 
les presses constants amb què sol haver 
de treballar un traductor, el resultat 
fi nal és prou reeixit .

En aquest article em centro en el 
llenguatge col·loquial i groller que es 
fa present al llarg de tota la novel·la . 
De fet, el mateix traductor en parla 
en una entrevista feta per Vilaweb 
titulada «Xavier Pàmies, trobant el 
to de “Victus”» (http://www .vilaweb .
cat/noticia/4096832/20130319/xavier-
pamies-trobant-to-victus .html) . 
Pàmies explica que una de les difi cul-
tats amb què va topar va ser haver de 
trobar «el to, entre col·loquial i vulgar, 
que fa servir Sánchez Piñol», i ens ofe-
reix una mostra de solucions concretes 
que va adoptar . Aquí en dono d’altres 
que no esmenta ell en aquesta entre-
vista (les pàgines entre parèntesis són 
de la primera edició de la versió cata-
lana, que solen correspondre’s amb les 
de la setena edició castellana) .

1 .   Per exemple, l’adaptació del malnom d’un 
capitost, que passa de Miérdez en l’origi-
nal a Merdis en la versió catalana . Això 
implicava adaptar també l’explicació que 
es donava: «en los apellidos de origen cas-
tellano la terminación “ez” signifi ca “hijo 
de”» passa a «als cognoms catalans d’ori
gen castellà la terminació “is” signifi ca 
“fi ll de”» (p . 384) .

D’entrada, constato que en la tra-
ducció no hi ha censura ni es rebaixa 
el to del llenguatge; al contrari, en 
algun cas fi ns i tot és més contundent: 
«ya se te debe poner dura» = «ja se’t 
deu posar dura» (p . 54); «el jodido 
ejército» = «el collons d’exèrcit» (p . 
274); «vaya mierda de grado» = «quina 
merda de grau» (p . 333); «una jodida 
mula» = «un coi de mula» (p . 290); 
«¡Qué violencia ni qué leches!» = «Què 
violència ni què punyetes!» (p . 323); 
«¡Ahora vienen a lamernos el culo!» 
= «Ara vénen a lleparnos el cul!» 
(p . 355); «ya me estaba hinchando las 
pelotas» = «ja em començava a infl ar 
els collons» (p . 373); «¡Jodeos, hijos 
de puta!» = «Foteuvos, fi lls de puta!» 
(p . 503) .

a)  Traduccions satisfactòries  
que mantenen el to 
col·loquial

•  «Y luego, cuando le pareció bien, 
adiós muy buenas» = «I després, 
quan li va semblar bé, passiho bé 
i moltes gràcies» (p . 307); «Mi 

trinchera había podido engañar, con 
difi cultades, a un Tres Puntos como 
Verboom . Pero si Dupuy-Vauban, un 
Siete Puntos, la analizaba a fondo, 
adiós muy buenas» = « . . . Però si en 
Dupuy-Vauban, un Set Punts, l’ana-
litzava a fons, tururut» (p . 473) .

•  «era un momento inmejorable pa ra 
ahuecar el ala» = «era un moment 
immillorable per tocar el dos» (p . 
179) .

•  «cómo conseguí que la espichara» = 
«com vaig aconseguir que la dinyés» 
(p . 87); «la espichó con un gorgoteo 
infeliz» = «la va dinyar amb un bar-
boteig infeliç» (p . 124) .

•  «para que le echara un polvo» = 
«perquè li fotés un clau» (p . 125); 
«Después de un buen polvo todo el 
mundo está de buen humor»= «Des-
prés d’un bon clau tothom està de 
bon humor» (p . 211) .

•  «Iba a soltarles un sopapo de despe-
dida» = «Estava a punt de clavar-los 
un ventallot de comiat» (p . 183) .

•  «el fregado más grande del siglo» 
= «el merder més gran del segle» 
(p . 125) .

•  «¡No me importa la admiración de 
ese engendro!» = «Tant se me’n dóna 
l’admiració d’aquest monstre!» (p . 
91); «un engendro de la naturaleza» 
= «un esguerro de la naturalesa» (p . 
123); «un engendro llamado política 
de guerra» = «un monstre anomenat 
política de guerra» (p . 407) .

•  «para que no se me notara el pito 
tieso» = «perquè no se’m notés la 
tita dreta» (p . 36); «Cuando ya tenía 
el pito bien ordeñado» = «Quan ja 
tenia la tita ben munyida» (p . 60) .

•  «la polla» = «la cigala» (p . 30) .

•  «un mozo con una buena tranca» = 
«un mosso amb una bona cigala» 
(p . 125) .



LLengua nacionaL - núm. 86 - I trimestre deL 2014    19

lèxic

•  «el más beodo» = «el que anava més 
trompa» (p . 354) .

•  «esos dos empollones» = «aquelles 
dues rates de biblioteca» (p . 22) .

•  «lo jodía todo» = «ho fotia tot 
enlaire» (p . 477) .

•  «¡Me cago en la leche, atacad de una 
vez!» = «Mecagon dena, ataqueu 
d’una vegada!» (p . 482) .

•  Els diferents sinònims col·loquials 
per a designar les prostitutes man-
tenen la variació en la versió cata-
lana: fulana = meuca (p . 203); 
ramera = dona de mala vida (p . 
203); furcia = mala pècora (p . 212); 
pelandusca = bagassa (p . 250) .

És cert que moltes d’aquestes ex  -
pressions són en el diccionari bilingüe 
d’Enciclopèdia Catalana; però, com 
veurem a continuació, en algun cas el 
mot original en castellà no hi figura o 
bé les solucions que dóna no acaben de 
ser adequades pel context, i en aquest 
cas el traductor ha hagut de fer més 
aviat d’intèrpret:

•  «Bueno, basta de chocherías» = 
«Va, ja n’hi ha prou de repapiejar» 
(p . 351) . Chochería no apareix en el 
diccionari bilingüe .

•  «Yo solamente era un crío respon-
dón» = «Jo només era un nen im 
pertinent» (p . 276) . Les solucions 
del diccionari per a respondón són 
replicaire, replicador .

•  «Fue lo único que hizo bien, ese 
fardo humano» = «Va ser l’única 
cosa que va fer ben feta, aquella 
carronya humana» (p . 411); «Car-
los II de España [ . . .], un fardo babe-
ante que . . .» = «Carles II d’Espanya 
[ . . .], un mamarratxo bavós . . .» (p . 
123) . La traducció literal de fardo 
és fardell .

•  «tenía que soportar sus entusiasmos 
y sus pedorretas mentales sobre la 
piedra filosofal» = «havia de supor-
tar els seus entusiasmes i les seves 
diarrees mentals sobre la pedra 
filosofal» (p . 77) . Una pedorreta 
és un ‘pet [fet] amb la boca’, però 
en aquest context el traductor ha 
hagut de buscar una alternativa més 
imaginativa .

•  «con mi carácter buscón, no tuvo 
ninguna duda de que habría inte-
grado la primera fila de los ape-
dreadores» = «amb el meu caràcter 
buscaraons, no va tenir cap dubte 
que hauria integrat la primera fila 
dels apedregadors» (p . 203) . El dic-
cio nari tradueix buscón per cer-
cador o bé pispa, garrepa, que no 
s’ajusten al context .

b)   Traduccions que perden 
    el to col·loquial

De vegades les solucions adopta-
des en la traducció abandonen el to 
col·loquial . En els dos primers exemples 
que vénen a continuació no hi veig alter-
nativa; en els següents crec que es podria 
haver mantingut aquest to col·loquial, tot 
i que en algun cas hauria comportat ser 
una mica transgressor:

•  «como mercenario de Francia, nunca 
dejaría de ser un segundón» = «com 
a mercenari de França, no deixaria 
de ser mai un personatge de segona 
fila» (p . 488) .

•  «Una noche los mayores de la escuela 
pillamos una borrachera de es  cán-
dalo» = «Una nit, els grans de l’escola 
vam agafar una borratxera d’escàn-
dol» (p . 15) . Sí que té equivalents 
col·loquials borratxera (pet, bufa, 
merda, turca, etc .), però no el verb 
pillar en aquest context .

•  «hubo un soplo, o dio la casualidad 
de que la noche anterior les llegaron 
refuerzos» = «hi ha hagut una dela
ció, o casualment la nit anterior els 
van arribar reforços» (p . 391) . S’hau-
ria estat més fidel al to col·loquial 
dient, per exemple, «algú va piular» 
o «algú va xerrar més del compte» o 
«algú se’n va anar de la boca» .

•  «Os pensáis que el mundo se re 
duce a chocolatadas y jodiendas . 
¡Idiotas!» = «Us penseu que el món 
es redueix a xocolatades i orgies . 
Idiotes!» (p . 230) . Es podria ha  ver 
optat per cardar (o follar) o per car-
damenta, amb el sufix col·loquial 
-menta (de fet, una jodienda no ha 
de ser necessàriament una orgia): 
«Us penseu que el món es redu-
eix a xocolatades i a cardamentes . 
Idio tes!»

•  «Al principio fue un engorro» = «Al 
principi va ser una incomoditat» 
(p . 215) . Una alternativa hauria estat 
murga o merder, o, en una opció més 
agosarada, conyàs .

•  «Mi superior nominal como jefe de 
ingenieros era un tal Santa Cruz, un 
enchufado de los felpudos rojos» = 
«El meu superior nominal com a cap 
d’enginyers era un tal Santa Cruz, un 
recomanat dels pendons vermells» 
(p . 351) . S’hauria pogut optar per 
l’opció enxufat, recollida pel Diccio-
nari complementari del català nor-
matiu i per l’ésAdir .

•  «la política le importaba un pimi-
ento» = «la política no li feia fred 
ni calor» (p . 478) . Potser s’hi hau-
ria adequat més «li importava un 
rave», expressió no recollida pel 
DIEC2 però sí pel Diccionari de 
sinònims de frases fetes . De fet, en 
altres passatges semblants s’opta 
per ex   pressions més pròximes al to 
original: «le importaba un pito» = 
«tant se li’n fotia» (p . 469); «tu opi-
nión importa un carajo» = «la teva 
opinió se me’n refot» (p . 307) .

•  «Hacía cuatro días que habían lle-
gado y ya se habían hecho famosos 
por lo derrochones que eran en taber-
nas y burdeles» = « . . . i ja s’havien fet 
famosos per com eren de pròdigs a 
les tavernes i els bordells» (p . 360-
361) . Es podria haver mantingut el 
to una mica més col·loquial dient, 
per exemple: « . . . i ja s’havien fet 
famosos per rebentars’ho tot a les 
tavernes i els bordells» . En qualse-
vol cas, el verb malgastar («per com 
malgastaven») segurament s’hauria 
acostat més al registre original que 
no pas pròdig .

c)  Traduccions poc satisfactò-
ries

En algun cas puntual, la forma per la 
qual s’ha optat en la traducció trobo que 
no és adequada . Concretament:

•  «Es más propio de un chupapollas 
como Voltaire» = «És més propi 
d’un cretí com en Voltaire» (p . 14); 
«¡Pero el chupapollas de Voltaire 
nunca lo entendió!» = «Però el cretí 
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d’en Voltaire no ho va entendre mai!» 
(p . 410) . No em sembla que un chu-
papollas sigui un cretí, sinó que és 
més aviat una forma despectiva per 
a qualifi car Voltaire d’homosexual 
o bé d’adulador . Una possible opció 
hauria estat menjacigales .

•  «Creí que me daba un patatús» = 
«Em vaig pensar que em venia un 
tropell» (p . 352) . Avui dia tropell és 
una paraula poc utilitzada, i trobo 
que en la narració queda postissa . És 
veritat que és la solució del diccionari 
bilingüe, però em semblen més natu-
rals expressions com agafar un atac 
o agafar alguna cosa . Fins i tot 
patatús mateix, recollit pel DCVB, 
podria haver estat una bona solució .

•  «el doble de lo que pagaba a los 
mamones de los carmelitas» = «el 
doble del que pagava als fantasmes 
dels carmelites» (p . 54); «¡Andando, 
mamón de trinchera!»= «Tira, fan
tasma de trinxera!» (p . 208) . Ni 
el signifi cat ni el grau despectiu 
d’aquests insults no són compara-
bles: mamón és un insult aplicat a 
algú menyspreable que s’aprofi ta de 
les coses, i és més fort i més desqua-
lifi catiu que no pas fantasma, que és 
més aviat un fatxenda . Cal dir que el 
diccionari bilingüe no recull mamón 
com a insult i, per tant, no fa cap 
proposta de traducció . Algunes de 
les opcions podrien haver estat des-
graciat, miserable, canalla (fi ns i tot 
sangonera per al primer exemple) .

d )  Formes satisfactòries que 
haurien d’entrar en el DIEC

Unes quantes paraules, signifi cats i 
expressions que s’utilitzen en la traduc-
ció del llibre no consten en el DIEC2 
(algunes sí que estan registrades en 
altres obres) . Considero que, per l’exten-
sió del seu ús, haurien de tenir entrada 
en el diccionari normatiu:

•  Tirar-se (algú) ‘cardar-hi’: «corria 
cap a caseta, “reina, ja sóc aquí”, se la 
tirava i tornava al combat» (p . 140); 
«Havia vingut a tirarmela i me la 
vaig tirar» (p . 211) . Aquest signifi -
cat consta en el Gran Diccionari de 
la llengua catalana (GDLC), en el 

Diccionari d’ús dels verbs catalans 
(DUVC) i al Gran Diccionari 62 de 
la llengua catalana (GD62) .

•  Rotllo ‘llauna’: «era un rotllo» (p . 
35) . Aquest signifi cat consta en el 
GDLC .

•  D’una tacada ‘d’un sol cop’: «d’una 
tacada liquidarien dos objectius his-
tòrics» (p . 124) .

•  Palmar-la ‘morir’: «era obvi que [ . . .] 
la palmaria sense haver tingut fi lls» 
(p . 124) . Aquest mot consta en el 
GD62 .

•  Gavatxo (el DIEC2 només recull la 
forma gavatx): «¿I aquest gavatxo? 
¿Què collons vol?» (p . 177) . Aquest 
mot consta en el GD62 .

•  «¡Esto lo arreglo yo en un plis plas!» 
= «Això ho arreglo jo amb un pim 
pam!» (p . 235) . Aquesta expressió 
fi gura en el Diccionari de sinònims 
de frases fetes, amb la forma en un 
pim-pam .

En aquest sentit, trobo que en algun 
cas la traducció hauria pogut anar una 
mica més enllà i apostar per altres solu-
cions que no trobem en el diccionari . Per 
exemple:

•  S’ha optat per evitar gairebé siste
màticament l’ús de tonto i derivats: 
«¡qué tonto eres!» = «que encan
tat que ets!» (p . 278); «el tonto del 
pueblo» = «el curtet del poble» (p . 
372); «para ayudar a su tontísimo 
nieto» = «per ajudar el seu obtu
síssim nét» (p . 275); «tontaina» = 
«gamarús» (p . 269); «pandilla de 
atontados» = «colla de beneits» (p . 
375); «¡El que no sabe nada eres tú, 
atontado!» = «Qui no sap res ets tu, 
burro!» (p . 467) .

 Si s’hagués optat per fer servir tonto 
—en detecto un cas, a la pàgina 
270: «quina pregunta més tonta»—, 
s’hauria evitat alguna solució que 
potser no fa perdre col·loquialitat 
però sí que és més contundent que 
no pas l’original: «El único debate es 
saber si para sus súbditos es mejor 
que los gobierne un tonto del culo 
o un hijo de puta» = «L’únic debat 
és saber si per als seus súbdits és 
millor que els governi un defi cient 
mental o un fi ll de puta» (p . 124); 

«¡Lo que necesitamos son más cojo-
nes y menos mantecosos, tonto del 
culo!» = «El que necessitem són més 
collons i menys cagats, subnormal!» 
(p . 316) .

•  Papanates . Tot i que la traducció 
de «hacer el papanatas» per «fer 
el pocasolta» (p . 56) ja és bona, 
es podria haver optat per mante-
nir papanates, un mot registrat pel 
DCVB .

•  Ventilar-se ‘cruspir-se’ i ‘matar’ . 
Aquests sentits no queden recollits 
en cap diccionari, però segurament 
haurien estat una bona solució en un 
cas com «Roger de Llúria se cepi-
lló a cien mil turcos en tres desayu-
nos», que es tradueix per «Roger de 
Llúria va pelar cent mil turcs en tres 
matins» (p . 451) . Fixem-nos que en 
aquest cas la traducció ha comportat 
el canvi de desayunos per matins; 
si s’hagués fet servir ventilar-se, 
no hauria calgut fer aquest canvi: 
«Roger de Llúria es va ventilar cent 
mil turcs en tres esmorzars» .

•  Els casos ja vistos de patatús, i, de 
passada, també importar un rave i, 
potser, conyàs .

Conclusions

La traducció al català de Victus 
manté i adapta d’una manera ade-
quada el llenguatge col·loquial utilit-
zat en la versió castellana, tot i que en 
algun cas s’allunya del to informal de 
l’original . El text podria haver resul-
tat força transgressor, però el traductor 
intenta cenyir-se al lèxic recollit en el 
diccionari normatiu . De tota manera, 
algunes solucions adoptades en la tra-
ducció —i d’altres que s’hi haurien 
pogut fer servir— palesen certes lla-
cunes en el DIEC2 . u

Xavier Pàmies, trobant el to de 
«Victus» http://www.vilaweb.
cat/noticia/4096832/20130319/

xavier-pamies-trobant-to-
victus.html
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Espardenyes de cànem
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

Quan jo era petit, com tots els nens del meu estament, 
anava calçat habitualment amb espardenyes . De 
sabates en duia solament els dies de festa . I encara . 

Aleshores, d’espardenyes, que jo recordi, n’hi havia de dues 
menes: de cànem i d’espart . Les de cànem eren les més 
bones, és a dir, les que duraven més . També eren, és clar, 
les més cares . Això feia que sovint no hi havia altre remei 
que recórrer a les d’espart .

Però he de confessar que no se’m va ocórrer mai de rela-
cionar les dues paraules, espart i espardenya . Les feia servir 
totes dues, aquestes paraules, perquè, com totes les que sabia, 
les havia apreses de sentir-les dir, sense pensar que la segona 
era un derivat lògic de la primera, talment com llibreta deriva 
de llibre, o com codonyat deriva de codony. I era certament 
inimaginable que algú hagués tingut la idea de rebutjar la 
denominació espardenya referida a les de cànem, adduint que, 
si aquella peça de calçat era de cànem i no d’espart, no se’n 
podia dir espardenya .

També recordo, de la meva llunyana infantesa, que una 
vegada els Reis, excepcionalment generosos, al meu germà 
li van dur una bicicleta de tres rodes . De fet, ens la van dur 
a tots dos . Ens en vam fer un tip, el meu germà i jo, de fer 
voltes a la taula del menjador amb aquella bicicleta! I si algú 
ens hagués dit que si tenia tres rodes no era adequat de dir-ne 
bicicleta, perquè aquest nom designa un vehicle que només 
en té dues, ens l’hauríem quedat mirant amb la boca oberta .

El llenguatge, però, és una de les matèries que conviden a 
fer afirmacions que no compten amb una reflexió prèvia, a pon-
tificar basant-se solament en deduccions pretesament lògiques, 
és a dir, defectuoses . És obeint a aquesta mena de deduccions 
que hem sentit més d’un cop qui no admet que es pugui parlar 
d’aterrar a la Lluna, adduint que aterrar deriva de terra, que 
rebutja la designació popular esperit de vi per a l’alcohol etílic, 
amb la raó que avui el solen obtenir d’altres substàncies, i fins 
i tot que formuli objeccions a l’ús del nom escuradents, amb 
l’argument estrambòtic que n’hi ha molts que els fan servir 
habitualment amb altres finalitats . I ja no parlem dels casos 
tan discutits del conyac i del xampany . És ben evident que els 
qui fan aquestes afirmacions no s’aturen a pensar en les espar-
denyes de cànem i les bicicletes de tres rodes . 

Hi ha, però, molts més exemples de mots, especialment 
noms, que usem habitualment amb un significat que no cor-
responen exactament a la realitat de la cosa designada —o 
de l’acció expressada per un verb . D’una banda, l’economia 
del llenguatge tendeix a usar una mateixa forma lèxica per 
a realitats que presenten una certa diferència . De l’altra, en 
certs casos la realitat pot variar amb el pas dels anys sense 
que variï la forma lèxica que la designa . La relació següent 
és, ja no caldria ni dir-ho, totalment incompleta . No és sinó 
el resultat d’anotar un seguit d’observacions ocasionals . 

1)  cuirassa. És un derivat evident de cuiro (o cuir), nom 
que designa la matèria amb què, primitivament, es feien 
les cuirasses . Després es van fer de metall, sense que la 
designació nominal canviés . Dir cuirassa metàl·lica és 
com dir espardenyes de cànem .
Hi ha, a més, els vaixells cuirassats o, simplement, cui-
rassats, designació que tothom admet bonament sense 
pensar a rebutjar-la amb la raó que no és precisament amb 
cuiro que van blindats aquests vaixells de guerra . 

2)  teulada de pissarra. El substantiu teulada és, sens dubte, 
un derivat de teula, perquè, entre nosaltres, les teulades són 
generalment de teules . Però també n’hi ha d’altres matè-
ries, com és ara la pissarra . Aquestes teulades solen rebre 
el nom de llosat. Però els qui no coneixen aquesta designa-
ció en diuen teulada de pissarra, sense que els repugni la 
contradicció teòrica del significat de cada un dels dos mots . 
També existeixen teulades d’uralita, designació d’unes 
teulades sense la presència, així mateix, de les teules .

3)  emboscada. Un mot derivat de bosc. Però alguns espais 
urbans, sense cap presència arbòria, poden ser perfecta-
ment l’escenari d’una emboscada .

4)  armari . Primitivament s’hi devien guardar les armes . 
Actualment ja es deu tractar d’un cas excepcional . Els qui 
rebutgen, per exemple, escuradents perquè els destinen 
més aviat a usos diferents dels que indica la designació, 
tenen un o més armaris a casa, on no guarden, certament, 
ni pistoles ni revòlvers, ni escopetes ni fusells .

5)  quarantena. Les quarantenes, en principi, eren de qua-
ranta dies . I d’aquí els ve el nom . Els primers astronautes 
que van anar a la Lluna, com que no se sabia quina possi-
ble llei de contaminació els podia haver afectat, a la tor-
nada es van haver de sotmetre a un període de quarantena, 
que no arribava pas a quaranta dies —una mica més de la 
meitat . Però tothom en deia una quarantena, fins i tot els 
qui tenien l’escrúpol de dir que havien aterrat a la Lluna .

6)  coixinera del pa (o d’anar a buscar el pa) . Ja ho sabem, 
que una coixinera és una «bossa o funda d’un coixí» . Però 
el mateix DIEC, a continuació d’aquesta primera defini-
ció, dóna la que hem conegut de tota la vida: «bossa anà-
loga per a usos domèstics», amb el doble exemple La coi-
xinera del pa, de les agulles d’estendre .

Notem, també, un parell de verbs en què observem un 
fenomen anàleg:

1)  marejar-se (i mareig) . Un claríssim derivat de mar . I són 
una legió innombrable els qui un cop o un altre s’hi han 
efectivament marejat . Però són així mateix nombrosíssims 
els qui s’han marejat ben marejats en ocasions o escenaris 
diferents: anant amb avió, amb cotxe, en espais tancats, 
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pels efectes de l’alcohol, per causes internes . . . De tot en 
diem, clarament, marejar-se, sense prejudicis etimològics .

2)  orientar-se . Una manera actualment consolidada d’ori-
entar-se és, com se sap, amb l’ús de la brúixola . Però, 
bàsicament, la brúixola assenyala el nord, no l’orient . 
Dit altrament: qui es vol orientar, mira en primer lloc de 
saber on és el nord .
Caldria encara fer referència als noms de certs establi-

ments públics, com cafè, o cerveseria, que solen oferir ser-
veis o productes que no es redueixen, ni de bon tros, als que, 
en principi, permet de suposar el títol de l’establiment . I, 
finalment, hi ha alguns termes gramaticals ben coneguts, com 

substantiu, pronom, adverbi o preposició, no sempre usats 
amb el valor que creiem lògicament deduïble a partir de la 
seva etimologia o dels seus components . Podríem dir, vorejant 
la caricatura, que mots com buidor, inexistència o forat són 
noms substantius com els primers, i que l’últim mot de la frase 
Jo anava amb corbata i ell anava sense és una preposició, a 
desgrat que la posició que hi ocupa desmenteixi el significat 
d’aquest terme . En definitiva, es tracta, amb una perspectiva 
temporal molt diferent, del mateix cas que el de certs cog-
noms o noms de família: el meu amic Joaquim Fuster es diu 
així no perquè ell faci de fuster, sinó perquè en feien els seus 
avantpassats, fa una colla de generacions . u

Estar a punt
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

Ja fa uns quants anys, a causa d’un 
d’aquests mimetismes incontrola-
bles que pertorben l’ús normal de 

la llengua, la frase verbal estar a punt, 
que no havia conegut mai cap vacil·lació,  
va començar a veure’s progressivament 
substituïda per ésser (o ser) a punt . Hi 
hem de veure, certament, una reacció 
hiperpurista contra l’ús indegut del verb 
estar en lloc del verb ésser (o ser) . Pot-
ser sí que arribarà un moment que estar 
a punt acabarà desapareixent del nos-
tre llenguatge, però de moment encara 
no ens hi resignem . I com que, d’altra 
banda, ja hi ha qui defensa decididament 
aquesta innovació, i rebutja la frase tra-
dicional com si fos un barbarisme més, 
escau de posar en relleu que en el Dic-
cionari General de la Llengua Catalana, 
de Pompeu Fabra, hem trobat dinou 
ocurrències de estar a punt i cap de la 
frase concurrent . I creiem que pot ésser 
útil de transcriure-les totes dinou, tant 
més que aquesta frase verbal pot presen-
tar alguna lleu diferència en la seva sig-
nificació que ha servit algun cop d’argu-
ment contra el seu ús general . Vet aquí, 
doncs, els exemples del DGLC:

1)  Tirar-se endavant recolzant sobre 
un objecte de manera que el cos faci 
balança, estigui a punt de donar la 
balançada (s .v . abalançar-se) .

2)  Acabar de, estar a punt de, mancar 
poc per a (s .v . acabar) .

3)  Estar amb l’aigua fins al coll, tro-
bar-se en un gran destret, estar a 

punt de sucumbir a dificultats eco-
nòmiques (s .v . aigua) .

4)  Donar senyals d’estar a punt d’es-
devenir-se quelcom d’enutjós, 
desagradable, perillós, etc . (s .v . 
amenaçar) .

5)  Estar en avinentesa, estar a punt, a 
mà (s .v . avinentesa) .

6)  No poder sostenir-se, estar a punt 
de caure (s .v . caure) .

7)  El cafè ja està a punt: ara el colen 
(s .v . colar) .

8)  Que es pot collir, que està a punt de 
collir (s .v . collidor) .

9)  Està a punt de morir: ahir la van 
combregar (s .v . combregar) .

10)  Departament d’un corral per a 
tenir-hi les cabres quan estan a punt 
de cabridar (s .v . corralina) .

11)  Pensar, creure, presumir; esp . estar 
a punt d’ocórrer-li a algú (alguna 
cosa) (s .v . cuidar) .

12)  El tren està a punt de sortir: ja han 
enganxat la màquina (s .v . engan-
xar) .

13)  Va estar a punt de caure a l’abisme: 
tots ens vam esglaiar (s .v . esglaiar) .

14)  Tenir el peu a l’estrep, estar a punt 
de partir (s .v . estrep) .

15)  El qui està a punt de casar-se (s .v . 
nuvi) .

16)  Cara que hom fa quan es conté el 
plor, quan vol fer veure que està a 
punt de plorar (s .v . petarrell) .

17)  Estar a punt de fer una cosa, d’es-
devenir-se una cosa (s .v . punt) .

18)  Aquest gra està punt de rebentar-se 
(s .v . rebentar) .

19)  Dit de les relacions d’amistat, etc ., 
que estan a punt de rompre’s (s .v . 
tivant, per tibant) .

Òbviament, l’exemple més significa-
tiu és el de l’article punt (núm . 17), car 
no és un simple exemple d’ús sinó la for-
mulació explícita d’una norma . 

Els exemples següents són extrets de 
l’epistolari de Pompeu Fabra1, dos d’ell 
mateix i un del seu principal deixeble, 
l’eminent lingüista Joan Coromines:

1)  Però la quinta part, la selecta, ¿ja 
estará a punt, no al comensarse 
l’impressió, sino quan les altres 
quatre parts serán impreses? (P . 
Fabra, carta núm . 41, p . 143) .

2)  Està a punt de fer cinc anys que 
vaig arribar a l’Argentina (J . Coro-
mines, carta núm . 374, p . 580) .

3)  Esteu a punt de començar les fei-
nes de la comissió de Cultura? (P . 
Fabra, carta núm . 384, p . 596) .

La primera de les dues cartes de 
Fabra és de l’any 1910, cosa que explica 
les seves particularitats ortogràfiques i 
gramaticals . u

1 .    Pompeu Fabra, Obres completes, volum 8, 
Epistolari, a cura de Jordi Manent, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona 2011 .

Estàs a punt, rei de Pèrsia? 
(Salvador Espriu, Primera història d’Esther)
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Errors de lèxic (III)
Josep Ruaix i Vinyet

Aquest article és continuació dels publicats en els núme-
ros 84 (pp . 29-32) i 85 (pp . 21-24) de Llengua Nacio-
nal . Aniria bé, doncs, de repassar els advertiments de 

l’inici del primer article .
1) «Amb aquestes paraules Miquel Siguan encapçala La 

guerra als vint anys, un llibre que, publicat sis dècades des-
prés de ser escrit, pot semblar extemporani i resulta, en canvi, 
d’una aclaparant actualitat» (Avui, 22-3-2003, p . 37; existeix 
la forma aclaparant com a gerundi però no com a adjectiu) 
> Amb aquestes paraules ... i resulta, en canvi, d’una acla
paradora actualitat.

2) [acoplar] «Ara una empresa pot fabricar peces en plan-
tes situades en cinc estats diferents i gestionar-les en temps 
real perquè s’acoplin en un determinat port» (AA . VV ., La 
terra i la llavor, p . 79; calc del verb cast . acoplar) > Ara una 
empresa ... i gestionar-les en temps real perquè s’acoblin en 
un determinat port.

3) [acuciant] «Es diria que la comunitat de creients del 
bisbat de Barcelona no té cap problema . I quan no hi ha pro-
blema, se’n busca . Doncs sí, es diria que els greus i acu-
ciants problemes que tenim dins el nostre bisbat s’arregla-
rien fàcilment si les autoritats responsables fessin cas de les 
reclamacions d’un grup de ciutadans que no renuncien a crear 
problema rere problema» (Avui, 29-11-2004, p . 4; calc de l’ad-
jectiu cast . acuciante) > Es diria que ... Doncs sí, es diria que 
els greus i apressants (o urgents) problemes que tenim ...

4) «Ahà! Tu ho has dit!» (M . Asensi, L’últim Cató, p . 148; 
calc de la interjecció cast . ¡ajá!) > Justa la fusta! (o bé Això 
mateix!, o bé Àngela!) . Tu ho has dit!

5) [alentador -a] «A tots ens és adreçada aquesta paraula 
que és alhora seriosa i alentadora» (Missa Dominical, any 
2004, 5, 14; calc de l’adjectiu cast . alentador -a) > A tots ens 
és adreçada aquesta paraula que és alhora seriosa i enco
ratjadora .

6) [aunar] «La necessitat d’aunar postures en el si de la 
Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides entre 
estats sobirans amb interessos geoestratègics diferents hau-
ria tingut com a conseqüència la desnaturalització de drets 
importants  . . .» (Rev. del Col·legi Oficial de Doctors i Llicen-
ciats..., jul . 2005, p . 27; calc del verb cast . aunar) > La neces-
sitat de conjuminar (o de coordinar, o d’unir) postures ...

7) [bagul dels records] «I ara que, com deia més amunt, 
es dibuixen nous plans d’ensenyament i es pretenen relegar 
diversos estudis de la nostra realitat cultural al “bagul dels 
records”, convé de recordar que la ciència i la cultura són uni-
versals, però que s’inspiren i s’expandeixen de manera parti-
cular en cada poble» (d’un original, abans de ser corregit; calc 
de l’expressió cast . baúl de los recuerdos) > I ara que ... i es 
pretenen relegar diversos estudis de la nostra realitat cultural 
a la cambra dels mals endreços, convé de recordar que ...

8) «La bioesfera està “funcionant” cada vegada amb més 
intensitat» (Escola Catalana, jul . 2003, p . 14; confusió entre 
mots «compostos per prefixos o prefixoides», tipus autoes-
cola, poliesportiu, infraestructura, i mots «recompostos», 
tipus atmosfera; cf . el nostre manual Català complet / 3, 
lliçons 13-14) > La biosfera està «funcionant» cada vegada 
amb més intensitat.

9) [borrador] « . . . com borradors d’un deure escolar fet 
a corre-cuita» (E . Teixidor, Pa negre, p . 240; calc del cast . 
borrador) > ... com esborranys d’un deure escolar fet a 
corre-cuita .

10) «A la cuina, a peu dret, la Roser va omplir una tassa 
d’aigua bullint, un pèl enfosquida pel filtrat de marro de 
malta» (J . Varela, Aquell primer de maig, p . 14; confusió entre 
el gerundi bullint i l’adj . bullent) > A la cuina, a peu dret, la 
Roser va omplir una tassa d’aigua bullent, un pèl enfosquida 
pel filtrat de marro de malta.

11) «Jo havia fet filigranes, amb la impremta . [ . . .] Quan 
necessitava unes lletres grosses, me les feia . Amb el linòleum, 
els buidatges eren fets amb un buril, que és com un enforma-
dor; són estrets, fan rodó, fan angle recte, fan agut . . . i amb tot 
això pots anar fent aquests rebaixos» (d’un original, abans de 
ser corregit; calc del cast . buril) > Jo havia fet filigranes ... els 
buidatges eren fets amb un burí, que és com un enformador ...

12) «Els equips d’emergència evacuen amb camilla un 
dels dos homes que van resultar ferits en el sinistre» (Avui, 
24-12-2003, p . 21, peu de fotografia) > Els equips d’emergèn-
cia evacuen amb llitera un dels dos homes que van resultar 
ferits en el sinistre.

13) «Em vaig negar a participar-hi perquè em feia vergo-
nya entrar a la presó a fer-me una foto amb els qui no podien 
sortir i, en canvi, sortir jo, a continuació, tan campant» (d’un 
original, abans de ser corregit; calc de l’adjectiu cast . cam-
pante) > Em vaig negar ... i, en canvi, sortir jo, a continua-
ció, tan tranquil (o xiroi) .

14) [consagratori -òria] «La segona pregària és una pre-
gària considerablement llarga i és típicament consagratò-
ria . La tercera és una pregària breu, que, si més no, té els 
elements necessaris per a ser perfectament una pregària 
consagratòria, si bé d’una extrema sobrietat» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; l’adjectiu corresponent al v . con-
sagrar el prenem directament del llatí: consecratori -òria) 
> La segona pregària és una pregària considerablement 
llarga i és típicament consecratòria. La tercera és una pre-
gària breu, que, si més no, té els elements necessaris per a 
ser perfectament una pregària consecratòria, si bé d’una 
extrema sobrietat.

15) [culleró] «Les dues germanes, la Ció i l’Enriqueta, 
movien plats i olles i feien fressa amb els cullerons i els pots 
de llet per tapar la conversa» (E . Teixidor, Pa negre, p . 61; calc 
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del cast . cucharón) > Les dues germanes ... feien fressa amb 
els cullerots i els pots de llet per tapar la conversa.

16) «El pergamí en qüestió havia estat confeccionat per 
Josep Oller Gibert, mestre curtidor, que en retirar-se s’havia 
dedicat a fer d’artesà tractant el material que més coneixia: 
la pell» (V/balls de Lletres, núm . 2, any 2004, p . 20; calc del 
cast . curtidor) > El pergamí en qüestió havia estat confeccio-
nat per Josep Oller Gibert, mestre blanquer (o assaonador, 
o adober, o adobador), que en retirar-se ...

17) «La vella sostenia un antic daguerrotip del seu 
marit, Israel Menéjem, amb qui la dona semblava que par-
lés» (J . Agut, Rosa de foc, p . 176; calc del cast . daguerro-
tipo; cf . francès daguerréotype) > La vella sostenia un antic 
daguerreotip del seu marit ...

18) «Un Estat de violència sempre premia la violència, 
encara que sigui la de l’enemic! L’entén i la reconeix millor 
que la no-violència . No cal dir que l’admira i respecta més 
—amb raó— que la passivitat covarda a la qual se sol reduir 
la no-violència de boqueta» (d’un original, abans de ser 
corregit; calc de la locució cast . de boquilla) > Un Estat de 
violència ... la passivitat covarda a la qual se sol reduir la 
no-violència de boca i prou (o només de boca) . 

19) [deixació] «Practica el poble, un cop més, aquell acte 
suïcida tan repetit de deixació inconsiderada de les seves res-
ponsabilitats» (d’un original, abans de ser corregit; calc del 
cast . dejación) > Practica el poble, un cop més, aquell acte 
suïcida tan repetit de desistiment inconsiderat de les seves 
responsabilitats.

20) «La Roviretes se’l va mirar, desafiant . Per la irrita-
ció de les paraules que es dirigien, vaig sospitar que entre 
ells hi havia alguna cosa» (E . Teixidor, Pa negre, pp . 270-
271; existeix la forma desafiant com a gerundi però no com 
a adjectiu) > La Roviretes se’l va mirar, desafiadora. Per 
la irritació ...

21) [desangelat -ada] «Fred i desangelat . L’homenatge ins-
titucional [al president Companys] va demostrar que, com els 
europeus, ja no sabem improvisar» (Avui, 16-10-2004, p . 18, 
titulars; calc de l’adjectiu cast . desangelado -ada) > Fred i 
apagat (o trist). L’homenatge institucional ...

22) [descabellat -ada] «Un d’aquells dies, just en entrar a 
la pensió, vaig trobar la mestressa, la senyora Aurora, tota 
disgustada: el comte d’Espanya, en una més de les seves deci-
sions descabellades, havia fet clausurar tots els teatres de la 
ciutat» (M . Fité, El carrer dels Petons, p . 73; calc de l’adjec-
tiu cast . descabellado -ada) > Un d’aquells dies ... en una 
més de les seves decisions desgavellades (o desballestades, 
o sense cap ni peus), havia fet clausurar tots els teatres de 
la ciutat / «Segurament fou providencial que un altre des-
cobriment l’apartés d’aquella idea descabellada» (J . Bellès, 
Fabulacions sirianes, p . 202) > Segurament fou providencial 
que un altre descobriment l’apartés d’aquella idea desgave
llada (o desballestada, o sense cap ni peus) .

23) [desnortat -ada] «Alguna cosa dintre meu cridava 
contra la intrusió a la meva nova vida d’aquella dona espri-
matxada, fràgil, envellida, desemparada, desnortada i sola» 
(E . Teixidor, Pa negre, pp . 393-394; calc de l’adjectiu cast . 
desnortado -da) > Alguna cosa dintre meu cridava contra 

la intrusió a la meva nova vida d’aquella dona esprimat-
xada, fràgil, envellida, desemparada, desorientada i sola.

24) «Vaig pensar que jo m’havia de protegir com ells, de la 
mateixa manera, amb astúcia, sense desvetllar mai els meus 
propòsits, que eren simplement sobreviure lluny d’aquella 
força irracional que ens governava» (E . Teixidor, Pa negre, 
p . 238 i pàssim; confusió entre desvetllar i desvelar o desco-
brir o revelar) > Vaig pensar que jo m’havia de protegir com 
ells, de la mateixa manera, amb astúcia, sense desvelar (o 
descobrir o revelar) mai els meus propòsits ...

25) «Freud convertí el divà psicoanalític en un banc de 
proves de la seva doctrina» (d’un original, abans de ser corre-
git; variant ultracorrecta de divan) > Freud convertí el divan 
psicoanalític en un banc de proves de la seva doctrina.

26) [donar a l’abast] «He llegit que el ministre Bono vol fer 
revisar el procés de Lluís Companys, el president màrtir . És 
un bon gest simbòlic, però començar aquesta via és perillós, 
perquè vindran altres reclamacions i els jutges no donaran a 
l’abast» (Avui, 15-6-2004, p . 4; confusió entre la loc . adv . a 
l’abast i la loc . verbal donar l’abast) > He llegit ... i els jutges 
no donaran l’abast .

27) [donar (un pas)] «Fins i tot Kilian Kupka, que sem-
pre estava a l’oposició i criticava durament el que aprovava 
la majoria, va ser el primer que va dir que ja havia arribat el 
moment d’abandonar antics prejudicis i que el que de debò 
calia era treballar pel bé comú, i que per demostrar-ho ell 
donava el primer pas i cedia la seva casa de dos pisos de la 
solana perquè els vells del poble poguessin trobar acolliment 
i assistència mèdica» (E . Larreula, Un paquet de galls, p . 23; 
calc del cast . dar [un paso]) > Fins i tot Kilian Kupka ... i que 
per demostrar-ho ell feia el primer pas i cedia la seva casa ...

28) [embaucar] «Enguany tampoc no hi ha Nadal, només / 
ressons ja coneguts de música celeste / que embauquen raba-
dans de bona fe, / i encara amb instruments desafinats / i un 
guirigall de veus esgarrifós» (d’un original, abans de ser cor-
regit; calc del verb cast . embaucar; noteu que el verb amb 
què substituirem el castellanisme ha de tenir tres síl·labes, per 
raons mètriques) > Enguany tampoc no hi ha Nadal, només / 
ressons ja coneguts de música celeste / que enganyen raba-
dans de bona fe, / i encara amb instruments desafinats / i un 
guirigall de veus esgarrifós.

29) «Les forces de l’ordre impediren amb tot el seu empeny 
que vianants i automòbils, carrer Entença amunt, arribessin 
fins a la Model» (d’un original, abans de ser corregit; calc del 
cast . empeño) > Les forces de l’ordre impediren amb tot el 
seu entestament que vianants i automòbils ...

30) [ensombrir] «La magnificència de la vall fou ensom-
brida per un dia plujós» (d’un original, abans de ser corregit; 
calc del verb cast . ensombrecer) > La magnificència de la vall 
fou aombrada (o entristida) per un dia plujós.

31) «Entre pitos i flautes vaig estar gairebé tres anys fora 
de casa» (d’un original, abans de ser corregit; calc de la locu-
ció cast . entre pitos y flautas; cf . el nostre Nou diccionari 
auxiliar [NDA], s .v . pito) > Entre naps i cols (o Entre una 
cosa i l’altra, etc .) vaig estar gairebé tres anys fora de casa.

32) «De sobte, la dona de Job, Sítidos, que s’havia escapat 
de l’amo a qui servia com una esclava, compareix en escena, 
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vestida amb parracs, provocant un esquinçant plor dels amics» 
(d’un original, abans de ser corregit; la forma esquinçant exis-
teix com a gerundi però no com a adjectiu) > De sobte ... pro-
vocant un esquinçador plor dels amics.

33) [estar en el cert] «Els pares porten els fills a la con-
sulta mèdica per estar tranquils . Ja sabien que venien per una 
cosa banal, però el que de debò volien era estar segurs; és a 
dir, que algun tècnic els digués: “Està vostè en el cert: era un 
refredat”» (d’un original, abans de ser corregit; calc del cast . 
estar en lo cierto; noteu, en la frase corregida, el canvi d’ordre 
entre el verb i el pronom personal) > Els pares ... que algun 
tècnic els digués: «Vostè té raó: era un refredat .»

34) [farola] «Recordem que les quatre columnes, juntament 
amb unes majestuoses faroles suggerides per Gaudí, eren 
commemoratives del centenari de Balmes i estaven situades 
a la plaça Major de Vic» (d’un original, abans de ser corregit; 
calc del cast . farola en una de les seves accepcions) > Recor-
dem que les quatre columnes, juntament amb uns majestuo
sos fanals suggerits per Gaudí ...

35) [fer una llambregada] «Abans que el Ford trenqués 
per la primera cantonada vaig fer una última llambregada 
a l’indret on era el meu amic» (J . Agut, Rosa de foc, p . 206; 
ultracorrecció; cf . NDA, s .v . fer una ullada, fer un cop d’ull) 
> Abans que el Ford trenqués per la primera cantonada vaig 
donar una última llambregada a l’indret on era el meu amic.

36) [fill de veí, fill de veïna] «G .H .B . ha sofert, com els 
altres fills de veïna, la tortura del buidatge de cervell» (d’un 
original, abans de ser corregit; calc de l’expressió cast . hijo 
de vecino) > G.H.B. ha sofert, com tothom, la tortura del 
buidatge de cervell.

37) [glaciar] «A mig camí entre el continent europeu i 
Amèrica, ben lluny d’altres terres habitades per l’ésser humà, 
Islàndia, que té el glaciar més gran d’Europa, és una illa tres 
vegades més gran que Catalunya  . . .» (Regió 7, 13-3-2004, p . 
29; calc del cast . glaciar) > A mig camí ... Islàndia, que té 
la glacera més gran d’Europa ...

38) «Qui tampoc no parlava gens era el pianista, però no 
pas perquè s’aboqués al plat, sinó perquè es quedava amb la 
mirada suspesa al lluny, picotejant com un ocellet, empas-
sant-se amb dificultat el que es duia a la boca, amb la seva 
nou del coll sortida i gran com un ou, que pujava i baixava 
com un cavallet de fira» (J . Agut, Rosa de foc, p . 185; calc 
de l’adjectiu cast . grande en un dels seus usos) > Qui tam-
poc no parlava gens ... amb la seva nou del coll sortida i 
grossa com un ou ...

39) «Maragall promet que el país canviarà tant que d’aquí 
a un temps serà irreconeixible» (Avui, 31-7-2005, p . 21; adjec-
tiu mal format; cal prendre per model cognoscible, enregistrat 
pel DIEC2) > Maragall promet que el país canviarà tant que 
d’aquí a un temps serà irrecognoscible.

40) «Tanmateix, el problema principal no és la voracitat 
insadollable de la hisenda pública aplicada a la iugular de la 
petita i mitjana economia productiva de Catalunya, sinó la 
falta de retorn en forma d’inversions públiques i, sobretot, de 
creació o millora d’infraestructures» (Avui, 27-12-2003, p . 2; 
calc del cast . yugular) > Tanmateix ... aplicada a la jugular 
de la petita i mitjana economia ...

41) [mamon] «Empasseu-vos aquesta, mamons» (Avui, 
3-12-2003, p . 67; aplicació del sufix castellà -ón a una arrel 
verbal catalana; cf . NDA, s .v . mamon) > Empasseu-vos 
aquesta, mamaires (o mamerris) .

42) [mandamàs] «Jo no diria que els bisbes enyoren 
directament el franquisme, com fan els mandamassos del PP . 
Però enyoren aquella època en què les autoritats de torn feien 
genuflexions davant del bisbe i li besaven l’anell» (Foc Nou, 
gen . 2005, p . 4; calc del cast . mandamás) > Jo no diria que 
els bisbes enyoren directament el franquisme, com fan els 
capitans manaies del PP. Però enyoren ...

43) [mandon -a] «Tot eren empentes per ser a primera 
fila i per recuperar posicions, i de seguida destacà la noia 
que era la més “mandona”, que aconseguia fer enrere els 
xicots  . . .» (J . Bellès, Fabulacions sirianes, p . 167; calc del 
cast . mandón -ona, que, encara que vagi entre cometes, és 
totalment innecessari) > Tot eren empentes ... i de seguida 
destacà la noia que era la més manaire, que aconseguia fer 
enrere els xicots ...

44) «Hi ha quart creixent i quart menguant . Hi ha també 
la lluna plena» (Avui, 22-6-2004, p . 5; calc del cast . men-
guante) > Hi ha quart creixent i quart minvant. Hi ha també 
la lluna plena.

45) [menjar] «En escasses i atropellades hores els serveis 
de protocol del nou govern es van mobilitzar el cap de set-
mana passat per impedir que el gremi de periodistes es que-
dés sense el menjar tradicional de Nadal» (Avui, 24-12-2003, 
p . 67; cf . NDA, s .v . menjar) > En escasses ... es quedés sense 
el dinar (o l’àpat) tradicional de Nadal.

46) [moldejar] «El món no es pot pas reduir a aquest cada 
dia el mateix; a aquesta pasta enganxifosa que enfarino, que 
tallo, que moldejo, que ratllo, que arrenglero a la post i que 
poso a la pala» (M . Fité, El carrer dels Petons, p . 43; calc 
del verb cast . moldear) > El món ... que tallo, que modelo (o 
afaiçono), que ratllo ...

47) «Ara mateix José Montilla ha dit que el no d’ERC i 
d’ICV al Tractat europeu és fruit d’una utopia egoista . Això 
d’utopia m’ha agradat; jo em pensava, tot llegint Moro i 
Hobbes, que utopia vol dir un món perfecte, no una Europa 
on hagin exclòs les nacions sense Estat» (Avui, 19-2-2005, 
p . 3; calc del cast . [Tomás] Moro, que adapta el nom del 
personatge històric anglès Thomas More; cf . Gran enciclo-
pèdia catalana, s .v . utopia) > Ara mateix ... jo em pensava, 
tot llegint More i Hobbes ...

48) «La figura del Summe Pontífex se’ns apareix cada cop 
més deteriorada . A poc a poc ha anat perdent aquells atributs 
humans que concedeixen l’autonomia personal, fins a que-
dar-se sense la veu potent i càlida que s’expandia per l’orb com 
a guia espiritual de milions de cristians i d’altres seguidors de 
bona fe» (Avui, 26-3-2005; variant ultracorrecta de orbe) > La 
figura ... que s’expandia per l’orbe com a guia espiritual ...

49) [paralatge] «També he dedicat un annex a un mètode 
molt important en la determinació de grans distàncies, que 
tant serveix per als topògrafs com per als astrònoms . Es tracta 
del mètode de paralatges, el qual es fonamenta en una cièn-
cia molt important en aquest treball: la trigonometria» (AA . 
VV ., Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. 
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Curs 2001-2002, pp . 18-19; calc del cast . paralaje) > També 
... Es tracta del mètode de paral·laxis, el qual es fonamenta ...

50) «Gregori, enamorat del poble pla, en totes les teves 
pàgines crides a la gent: “Aixeca’t i camina!”» (d’un original, 
abans de ser corregit; calc del cast . pueblo llano) > Gregori, 
enamorat del poble senzill, en totes les teves pàgines ... 

51) [presbíter] «Quan hi vam arribar, l’alcalde major d’Or-
ganyà ja feia una mica que hi era amb dos presbíters de la 
seva vila, mossèn Antoni Savi i mossèn Ermengol Ritort, i 
el tinent del destacament, Esteve Ribas» (M . Fité, El carrer 
dels Petons, p . 225; calc del cast . presbítero) > Quan hi vam 
arribar, l’alcalde major d’Organyà ja feia una mica que hi 
era amb dos preveres de la seva vila ...

52) [pujar] «M’he llevat d’hora, he pujat la persiana, he 
parat atenció a cada cosa que feia i he gaudit dels minuts i 
de les hores que m’acostaven a la felicitat» (Avui, 30-4-2004, 
p . 71; calc del verb cast . subir en una de les seves accep-
cions; cf . NDA, s .v . pujar) > M’he llevat d’hora, he apujat 
la persiana ...

53) «Era un programa que, sense complexos, parlava de la 
societat, dels seus tics, dels tòpics, dels defectes i els encerts 
de la gent del segle xx i d’aquesta gent en aquest país . Quasi 
res . Com l’enyorem ara que la màxima ambició que hom 
albira per tenir audiència és clonar programes d’humor» (Rev. 
del Col·legi Ofi cial de Doctors i Llicenciats..., jul . 2005, p . 90; 
calc de l’expressió cast . casi nada) > Era un programa que 
... i d’aquesta gent en aquest país. Déu n’hi dó!1 (o Déu n’hi 
doret!, o Com qui no diu res!) . Com l’enyorem ...

54) [remontar] «[parlant de les eleccions europees del 
13-6-2004] CiU davalla, el PSC toca el cel, el PP remonta i 
ERC s’atura» (Dossier Econòmic, 19-6-2004, p . 4; calc del 
verb cast . remontar) > CiU davalla, el PSC toca el cel, el PP 
remunta i ERC s’atura.

1 .   Escrivim el darrer mot d’aquesta expressió amb accent gràfi c per 
les raons donades en el Català complet / 1, p . 93 . 

55) [salmonet] «Amanida russa, bistec, salmonets, fl ams» 
(d’un original, abans de ser corregit; calc del cast . salmonete) 
> Amanida russa, bistec, rogers (o molls), fl ams.

56) [tirar-se un pet] «Aquest nostre país de les meravelles 
s’escandalitza quan algú, en comptes de fer un badall, es tira 
un pet» (Regió 7, 5-2-2005, p . 26; calc del cast . tirarse un 
pedo) > Aquest nostre país de les meravelles s’escandalitza 
quan algú, en comptes de fer un badall, fa un pet . 

57) « . . . Josep Comas i Solà  . . . fou qui mostrà que Titan 
—la lluna més gran de Saturn— tenia atmosfera (per cert, 
més densa que la de Mercuri, la Terra i Plutó)» (Avui, 
25-9-2004, p . 19; calc del cast . Titán) > Josep Comas i 
Solà ... fou qui mostrà que Tità —la lluna més gran de 
Saturn— tenia atmosfera ...

58) [tornar-se contra (algú)] «A Castella, en general, és 
molt fàcil fer propaganda amb caricatures . El PP quan fa això 
sap que fa mal, però li dóna rèdits electorals . Ara bé, a la 
llarga, aquest model basat en la confrontació es torna con-
tra ells» (Avui, 2-11-2005, p . 6; calc del cast . volverse contra 
[alguien]) > A Castella ... Ara bé, a la llarga, aquest model 
basat en la confrontació es gira contra ells.

59) [tupit -ida] «Deia que, encara que no ho sembli, hi ha 
dies en què els polítics fan vacances . I dic que no ho sem-
bla perquè la política, que és sàvia en presència mediàtica, 
ha creat una tupida xarxa de mecanismes automàtics que 
permet  . . .» (Avui, 9-12-2004, p . 20; calc de l’adjectiu cast . 
tupido -da) > Deia que ... ha creat una espessa xarxa de 
mecanismes automàtics que permet ...

60) [xabacaneria, xavacaneria] «IB3, la irreversible . El 
castellà gaudeix d’una presència dominant en la programa-
ció de la nova televisió balear i la xavacaneria és marca de 
la casa» (Avui, 10-10-2005, p . 49; calc del cast . chabacane-
ría) > IB3, la irreversible. El castellà gaudeix d’una pre-
sència dominant en la programació de la nova televisió 
balear i la grolleria (o barroeria, o matusseria) és marca 
de la casa. u
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Tardor a Castellar de n’Hug: 
els colors de les vocals
Jordi Dorca

Els resultats que ací us oferim es 
van obtenir majorment en les 
con verses enregistrades el dia 22 

d’octubre del 2011 a Castellar de n’Hug, 
a l’alt Berguedà, indret on vam tenir 
com a informador el Sr . Josep Armen-
gou i Casals, de vuitanta-dos anys 
d’edat, home de clara nissaga castella-
nesa i de ferma experiència pastorívola .  

S’han tingut en consideració, igual-
ment, les observacions no enregistra-
des que vam fer en aquest mateix indret 
durant els dos darrers caps de setmana 
del mes d’octubre de l’any 2011, com 
també les transcripcions consigna-
des en l’ALDC (Atles Lingüístic del 
Domini Català, quatre primers volums) 
en relació amb el mateix punt geogràfic 
i amb motiu de les enquestes efectua-
des l’any 1968 (23-25 d’agost) a infor-
madors diversos .

En vocalisme àton, allò que ens 
crida més l’atenció és, sens dubte, el 
tractament de les vocals dites neutres 
que es troben en posició final de mot, 
les quals tendeixen a presentar-se en 
una forma fonètica altra que la de vocal 
neutra . No n’aportem exemples perquè, 
de fet, aquests casos, tan abundants en 
la parla d’aquest indret, ja foren identi-
ficats pels compiladors de l’ALDC, que 
en els volums ja publicats han trans-
crit aquesta vocal inestable de maneres 
diverses, segons la realització, variable, 
de cada ocasió .

Tot això, doncs, ho confirmem ple-
nament en la nostra estada a Castellar 
de n’Hug, en aquests dies de la segona 
quinzena d’octubre del 2011 . En aquest 
sentit, i referint-nos encara a l’apartat 
del vocalisme àton, hi hem d’afegir, 
com a cosa prou destacada, una certa 
tendència a l’eliminació de la a final en 
els mots esdrúixols del tipus història, la 
qual no sempre es manifesta en una cai-
guda absoluta de la vocal etimològica 
final, com s’ha pogut comprovar, sinó 
en una realització més aviat relaxada, 
poc audible, d’aquest segment final . 

L’eliminació de -a, suara esmentada, és 
pròpia i característica, recordem-ho, del 
dialecte septentrional (també dit rosse-
llonès) i del baleàric .

En vocalisme tònic, els trets més 
destacats tenen a veure amb el tracta-
ment (de tipologia septentrional dins 
el català central) de què són objecte 
les vocals fortes del substantiu lle-
nya (del llatí ligna) i el pronom per-
sonal ell (del llatí illu), els quals, 
d’una manera fixa, i conformement 
amb l’etimologia, tenen e oberta en el 
català d’aquest indret de la diòcesi de 
Solsona . Posem-hi, a més, el cas del 
substantiu església (iclèsia), pronun-
ciat aquí amb e oberta .

Això que acabem de dir s’adiu, en 
principi, amb el que s’esdevé en una 
gran franja del català nord-oriental, 
sobretot en l’àrea geogràfica del bis-
bat de Girona . Tanmateix, les coinci-
dències amb aquesta àrea de Girona 
no són totals . En importants aspectes 
de geovariació tímbrica, com és ara el 
tractament dels mots que contenen el 
sufix -ència (com en paciència), hem 
pogut confirmar que en aquests indrets 
del Berguedà se segueix, en general, 
la pauta majoritària del català central, 
atès que s’hi sent una e oberta ben 
clara en els nostres enregistraments, 
mentre que, com és sabut, a l’àrea 
Girona tenen una e tancada .

Es constaten, en fi, altres discrepàn-
cies amb l’àrea dita gironina . Breument: 
l’infinitiu esser i el substantiu rei tenen 
a Castellar de n’Hug e tancada com en 
el català general, i el mateix ocorre amb 
l’antropònim Josep, pronunciat amb e 
oberta, seguint la pauta general .

En relació amb les ee, hi ha, encara, 
altres particularitats dignes de ser con-
signades aquí:

•  el mot sencer el sentim sempre amb 
e tancada, pronúncia berguedana, i 
parcialment lluçanesa, que anticipa, 
diguem-ho així, el tractament occi-
dental d’aquesta vocal tònica;

•  l’adverbi més i el substantiu mes 
‘porció de l’any’, així com el com-
post només, tenen e oberta en tota 
ocasió;

•  el substantiu pes presenta e tancada, 
per analogia —creiem— amb les 
vocals rizotòniques del verb pesar.

Un cas força especial el consti-
tueix el mot mateix, que tant aquí 
com al poble veí de la Pobla de Lillet 
porta una e oberta d’una manera fixa, 
i en totes les franges d’edat, creiem . 
Aquesta és, de fet, la solució que hau-
ria calgut esperar d’acord amb l’etimo-
logia . Ho assenyala el professor Joan 
Coromines (DECLC, s .v . MATEIX), 
indicant que el resultat esperat hau-

El poble de Castellar de n’Hug             Foto: Jordi dorca
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ria d’haver estat precisament el de e 
oberta en el català continental i el de 
vocal neutra (tònica) a les Balears .   
I bé, en relació amb les ee tòniques 
solament ens cal indicar que l’inde-
finit res  (o re) es presenta en aquest 
indret en la solució amb e tancada, és a 
dir, en la forma continuadora de l’acu-
satiu llatí, que encara retrobem a la 
Cerdanya, al Lluçanès (enquestes nos-
tres entre els anys 1999 i 2001) i a la 
regió de Manresa .

Pel que fa a les oo tòniques, sols 
ens cal indicar que en els mots del 
tipus font o pont la vocal tònica manté, 
malgrat la pressió tancadora de la con-
sonant nasal adjacent, la condició de 
o oberta: no hi observem, doncs, el 
tancament que s’ha produït en altres 
indrets del domini (Empordà, Gar-
rotxa, Gironès, Selva) .

I a la inversa: mots com ara flor, 
sol, hora han obert, com en la genera-
litat del domini, la seva vocal tònica; 
dins aquest darrer grup (els que han 
tendit, volem dir, a obrir la o de síl·laba 
inicial de mot) hi ha, tanmateix, el 
cas del substantiu roure, que sentim 
amb o tancada en la conversa del Sr . 
Josep Armengou, però amb o oberta, 
en canvi, en les entrevistes que hem 
fet al terme veí de la Pobla de Lillet a 
les acaballes del mes d’agost del 2011 
(cosa, aquesta, que concorda amb les 
notes que trobem en els Quaderns de 
camp de mossèn Alcover per a aquest 
darrer punt geogràfic) . 

Com a observació final, voldríem 
deixar dit que som conscients que amb 
aquest brevíssim apunt no hem exhau-
rit, ni de bon tros, tots els aspectes de 
fonètica vocàlica; hi manquen, és clar, 
els episodis relatius a assimilacions, 
dissimilacions, metàtesis, epèntesis, 
monoftongacions, diftongacions . . ., dels 
quals solen ocupar-se, amb més encert, 
els especialistes en fonètica entre els 
quals no ens podem pas comptar .

El cas és que, limitacions a part 
—de competència filològica i meto-
dològiques—, la nostra pretensió no 
ha estat sinó la de remarcar aquelles 
particularitats que més sentit donen 
a l’escorcoll i a l’estudi de les zones 

septentrionals del català central, car, a 
parer nostre, i havent vist i oït tot allò 
que hem sabut veure i oir, l’ús científic 
del terme «subdialecte gironí», raona-
blement abandonat per molts dialectò-
legs, no hauria de servir per a desig-
nar el conjunt de característiques, 
fonètiques o d’altra mena, que afecten 
—d’una manera desigual, diríem—  
àrees lingüístiques força allunyades 
del punt de referència de Girona .

Aquest apunt, al qual hem fet alguns 
retocs, fou publicat de bon primer al 
nostre blog personal el dia 3 de novem-
bre de l’any 2011 i dedicat, amb molt 
de goig, al Sr . Josep Armengou, de can 
Fanxicó, i en l’Any de la Paraula Viva . u

Plaça Major, on podem veure l’hostal de can Fanxicó             Foto: Jordi dorca
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Els aiguamolls muntanyencs
Carles Domingo

Tot anant pels pastius de l’alta munta-
nya, i doncs pels planells i les comes 
dels rasos, segurament tard o d’hora us 

sorprendrà per la verdor més viva que mostra 
algun rodal de l’herbei, que fa contrast amb 
el to majoritàriament més apagat del prat que 
s’estén pertot arreu .

Si us hi fixeu, podreu observar que aquests 
claps d’ufanor se solen recloure en els parat-
ges planers que tanmateix hi ha de tant en 
tant enmig de la general conformació con-
vulsa del relleu de la zona: al fons d’un clot, 
per exemple, o encara en algun punt d’un cos-
ter, on aquest momentàniament ha desistit de 
continuar tombant .

Són verals on l’aigua s’atura, on els rierols 
en arribar-hi no saben cap on tirar i traves-
sen el paratge amb vores incertes o fent-hi 
giragonses indecises; indrets fonamentalment 
amarats d’aigua on, si us hi aventureu, que-
dareu enfangats i no tindreu més remei que 
xipollejar o anar fent saltirons d’un cabiró 
eixut a un altre, tot cercant-los per entre l’ai-
gualera i el fangar generalitzats, perquè sovint 
es camuflen sota les tofes frondoses de l’herbei .

No us n’heu adonat, però és que us heu ficat per dins d’una 
mollera o aiguamoll de muntanya . És a dir, sou en un indret 
on la capa freàtica del subsòl (o sia l’estrat que hi reté l’ai-
gua) es troba a flor de terra; amb què l’aigua, amarant-ho tot, 
en arribar a la saturació, hi sobreïx . Paratges que són de mal 
escorriment, on l’aigua s’estanca i forma bassals més o menys 
extensos, perennes o eventuals, segons si l’aportació d’aigua 
hi és o no constant .

D’aquests accidents n’hi ha de litorals i de terra endins . 
Aquests darrers es poden trobar a la vora d’un curs o d’una 
massa aturada d’aigua (llac, estany) —riberals, doncs— o bé 
simplement en un terreny pla enfonsat, mal drenat . I hi ha 
també els aiguamolls muntanyencs, propis de la muntanya 
humida (això és, d’aquella que disposa d’una bona pluviositat 
o bé, o ensems, on neva prou a l’hivern) .

En el present treball, la finalitat del qual és donar notícia 
sobretot d’alguns dels mots de què disposa la nostra llengua 
per a anomenar en particular aquest accident hidrològic en 
quant se situa a l’alta muntanya (o bé en muntanyam anàleg, 
per alçada, abruptesa, climatologia . . .), prenem com a terme 
general de referència el mot aiguamoll, és a dir, aplicable 
tant als de vora mar com als que hi ha terra endins, sien on 
sien i com sien aquests darrers . Però preferirem com a terme 
específic dels aiguamolls muntanyencs el terme mollera, 
altrament el mot usat pels botànics, els geòlegs o els geògrafs 

que els han estudiat segons el punt de mira de llur especia-
litat . Una denominació, a més, prou coneguda en l’ús oral i 
toponímicament de llarg a llarg del Pirineu i muntanyes del 
Pre-pirineu i arribant al nord-est fins al Montseny .

Advertim que aquesta mena d’aiguamolls, com que de fet 
es tracta d’accidents topogràfics menors, són coneguts també 
amb una bona còpia d’altres noms, cadascun amb un àmbit 
propi o preferent d’ús o, si més no, de compareixença en la 
toponímia .

Patamoll i marjal

No podem deixar d’esmentar de passada dos importants 
geosinònims d’aiguamoll: patamoll i marjal . El primer és 
propi del català nord-occidental i es troba des de Mequinensa 
i Margalef de Montsant (Priorat) fins gairebé al capdamunt 
de la Ribagorça (les Paüls, ací segons la variant patimoll) i el 
Pallars Sobirà (Alins de Vallferrera) . 

Marjal, nom aplicat sobretot als aiguamolls litorals, és 
un terme valencià, que no és usat, però, en la totalitat del 
país, sinó tan sols sud enllà de la Plana Alta i de l’Horta de 
València . Això segons Coromines, perquè en l’Atles lingüís-
tic del domini català (ALDC) aquest mot únicament consta 
en dos punts d’enquesta: Alfafar (Horta sud) i l’Alcúdia de 
Carlet (Ribera Alta); és a dir, sense que s’ultrapassi la plana 
central valenciana, i encara el vocable que hi surt com a 
primera resposta, a Alfafar és auiamolls, cosa que ens fa 

En primer terme la mollera alcalina del barranc de Plaià, sobre Tor (Vallferrera) 

Vallferrera
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suposar que marjal és un terme que va esdevenint obso-
let, almenys en la llengua del comú de la gent . En realitat, 
aiguamoll o auiamoll (aimoll a Castelló de la Plana) és el 
terme reportat en la major part de les localitats valencianes 
enquestades en l’ALDC1 .

Sinònims alternatius de mollera

Mollera, que, com hem dit, és el terme de referència que 
hem convingut a triar per als aiguamolls muntanyencs, no és 
un mot, tanmateix, que en toponímia aparegui en la generalitat 
dels espais que coneixen aquests accidents . Hi ha contrades en 
què som advertits de la seva presència amb termes que poden 
diferir considerablement de les paraules aiguamoll i mollera . 
Del Pirineu i muntanyam similar en podem esmentar un grapat: 
fener i fenera, aigual i les seves variants, l’aiguamoix i l’aigua-
mort, el mollal, el mollar i el moixal, el molladiu i el mollariu, 
l’aigüerol . . . i encara, potser, altres que ignorem .

En aquest treball tractarem amb més detall els feners i 
els aiguals, perquè són termes dels quals hem pogut dispo-
sar d’una informació abundant del seu actual ús toponímic . 
No deixarem, però, de reportar les notícies que Coromines 
ens dóna d’altres mots, com també dels que hem vist en la 
cartografi a, de contingut semàntic similar; no gaires, si tot 
s’ha de dir, en tractar-se dels noms d’un accident topogràfi c 
generalment menor i, per tant, que no importa menystenir .

Els feners

Tant fener com aigual anomenen aquests indrets amb mots 
que fan referència a elements substantius seus: l’agent causal, 
l’aigua, en aigual; i l’efecte (si més no, l’efecte més patent) en 
fener; això és, l’esplet d’un determinat herbei a què dóna lloc 
la plètora d’aigua .

Podríem fi ns i tot defi nir el fener com un ‘herbassar de 
lloc humit’ . Un herbassar constituït per plantes exuberants de 
grans dimensions, format en un lloc especialment aigualós . 
Una formació megafòrbica2 —que diuen els botànics— que 
suggeriria un prat de dall, tan sols que la presència de l’aigua 
hi seria més clara . 

Aclarim que un prat de dall és un prat de plantes farratge-
res altes, autòctones . És com un camp seminatural de farratge, 
constituït per una formació herbàcia densa i esponerosa, capaç 
de resistir dues o més dallades l’any . Els vegetals que s’hi fan 
són salvatges i el pagès que el mena tan sols ha de mirar de 
mantenir-hi la humitat (per bé que d’uns anys ençà procura a 
més afavorir-hi les espècies més productives) . 

La ufanor que ostenta l’herbei en els feners té com a causa, 
com ja hem dit, el fet que les plantes hi disposen d’aigua a 
desdir; això és, de la condició aigualosa de la gleva en aquell 

1 . Aiuamoll no comença fi ns a la Plana Alta (Atzeneta del Maestrat; l’Alca-
latén, comarca que n’és limítrofa, encara diu aiguamoll), però s’estén fi ns 
a Altea (Marina alta) i la Torre de les Maçanes (l’Alacantí) .

2 . Megafòrbia . Literalment del grec mega ‘gran’ i forbia ‘pastura’ . Es diu així 
qualsevol planta herbàcia alta i frondosa, especialment pròpia de les mun-
tanyes euroasiàtiques (J . Vigo i Bonada) .

indret, un tret en el qual convé tothom que en té coneixe-
ment directe . En els feners hi ha naixement d’aigua, precisen 
a Coromines més d’un dels informants que va tenir sobre el 
mot . L’escriptor pallarès Pep Coll, en el glossari de termes 
propis de la comarca que adjunta en el seu llibre El parlar del 
Pallars, explica que el fener «és un indret on brolla l’aigua i 
s’hi queda estancada», és a dir, un aiguamoll . De tota manera, 
entenem que el tret fonamental que caracteritza el fener és la 
tofa d’herbassar que s’hi fa; el creixement esponerós que hi té 
l’herba, en contrast amb la més modesta gerdor del prat cir-
cumdant; tenint en compte, tanmateix, que la càrrega aquosa 
del terreny oscil·la en funció de la pluviometria o bé també de 
la neu caiguda a l’indret i, per tant, que hi pot haver tempora-
des en què l’aigua, sense que hi manqui, tampoc no hi sobri i, 
doncs, de moment no hi brolli; ni s’hi formin, per tant, nous 
bassiols, o els que encara hi ha s’assequin .

Com exposa Coromines, fener no és sinó un derivat del mot 
masculí fe; fe, és clar, en el sentit de herba fe o fenc3. Fenc és 
una paraula que s’ha anat imposant sobre l’altra per l’avantatge 
que presenta de no poder-se confondre amb el mot fe en quant 
signifi ca creença ferma o confi ança total o, encara, quan ano-
mena una de les virtuts teologals .

Pròpiament dit, el fenc o fe és el nom d’un trèvol que fa 
les fl ors d’un color vermell viu, el Trifolium incarnatum, una 
planta que és conreada com a farratge, ja que com a tal és 
excel·lent . Tant ho és que el seu nom —i el del derivat fenàs—4 
s’han convertit en sinònims de farratge; una cosa que ha con-
duït que qualsevol indret poblat d’un herbei que té tot l’aspecte 
de ser bo com a menjar per al bestiar, s’hagi anomenat amb 
el mot de sentit col·lectiu fener .

Altrament, els etimologistes ens diuen que aquest mot, 
fener, prové d’un presumpte fenariu (derivat de fenum, això 
és, ‘herba de prat’), el qual seria traduïble per ‘lloc poblat de 
fenàs’, o sia, d’herba que es pot fer servir com a farratge .

3 . La variant fenc prové de la pronúncia dialectal del català nord-oriental, que 
en pronunciar el mot hi afegeix una consonant velar nasal sonora (és a dir, 
el so fi nal consonàntic del mot fang, per exemple) .

4 . Forma que en el català del migjorn fa de substitut inequívoc del problemàtic 
fe .

Trifolium incarnatum
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Fener és sobretot un mot del català del Pirineu i Pre-
pirineu ponentins . Coromines assegura que se sent amb gran 
abundància en totes les valls pirinenques des de la Baixa 
Cerdanya fins a un tros endins d’Aragó, i al llarg del Segre 
a partir d’Oliana . Personalment n’hem pogut constatar el 
topònim en especial a la Vall Fosca i a la Vall d’Àssua i en 
part de les respectives contrades veïnes (la ribera de Sort, 
a l’est, i les valls contigües a l’oest, l’una encara pallaresa, 
la del riu de Manyanet, i l’altra ja ribagorçana, la del riuet 
d’Erta, a ponent; i encara, al nord, a la Vall de Boí) . D’una 
manera més escadussera n’hem trobat ocurrències no sols 
en altres espais ponentins, com la Terreta (això és, la con-
trada a l’entorn de la Noguera Ribagorçana un cop passat el 
congost de Mont-rebei) i l’Alt Urgell; ans fins i tot al mateix 
Ripollès i encara a l’Empordà5 . En tot cas, és evident que, 
en anar-se fent secaner el terreny, la freqüència del topònim 
minva . Així, a la Conca de Tremp tan sols en vam trobar 
un, la Font dels Feners, a Salàs, en una vall paral·lela a la 
del riu de Serrateix .

Els feners que hem observat cartografiats al Ripollès es 
troben entre els termes de Gombrèn i Campdevànol, a banda 
i banda de la vall del Merdàs, l’un cap a l’extrem oriental de 
la serra de Montgrony, el pla de Feners, i l’altre, un veral 
anomenat simplement Feners, que tenim pels baixos de la 
serra de Sant Marc (d’Estiula) .

Els poblets anomenats Fener

Fener ha donat nom a alguns petits nuclis de població . 
Així a l’Alta Cerdanya, sobre la Tor de Querol, a un poblet 
del municipi d’Enveig, pertanyent a la parròquia de Brangolí; 
i al Berguedà, entre Gósol i Saldes a sota mateix del lloga-
ret de l’Espà i als peus del Pedraforca, un altre anomenat 
Feners, també . Podem fer referència, així mateix, a l’antic 
veïnat i terme d’igual nom pertanyent al municipi d’Anserall 
(ara inclòs en l’anomenat les Valls de Valira —per tant, de la 
contrada de l’Alt Urgell, coneguda per l’Urgellet—; un nom 
el seu —Feners— que ara tan sols conserva una borda que 
hi queda (la borda de Feners) . Aquest llogaret s’aixecava en 
un coster damunt la riba dreta del Segre, ben a prop de la 
Seu d’Urgell .

A Andorra, al costat de la Valira d’Orient, poc més 
amunt de les Escaldes, n’hi havia un d’homònim, que va 
desaparèixer a mitjan segle xix, per mor d’una ensulsiada 
del terreny produïda per una revinguda tumultuosa d’ai-
gua, eixida d’allí mateix . Segons un testimoni coetani, el 
fenomen començà amb l’aparició sobtada d’una font enmig 
del poblet, el broll de la qual creixia cada cop més, tant 
que al final, l’aigua, soscavant-ho tot, s’emportà el poble 
sencer .

5 . Ben segur, en aquest darrer lloc, amb un aspecte actual que no s’acorda 
gens amb el significat propi del mot . Així a l’Alt Empordà, a Llançà, tenim 
la platja del Fener, que ara no és sinó una zona del municipi urbanitzada 
densament i destriada de dos sectors, Fener de Dalt i Fener de Baix, però 
on hi havia hagut realment aiguamolls .

Fener en l’Atles lingüístic del domini català

Com hem apuntat adés, el significat de fener fa referència, 
en sentit estricte, a ‘abundància ben ostensible d’herba’, en 
principi, bona6 com a farratge, del lloc . En el fener el pagès o 
el pastor hi pondera sobretot la presència de l’herba a aprofitar 
per al bestiar, sense fer cabal que això s’ha produït perquè no 
hi manca l’aigua . Potser per això l’ALDC, en el mapa corres-
ponent als noms que rep l’aiguamoll en el territori on es parla 
català, fener tan sols apareix en un dels punts enquestats, 
Bescaran . Bescaran és un poble de l’Alt Urgell, que pertany 
també al municipi modern les Valls de Valira i la contrada 
que presideix en el referit Atles es troba entre el Segre i la 
Valira, limitant a l’est amb el Baridà (extrem ponentí de la 
Baixa Cerdanya) i amb Andorra al nord i a ponent .

Cal dir que els punts de l’enquesta que l’envolten donen 
com a resposta les paraules següents: aiguamoll a Arfà, 
aigamoll a Santa Coloma d’Andorra, Meranges7 (Cerdanya) 
i Gósol (Berguedà), fangot a Ordino (Andorra) i finalment 
mollera a Alp (Cerdanya) .

Variants de fener

El mot fener en toponímia es pot presentar de tres maneres: 
sol (en singular o plural, amb article o sense), com a determi-
natiu d’un genèric (roques, pla, coma, collada, barranc, llac, 
font, solana, camí . . .), o bé en condició de genèric, que cal 
determinar per a poder fer de nom inequívoc d’un lloc .

Pot aparèixer segons alguna forma variant . En femení 
fenera, i amb un sentit augmentatiu que potser arrossega 
d’un antic neutre plural en a, que en fóra l’ètim; amb ter-
minacions basco-pallareses dialectals: fenero, fenerui; amb 
sufixos diminutius: feneret, fenerol, feneró; i amb sufix 
col·lectiu o augmentatiu: feneral .

D’aquestes variants, fenera és la que relativament presenta 
més ocurrències i, en general, segons el sentit augmentatiu 
suara esmentat . N’hem trobades a la Vall d’Àssua i a la Vall 
Fosca, a la Vall de Boí i a la Ribera de Sort i, encara, a la 

6 . Cal advertir que no sempre el contingut del fener és bo . Sovint s’hi troben 
plantes tòxiques, com ara la tora o acònit, que conté un alcaloide, l’aconi-
tina, prou coneguda pels farmacòlegs .

7 . A Meranges hi apareix com a resposta segona fangals .

Bescaran
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Vall d’Àneu . En aquesta darrera, per exemple, la collada de 
la Fenera i el barranc ídem (que desemboca al riu d’Unarre, 
afluent aquest de la Noguera Pallaresa) .8

Les variants amb terminació pre-romànica són, com hem 
dit, fenero i fenerui . S’han format adossant simplement al mot 
romànic fener les terminacions o i ui, que són pròpies del basc 
i manifesten la pervivència que encara tenia aquesta llengua en 
aquestes contrades altpallareses més retirades en temps en què 
ja s’hi anava introduint el català; amb les interferències inevita-
bles que es devien produir entre les dues llengües, que la típica 
petrificació a què són sotmesos els mots de la llengua comuna 
en esdevenir topònims ha fet arribar fins als nostres dies .

De feneros9 n’hem pogut localitzar tres: dos de pròxims, 
l’un a Saurí, a la Vall d’Àssua, i l’altre, la font del Fenero, a 
Surp, a la punta extrema de la Ribera de Sort i a la dreta de 
la Noguera Pallaresa, sobre Rialb . El tercer és el barranc de 
Fenero, que es troba no gaire enllà de l’entrada a la Vall de 
Boí pel Pont de Suert, en arribar a l’entorn del poblet de Cóll .

Aquest barranc de Fenero baixa de la carena que separa 
la Vall de Boí de la Vall de Barravés, és a dir, la carena que 
separa la Vall de la Noguera de Tor de la que fa de capçalera 
de la Noguera Ribagorçana . Doncs bé, en el caient devers 
Barravés de l’alineació de carenes separadora de les dues 
contrades és on trobem Fenerui, una gran vall —diu Coro-
mines—, el nom de la qual és emmanllevat per diversos dels 
seus accidents: un serrat, un pic, una collada, un barranc i 
una pena (‘penya’) .

Tots els diminutius de fener que hem trobat 
pertanyen a topònims en nombre plural . Pot-
ser és perquè si el fener, a més de migrat, és 
únic no arriba a tenir prou entitat per a merèixer 
tenir un nom o poder especificar un indret per la 
seva presència . És a dir, únicament si apareix en 
munió pot ingressar en la toponímia .

Esmentem tres topònims en què el mot fener 
apareix amb tres formes diferents de diminutiu: 
les bordes dels Fenerols a Sispony (Andorra), 
els Fenerons a Oveix (Vall Fosca) i la solana 
dels Fenerets a Caregue (Vall d’Àssua) .

El sufix al (de Feneral) confereix un aspecte 
d’augmentatiu al mot; deu fer esment, aquest, o 
bé a un gran fener o bé a un indret on abunda 
l’herba fe o fenc . Com a topònim l’hem detec-
tat a l’Alt Urgell (així un cas anant de Tuixén a 
Gósol pel coll de la Mola), a Andorra, al peu 
del pic d’Enclar, i a Rialb, al Pallars Sobirà; 
tots tres amb el mot en plural i sense deter-
minant . L’hem observat també al Montsec de 

8 . La Gran geografia comarcal de Catalunya i l’Atles topogràfic català (ATC) 
enregistren un topònim amb fenera al Maresme, a Caldes d’Estrac . El rial 
de la Fenera en la Geografia, que fa parcialment de termenal del minúscul 
terme d’aquest poble; i com a paratge en l’ATC, un paratge en el qual s’as-
senyala un dipòsit d’aigua cobert .

9 . Trobem aquesta terminació pre-romànica en molts topònims pallaresos: 
Monteixo, Monestero, Montorroio, Campo, Bassiero . . . mots que fan refe-
rència respectivament al teix (l’arbre), a un monestir, a una muntanya que 
ara es diria Mont-roig, a un camp, a un bassier o baser, ‘espadat’ . . .

Rúbies —el clot dels Fenerals— en el vessant que cau devers 
el congost de Collegats, sota el poble abandonat de Rúbies .

Els aiguals

Aigual és un mot transparent . Tothom pot comprendre 
que si un paratge se’n diu, és que deu ser un lloc on l’aigua és 
el protagonista, un indret aigualós, si més no impossible de 
descartar en una descripció detallada del terreny . Ara bé, cal 
advertir prèviament que aigual és un mot que té la particu-
laritat que, en els llocs on n’hi ha més presència toponímica 
i —suposem— ús en la parla col·loquial, no hi sol aparèixer 
en la forma canònica, sinó segons variants que en defugen 
la doble diftongació o l’ometen del tot . Així, a la Vall de 
Camprodon o a la rodalia de Molló, llocs de màxima presèn-
cia del mot, tan sols el trobareu, si més no en la toponímia, 
en les variants aigol o bé igol, sobretot la primera .

En el conegut recull que Ramon Amigó va fer dels 
noms del lloc del terme de Vilallonga de Ter, a la Vall de 
Camprodon, l’accident hi consta vint vegades i sempre sota 
la forma aigol . Personalment també ens fou reportada així 
en deu ocurrències en una zona contigua que anava de Que-
ralbs (Ripollès) a Rocabruna10 (Garrotxa): sis a Molló, dues 
a Rocabruna i respectivament sols amb una a la Coma de 
Freser (Queralbs) —els aigols Podrits— i a Ulldeter (Set-
cases) —aigols de Camamilla .

En canvi, igol tan sols el tenim referenciat amb cinc ocur-
rències, quatre a Setcases i una d’isolada al termenal entre 
Camprodon i Molló —igol d’en Romaní . Potser igol que 
és la variant més allunyada de la forma originària, es troba 
més aviat en el llenguatge oral . Tanmateix, ens sobta que, 

10 . Poblet pertanyent a l’antic terme de Beget, ara incorporat a Camprodon .

Comarca del Ripollès on es troben molts aiguals (o aigols)
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en l’ALDC, igol solament fi gura com a resposta —i resposta 
única— en un punt de l’enquesta sobre el concepte aiguamoll, 
i a Vilallonga de Ter, precisament .

Sortint d’aqueixa contrada pirinenca de les valls del Ter i el 
Freser, les dades sobre la realització del terme aigual o de les 
seves variants són escadusseres, en part, segur, per manca per-
sonal d’informació de detall . L’ALDC l’enregistra únicament 
en tres punts de l’enquesta, un d’ells, l’adés esmentat de Vila-
llonga de Ter . Els altres dos són Prats de Molló (Vallespir) i 
Sant Cebrià de Rosselló; a Prats segons la variant aigol i a Sant 
Cebrià com a aigal11 (en aquest darrer lloc, però, deu anomenar 
aiguamolls litorals, d’aigües salobrenques) .

L’Atles topogràfi c de Catalunya tan sols n’enregistra tres 
casos en la zona d’alta muntanya . Un d’andorrà, de la parrò-
quia d’Encamp, les Agols12, un paratge que és la capçalera 
fl uvial del riu dit de les Agols, nascut ran de l’escarpament 
fi nal de la carena de la Tosa de Braibal al punt conegut com 
a cap de les Agols13; i els altres dos de l’Alt Urgell: un els 
Aigols —sobre el llogaret de l’Alzina d’Alinyà (actualment al 
terme de Fígols-Alinyà), a la capçalera del riu de la Peça i a la 
vora del camí que pel coll d’Ares porta a la vall de la Vansa; 
i a l’altra la font dels Aiguals (o Aigols)14, a la vall de Cabó .

En aquesta mateixa comarca de l’Alt Urgell hem vist car-
tografi ats amb el mateix topònim —torrent de Gol— dos 
d’aquests cursos d’aigua; i certament, aquest determinatiu 

11 . En el sentit de coma per on baixa l’aigua i segons la variant agal, Coromines 
enregistra el mot també a l’Alta Cerdanya, en els termes veïns de Naüja, 
Osseja i Palau de Cerdanya, propers a Puigcerdà, i comenta que el territori 
d’aquests pobles en va ple .

12 . Les Agols . Més que un tractament com a femení d’aquest mot, hi veiem l’ar-
ticle masculí plural les del pallarès, que altrament el DCVB assigna també 
a Andorra i encara documenta en un document rossellonès del segle XVI: 
« . . . per les honorables deputats» . Afegim-hi que la variant agol el DECat 
l’enregistra també a la Vall de Ribes, a Pardines, amb l’article masculí plu-
ral normal, els agols .

13 . Aquest cap de les Agols, en el mapa d’Andorra de l’Ed . Alpina de l’any 2012 
és desplaçat una mica més amunt i dóna nom al darrer cim de la carena que 
prolonga cap a l’est la tosa de Braibal, una carena més aviat esmussa que pre-
senta una certa ondulació . Aclarim també que els mapes contemporanis de 
la zona (ATC, el de l’Alpina suara esmentat . . .) anomena aquesta tosa, tossa; 
cosa que no concorda amb com ho fan els mapes ofi cials 1: 50 .000 i 1:25 .000 
publicats pel govern andorrà, ni tampoc amb la monografi a sobre Andorra 
de la GCCC, l’autor de la qual en la part corresponent al relleu es deu al 
geògraf Joan Rebagliato . Encara més, com podem llegir en l’Onomasticon, 
és com a tosa que Casacuberta va comunicar l’any 1920 el nom d’aquest pic 
a Coromines (en transcripció fonètica, Toza Braibal); paradoxalment, però, 
l’epígraf de l’article dedicat a aquest pic és Braibal, tossa .

 Resumint, els noms més versemblants dels cims extrems de la carena que 
domina el paratge andorrà de les Agols serien tosa de o del Braibal, per al 
cim occidental (que és el culminant) i pic de les Agols, per al cim oriental . 
El cap de les Agols no seria sinó el nom que tindria el capdamunt de la part 
sense gaire abruptesa (que és un fons de coma) per on hi ha o s’assenyala 
l’eiximent del riu de les Agols, un indret que, com hem dit, caldria situar 
dessota mateix del pic de les Agols .

14 . Aiguals, segons l’ATC; aigol, segons el mapà de l’Ed . Alpina - Geo Estel, 
i també segons l’excel·lent monografi a La vall de Cabó del Dr . Battestini, 
on el nom d’aquesta font és retret més d’un cop . Potser la transcripció 
del topònim en l’ATC obeeix a un excessiu zel de l’informant en la 
normativització d’aquesta mena de mots, al nostre entendre, improcedent 
si més no, en tractar-se d’un topònim menor .

Gol en ambdós ens ha desconcertat . L’un es troba al terme 
d’Anserall, entre el llogaret de Calbinyà i el pla dit de les For-
ques15, i neix en la collada anomenada del Fener de la Clusa . 
L’altre el tenim en el caient de la muntanya d’Alinyà devers 
la vall del riu de la Vansa, cap a la banda en què aqueix riu 
comença a entaforar-se per un congost infranquejable que 
impossibilita l’accés directe a la contrada per un camí que 
remunti la vall .

Doncs bé, aquest determinatiu insòlit, ¿no podria ser fruit 
d’una interpretació errònia del topònim, amb què en grafi ar-ne 
el sintagma hi hagi hagut una mala partició dels mots de la tira 
lèxica? Potser en el determinatiu de Gol, la vocal e de la pre-
posició no és sinó la vocal a del terme agol, una paraula que el 
tècnic cartogràfi c no devia saber i, per tant, no hi va reconèixer 
l’apostrofació del nexe de davant de la vocal inicial . Una apos-
trofació, per altra part, que, en lloc de ser feta amb el terme agol, 
ho podia haver estat amb una altra variant de aigual, posem per 
cas la forma eigol que reporta de passada Coromines .

Creiem que corrobora aquest parer el fet que el torrent 
de Gol de l’Urgellet té a la capçalera aquella collada que per 
distingir-la d’altres hom anomena fent referència a un fener, 
el fener de la Clusa, que deu tenir a prop i ser prou conegut .

Sortint de l’alta muntanya, l’ATC n’enregistra dos casos 
més . L’un a la Segarra —els Aigols—, un paratge de la ribera 
de Sió, dessota mateix de Montfalcó Murallat, poble que 
pertany al municipi de les Oluges, el terme del qual té fama 
de tenir abundor d’aigua al subsòl . I l’altre a Pontons, a l’Alt 
Penedès, un estret i agrest clot dels Aigols, per on s’escolen, 
en part, les aigües de la muntanya devers la plana i acaba 
recollint la riera de Marmellar .

Esmentem fi nalment dos casos més que coneguérem pels 
mapes 1:5 .000 de l’Institut Cartogràfi c de Catalunya . Un 
dit les Auguals, que anomena un indret riberenc de Vall-
llebrera, a la Noguera, a poca distància, riu amunt, d’Artesa 
de Segre; i l’altre, un torrent dels Agols a Vidrà (Osona), 
pujant cap al Puigsacalm .

Observem que, tret del cas discutible de Cabó, en tots 
aquests noms de lloc aigual no hi apareix tal qual, predo-
minant-hi, en canvi, la variant aigol . S’hi acosten tan sols la 

15 . El pla (ocupat per una instal·lació militar) que hi ha dalt del turó que la ciutat 
de la Seu d’Urgell té sobre seu mateix, al nord .

Vidrà



34    LLengua nacionaL - núm. 86 - i trimestre deL 2014

lèxic

forma augual16 de la Noguera i la rossellonesa aigal . Coro-
mines afi rma en l’Onomasticon que la forma aigual alterna 
amb les variants aigol, agol, eigol, igol, aigal i àdhuc igal . 
Particularment, la forma que hem constatat més vegades és 
aigol . No sé si caldria introduir aquesta variant en el corpus 
lingüístic general com a forma secundària del terme aigual .

Determinacions compartides
i exclusives o sense compartir

Quan aigual i fener fan de genèric hi ha algun cop que 
comparteixen el determinatiu, si no sempre amb mots idèn-
tics, amb mots diferents però d’igual signifi cat . Així tenim 
enregistrat un igol Roig a Espinavell (Garrotxa) i dos feners 
Rois al Pirineu de ponent, un a la Vall Fosca (que dóna nom 
així mateix a un serrat que baixa del bony d’Altars), i un altre 
al vessant de la dreta de la ribera de Sant Nicolau, per sobre 
d’Aigüestortes i que fa de determinatiu d’un barranquet .

Entre aquests trets determinatius que trobem posats en 
relleu tant en l’un com en l’altre d’aquests dos apel·latius genè-
rics tenim la grandària i la llargada . Com a exemples del pri-
mer esmentarem dos fener Gran a la Ribera de Sort, a dreta 
i esquerra de la Noguera, i encara un altre que al seu torn 
determina un bony, el bony del Fener Gran, que és un cim 
important de la serra del Solà de Baén (una serra paral·lela al 
Boumort, per bé que més al nord) . Recíprocament mencionem 
un aigol Gran a Vilallonga de Ter . 

Quant a l’expressió de la llargada, hem observat que els 
feners solen ser llongs i, en canvi, els aiguals, sempre llargs . 
Així tenim enregistrats dos feners llongs, un per sobre del 
poblet d’Antist, a la Vall Fosca, que anomena així mateix una 
font —la font de Fener Llong— i l’altre, que es presenta com 
a topònim aglutinat —els Fenerllongs— al ban de Mont-ros17 . 
Ja, però, anant cap a l’Urgellet, a Rubió a la vall del Cantó 
(Pallars Sobirà), un fener que hem observat cartografi at, i 
és també precisat per la llargada, és anomenat amb l’adjec-
tiu modern: el fener Llarg. Talment com hem dit, en tots els 
aiguals als quals escau aquesta caracterització .

De vegades el determinatiu posa en relleu el tuf desagra-
dable que a vegades fan, perquè, sota l’aspecte tan plaent, les 
molses i en general tota la vegetació que s’hi genera, per sota 
es va podrint, i és que, soterrada per la mollera, s’hi va fent 
una torbera18 . Tenim així en aqueixa contrada del Pirineu Ori-
ental a què fem referència el nom, que no pot ser més explícit, 
aigols podrits, aplicat a tres dels que n’hi ha amb constància 
cartogràfi ca, un a la Coma de Freser, sota la font d’aquest riu, 
i dos al terme de Vilallonga (un a Tregurà i l’altre a Llebró) .

16 . Altrament, una forma que no hem observat enlloc més i que caldria 
confi rmar .

17 . El ban de Mont-ros és una partida de la mateixa contrada  . Un ban és a l’Alt 
Pallars un vedat o simplement un terreny particular —explica Pep Coll . 
Coromines el defi neix amb més concreció com una devesa, un veral (una 
partida) de prats i bosc en les muntanyes d’un poble . Aqueix topònim n’és 
un exemple clar .

18 . La capa o jaciment de la torba que es pot anar fent per sota de la mollera . 
La torba es forma per la descomposició dels residus vegetals— sobretot 
procedent de molses— sobre els quals van creixent les plantes de la mollera .

En fener les úniques determinacions pejoratives que hi hem 
trobat són simplement dolent i mal . A la Muntanya d’Enviny, 
al vessant que cau sobre el barranc de Montardit, hi ha un 
cas notable de la primera19, per exemple . Si tot s’ha de dir, 
però, aquestes qualifi cacions desfavorables potser no tenen res 
a veure amb la de podrit adés esmentada . Es podrien referir 
també a un contingut alt en plantes tòxiques en la composició 
dels seus herbassars, que no els faria bons com a farratge, com 
el mateix bestiar revelaria evitant de pasturar-hi .

Amb l’epítet mal tenim el topònim lo Fenemal de la Vall 
Ferrera . És un indret del vessant de ponent del Monteixo, que 
dóna nom per extensió a tota aquella banda de l’aiguavés, el 
que té al fons la Força d’Àreu, això és, el barri a l’entorn de 
l’antic castell d’aqueix poblet d’Àreu .

Observem que en aquest topònim, format per l’aglutinació 
de fener i mal, el terme fener hi concorre amb pèrdua de la r 
fi nal, altrament muda .

Hi ha, és clar, trets físics que tan sols es consideren en un 
dels dos termes . Així únicament hem observat en el fener les 
característiques següents:

El fet de ser de condició plana: els feners Plans a les Bor-
des de Surp (Ribera de Sort) .

El fet de fer en un cert punt un enforcall, d’on surten dos 
brancs: el fener Forcat a la Vall d’Àneu, sobre Isabarre .

La blancor que s’hi veu, potser a causa dels fruits de la 
cotonera, una herba que hi sol haver sempre i que, en fruc-
tifi car, enarbora cada fruit, envoltat de fl ocs blancs com de 
cotó: els feners Blancs 
a Surp i el barranc de 
Feneralba, que aboca 
les aigües al riu de Santa 
Magdalena, afl uent per 
l’esquerra de la Noguera 
Pallaresa .

La situació respec-
tiva de dos feners conti-
gus: la fenera de Davall 
i la fenera de Dalt, 
també a Surp .

19 . Amb el sintagma «fener dolent» es determinen una font, un barranc i un 
serrat del seu entorn .

Vilallonga de Ter

Herba cotonera
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Al seu torn, els adjectius que hàgim vist com a exclusius 
en aigol són aquests dos: fondo i verd . Els aigols Fondos a 
Favert i els aigols Verds a Rocabruna, sota el coll Pregon de 
la carena fronterera .

Les molleres

Diguem alguna cosa sobre les molleres, el terme gene-
ral que hem convingut reservar per a denominar tota mena 
d’aiguamolls muntanyencs, i no sols els propis de l’alta mun-
tanya, sinó també els que es poden descobrir en qualsevol 
altre muntanyam afí, mentre vagi també sobrat d’aigua . És, 
de fet, el mot més conegut per a referir-se als llocs empan-
tanats de muntanya, anàlegs però no idèntics als aiguamolls 
de terra baixa .

Mollera és una paraula que no fa pas tant de temps que 
trobàvem sempre amb la primera vocal, pre-tònica, escrita 
amb u, això és, mullera . Però és un mot, com posa en relleu 
Coromines, que deriva de moll; moll, però, en el sentit no 
d’humit, mullat, sinó de cosa relaxada, flàccida, és a dir, de 
cosa que no ofereix resistència a la pressió i s’enfonsa tan 
sols tocar-la; així, en aquest sentit, un terreny moll és el que 
s’afona sota el peu, en trepitjar-hi . Cal dir que aquest signi-
ficat s’ha perdut en el català central, però es conserva bé en 
el valencià i a les Balears i, segons diu el mestre, no hi ha 
estranyesa d’entendre aquest mot així, en sortir de la influ-
ència immediata de Barcelona .

Una mollera, doncs, és un indret que es diu així perquè el 
seu terreny és tal que, en posar-hi els peus, aquests s’enfonsen . 
Això s’esdevé, és clar, perquè l’aigua el xopa, llevant-li la con-
sistència que confiaves trobar-hi . De fet, l’aigua hi sobreïx . I 
és precisament això —i ajuntant-s’hi la pronúncia en 
u de la o àtona en el català central— el que va induir a 
pensar que la primera síl·laba del mot mollera feia refe-
rència a mullar i va provocar aquesta persistent grafia 
en u de la o pre-tònica .

Corrobora, altrament, que moll en mollera es refe-
reix a consistència flàccida els termes derivats de fang 
amb què és conegut també en algunes localitats aquest 
accident . Així tenim, segons l’ALDC, que les molleres 
són dites fanguer a Esterri d’Àneu, fangot a Ordino, 
fangals a Meranges (com a segona resposta) —fangal 
a l’Alguer—, fanguers a Sentmenat (segona resposta) 
i terreny fangós a Alberic (Ribera Alta) .

Coromines assegura que l’ús de mollera s’estén des 
de les Maleïdes fins a Narbona de Llenguadoc, el cap 
de Creus, el Montseny i el Berguedà; i insisteix que ha 
sentit aquesta paraula per tot l’Alt Pallars, Andorra i de cap 
a cap de la Cerdanya, com també al Conflent i a l’entorn del 
Canigó i per tota l’Albera . Esmenta aquests llocs concrets on 
en va testimoniar l’ús: el Brull, al Montseny, Pardines i Que-
ralbs a la Vall de Ribes (Ripollès), el Castell d’Alareny (de 
l’Areny oficialment), al Berguedà, i encara Sora (Lluçanès) 
i Sant Vicenç de Torelló (a la Plana de Vic, sota Bellmunt) .

En algunes zones, les notícies que en dóna Coromines 
no coincideixen amb les dades de l’ALDC, potser perquè 
posteriorment han anat guanyant terreny mots no estricta-

ment autòctons . Diu que va trobar el mot «vivíssim a totes 
les altes valls catalanes del Pirineu» i «enlloc tant com a les 
altes riberes ribagorçanes», on l’anota en les converses i com a 
genèric, «topònim i pre-topònim a totes les valls de Boí i Bar-
ravés i més cap a ponent . . .» . Doncs, les respostes per al con-
cepte aiguamoll que enregistra l’Atles lingüístic no confirmen 
aquesta vivesa del mot que hi veu Coromines . Les paraules 
que troba l’ALDC en les valls pirinenques ponentines o bé són 
variants del lleidatà patamoll: patimoll a les Paüls (Ribagorça 
aragonesa) i platamoll (Sort), o bé derivats de xarco (xarco-
ller a Senet de Barravés; xarcallar a Taüll, o encara llac20 (i, 
secundàriament, xarco, tal qual) a Sarroca de Bellera (Pallars 
Jussà) . Talment com si s’hi hagués imposat l’ús provincial o 
bé hi hagi penetrat amb força el castellanisme (si més no en 
aquesta part del territori) «xarco» .

En les revisions del mapa a escala 1:5 .000 de l’Institut 
Cartogràfic (ICC) vàrem trobar amb una certa freqüència 
topònims amb el terme mollera . Així a Taüll la mollera de 
Sobiradi (a la Comamarja sobre l’ermita de Sant Quirc de 
Taüll) o el riuet i la canal de Molleres, a la vall del riu de Sant 
Nicolau . Igualment al Pirineu Oriental; si més no a les munta-
nyes de Núria o del curs alt del Ter hi vam poder constatar un 
bon mostrari . Per exemple, a la Coma de Noucreus tenim una 
cometa afluent que en rep el nom —coma de les Molleres— 
amb un torrent homònim . I hi ha encara dues reconca de les 
Molleres, l’una a la part superior de la Coma de Vaca i l’altra 
al capdamunt de la Coma de Noucreus, abans esmentada . I 
podem citar, encara, el pla de Molleres, sobre Queralbs, a la 
coma de Fontalba, on es va interrompre la carretera que, fa 
uns anys, es va intentar fer arribar al santuari de Núria per a 
poder-hi anar amb cotxe .

Ramon Amigó també troba mollera en la toponímia de 
Vilallonga de Ter . Hi esmenta, per exemple, la mollera dels 
Dos Freixes (que diu, per cert, que no és sinó un aigol), que es 
troba al capdamunt d’un torrent que hi deu tenir el naixement . 

N’hem observat també al Lluçanès: un camp de les Molle-
res, a Sant Agustí, i un bac (obaga) així determinat sobre 
Alpens . Esmentem també les molleres de Puigpedrós, que es 
troben entre el coll de les Molleres i aqueix pic cerdà, fronte-

20 . De llacor, sinònim de llot o fangar .

La vall de Coma de Vaca des de la collada de l’Orri 
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rer amb Andorra . Com a ocurrència més cap a l’est que hàgim 
confirmat, tenim la mollera del Gavatx, sota el puig Neulós, 
sobre la Jonquera .

En el quadre adjunt hi ha els punts d’enquesta sobre el con-
cepte aiguamoll de l’ALDC en què el mot referent és mollera 
(amb molleriu, derivat immediat) .

Els moixals

Per tota aquesta banda del català oriental es fa força pre-
sent el mot moixal, de la mateixa família semàntica, però que 
s’aplica sobretot a indrets on traspua aigua, la qual origina 
un petit aiguamoll (o aiguamoix)21 . Un lloc, doncs, no gaire 
gran, amarat perquè hi va degotant constantment aigua (que 
potser regala d’una roca), la qual deixa una bona aigualera 
en l’herbassar que s’hi congria .

Una variant pretèrita seva, de significat idèntic, deu ser 
moixer, present encara en la toponímia . Així tenim, per 
exemple, el ras del Moixer el punt culminant de la carena 
fronterera sobre Maçanet de Cabrenys (Alt 
Empordà), i el topònim Moixeró: amb què 
els geògrafs i els excursionistes coneixen el 
tram de serra que continua el Cadí cap a lle-
vant fins que és rellevat en aquesta comesa 
per la Tosa d’Alp i el Puigllançada; però 
que en sentit estricte és tan sols el nom dels 
plans de pasturatges humits dels rasos cul-
minals que s’estenen entre el coll de Pendís 
i el coll de Jou, uns pasturatges, aquests del 
«Clot de Moixeró», on «les fonts hi bro-
llen, omplint-lo de murmuris», com diu 
Verdaguer i Coromines confirma, assaben-
tant-nos que «aquest immens pla de pastu-
ratges humits  . . . és tot ell pla de moixals» .

Personalment tenim constància també 
d’una font dita del Moixer, que es troba al 
municipi de Cercs (Berguedà), prop del 

21 . Aiguamoix és un sinònim de aiguamoll, propi d’una bona porció de les 
terres del bisbat de Girona (l’Empordà, la Selva i, en part, la Garrotxa) . Se 
sent també pel Vallès (Barberà del Vallès) i al Maresme (Sant Andreu de 
Llavaneres) .

despoblat de Vilosiu . Aquesta font té a no gaire distància 
un estanyol que, tal com assenyala la cartografia, no és sinó 
una mollera, originada sens dubte per aquesta font del Moi-
xer que té tan a prop . L’estanyol es troba al mig del pla dit 
de l’Estany, a tocar del mas deshabitat del mateix nom, i és 
envoltat per una prada de meravella, amb la gerdor més viva 
del món22 .

Mollal i mollar

Uns altres mots sinònims de mollera són els termes, vari-
ants de la mateixa família, mollal i mollar . Tant l’un com l’al-
tre, anomenen, com diu Coromines, llocs sovint enclotats (o, 
en un prat, la part més fonda) que es mantenen constantment 
humits, fins i tot ben xops, amb la qual cosa, quan plou, s’hi 
fan bassiols . Tanmateix, com matisa el mestre, no arriben a 
ser tan pantanosos com l’aiguamoll .

Segons també comenta, «mollar és molt viu a tot Ribagorça, 
sobretot a partir de Llaguarres (Baixa Ribagorça aragonesa) 
cap amunt», i afirma que se’n troben molts a la vall de la Valira 
de Cornudella (Alta Ribagorça) . En l’Onomasticon en dóna 
exemples de l’Alta Cerdanya (a la Tor de Querol, Angostrina 
i Elna) i també n’esmenta a Tavascan, al final de la Vall de 
Cardós (Pallars Sobirà) .

Mollar és més aviat propi del Pirineu Oriental . Bosch de 
la Trinxeria explica que és un aiguamoll que es fa entremig de 
joncs, créixens, tores, baladres . . .

Les aigües tortes

Com ja hem referit a l’inici d’aquest article, els rierols 
muntanyencs, quan transcorren per paratges de drenatge 
difícil i, per tant, on l’aigua fàcilment s’estanca —per un 
planell mollericós, posem per cas—, és normal que el curs 

22 . Aquest pla de l’Estany és en realitat un replà situat a mitja alçada del rost 
que baixa de la carena terminal dels Rasets i la collada del Tagast, alineada 
just sobre seu .

L’estany de Sant Maurici (en el Parc Nacional d’Aigüestortes)

— Estagell (Rosselló)
— Cornellà de Conflent (amb molleriu, segona resposta)
— Alp (Cerdanya) 
— Queralbs (Cerdanya)
— Campdevànol (com a segona resposta) (Ripollès)
— Les Llosses (Ripollès)
—  Castellar de n’Hug (amb molleriu, segona resposta)

(Berguedà)
— Avià (Berguedà)
— Santa Maria de Corcó (Osona)
— Prats de Lluçanès (Osona)
— Tordera (Maresma)
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se’ls faci incert i vagin formant meandres, l’un darrere l’al-
tre . Són els indrets que hom sol anomenar, ben explícita-
ment, aigües tortes, el paradigma dels quals (car no és pas 
l’únic) és el famós de la Vall de Boí, congriat en el curs del 
riu de Sant Nicolau, al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany 
de Sant Maurici .

Com hem dit, aquesta denominació es troba en altres llocs . 
Així n’hem constatat un altre cas no gaire lluny, a la Vall 
d’Àneu, sota el pic del Teso, al fi nal de la vall suspesa del riu 
de Son, per l’indret de Campolado on hi ha l’aiguabarreig de 
dues canals .

Afegim que la nostra llengua no té l’exclusiva en el nom 
d’aquest accident . Tenim, per exemple, unes Aigues Tòrtes 
araneses a la vall de l’arriu d’Aiguamòg (llegiu «aiguamotx»), 
poc més enllà dels Banhs de Tredòs, un paratge que afegeix 
al seu encís previst l’al·licient de mostrar un notable saltant 
d’aigua . I així mateix al Pirineu aragonès, prop del port de 
Somport i entre les valls d’Hedro i Aísa, tenim unes Aguas 
Tuertas, prou conegudes .

Altres mots per mollera

N’hi ha encara més, de mots, per a anomenar les molle-
res: molleriu, molladiu, molleric, aigüerol... Deixem els que 
no són sinó simples variants de mollera i diguem alguna cosa 
del terme aigüerol .

L’ALDC enregistra el mot (segons la variant aiga-
rol) com a nom per a l’aiguamoll en els punts d’enquesta 
següents: Sant Pere de Ribes (Garraf), Cervelló (Baix 
Llobregat), Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), Vacaris-
ses (Vallès Occidental), Campins (Vallès Oriental) i Moià 
(Bages) . (En les tres darreres poblacions, com a segona res-
posta23); com podem veure, per altra part, en cap localitat 
que pertanyi a l’alta muntanya . En canvi, Coromines en el 
DECat retreu el significat d’aiguamoll d’aquest mot tan sols 
per als parlars rossellonesos i veïns, posant com a exemple 
que és conegut amb aquest nom un paratge de damunt Beget 
(Garrotxa-Ripollès) que crida l’atenció perquè hi brolla l’ai-
gua . En aquest sentit podem reportar el topònim aigarols 
de Bacivers, de Mentet al Conflent .

Acabem aquests apunts, ben segur no exhaustius, sobre 
els aiguamolls muntanyencs, esmentant que també se’n 
poden trobar, per bé que com a excepció, en el País Valencià, 
al Penyagolosa, la part obaga —l’ombria— del qual és plena 
de fonts . Ens en dóna notícia J . Vigo i Bonada en un estudi 
seu de la fl ora de la contrada . Hi descriu una comunitat de 
plantes aqüícoles pròpia del lloc, que designa amb l’epígraf 
de mollera valentina de Càrex fosc i diu que es tracta d’un 
tipus de mollera que es troba únicament entre els 1 .300 i els 
1 .500 metres d’altura . Potser el nom d’un dels eiximents d’ai-
gua els Aiguajols que s’escau en un dels estreps del cim, la 
serra de la Batalla, fa referència a un indret que és entollat, 
això és, una mollera . Qui sap si aquest mot no és sinó una 
variant del terme aigüerol del Principat .

23 . La primera resposta a Moià és aiguamoix, a Vacarisses, aiguamoll i a 
Campins, aigamoll .

Advertiment
Els estudiosos de les comunitats vegetals dels Països 

Catalans solen aplicar el nom de fener a tots els herbassars 
megafòrbics de l’estatge montà i subalpí de les muntanyes de 
casa nostra, obviant o no esmentant la condició fonamental 
de terrer enaiguat de l’indret, segons el testimoniatge de la 
gent del país . Així, doncs, en aquesta extensió tècnica del 
mot són considerats també feners, per exemple, els herbas-
sars ufanosos que es fan a les vorades dels boscos o al peu 
d’una cinglera regalimosa, o encara els que constitueixen la 
fase inicial en la recuperació de la coberta arbòria després 
del pas d’una allau a bé en les clarianes que s’han obert en 
alguna tallada de la massa forestal; uns herbassars que si bé, 
cal convenir-hi, necessiten per a fer-se una bona humitat del 
terreny; no pas, però, que l’aigua hi sobreïxi . Un fener potser 
no és sovint sinó un aiguamoll o mollera incipient; un indret 
fi ns i tot on l’aigua potser no hi raja tot l’any: un paratge, 
però, on aquesta aigua sempre pot revenir . u

El Penyagolosa

 Punts d’enquesta sobre el concepte «aiguamoll» de 
l’ALDC en què la resposta és «mulladiu» .

— Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
— Bassegoda (Alt Empordà)
— Lledó d’Empordà (Alt Empordà)
— Oix (Garrotxa)
— Sant Privat d’en Bas (Garrotxa)
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Aclariment

Bona part dels feners i aiguals esmentats en aquest 
treball no apareixen en els mapes que enumera la bibli-
ografia . Procedeixen, però, de la toponímia dels blocs 
d’ortofotomapes 1:5 .000 corresponents als fulls del 
Mapa Topográfico Nacional de la sèrie 1:50 .000 dels 
quals més avall fem la relació . O, més exactament, de 
les notes personals que vàrem prendre en la comesa de 
revisor del Recull de Camp de Toponímia de l’ICC a 
escala 1 .5000 . En concret, es tracta dels fulls 1:50 .000 
següents:

Sort 33-10 (214); Esterri d’Àneu 33 .9 (181); Molló 
37-10 (218); Tremp 31-11 (252); Artesa de Segre 33-13 
(328); la Jonquera 39-10 (220); Isona 33-12 (290); Man-
lleu 37-12 (294) .

Un prec als nostres socis i sUbscriptors

Ho diem sobretot als socis, però també als subscriptors: ens aniria bé de tenir el vostre correu electrònic (estigueu 
tranquils si no en teniu) . El fet de no tenir-lo fa que no us puguem assabentar amb rapidesa i comoditat de certes notícies 
o de conferències que fem, o que us hàgim d’enviar per carta (als socis) el «Full Informatiu», les convocatòries a assem-
blees . . . Si Llengua Nacional no us ha enviat mai res per correu electrònic, això vol dir que no el tenim . 

És ben fàcil de fer-nos-el saber: fent servir el vostre correu, envieu-nos un missatge a <llengua@llenguanacional.cat> . 
Sols cal que escriviu el vostre nom i cognoms perquè us puguem trobar en la base de dades . Moltes gràcies!
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Gabriel Barceló Bover
Escriptor i professor de català mallorquí 
David Pagès i Cassú

Gabriel Barceló Bover (Manacor, 1936) és un ena-
morat de la llengua i del país. De fet, ho ha estat 
sempre. Per la seva capacitat de treball, per la seva 
empenta i pel seu coratge ens recorda el seu admi-
rat convilatà Mn. Antoni M. Alcover, de qui és un 
dels màxims especia listes.

Exercí, durant gairebé cinquanta anys, com a pro-
fessor de llengua catalana en diversos centres i 
localitats de Mallorca. Des de 1973 fins al 2001, 
any en què es jubilà, dirigí les activitats de l’Escola 
Municipal de Mallorquí de Manacor.

Té una obra que fa molt de goig. Sòlida i dura-
dora. Ha conreat gèneres ben diferents. Heus 
ací els títols d’alguns dels seus llibres: Viatge de 
brusquers (1965); Es cafè d’es Xots (1968), Curs ele-
mental de llengua de l’EMM (1979); Gent de forana 
(1981); Coneguem ca nostra (1983); Com s’ha de dir? 
(1984); Epistolari familiar de Mn. Alcover, en set volu-

mets (1989-1999), recollit en un del sol (2000); La 
normalització lingüística a l’Ajuntament de Manacor 
(1990), Qüestions de toponímia del llevant de Mallorca, 
amb A. Llull i R. Rosselló (1990); Gent d’empenta 
(2002); Pere Orpí, confessió general d’un capellà poeta 
(2003); Andreu Llodrà vist per alguns dels seus amics 
(2006); i tres reculls d’obra rimada: Deu anys d’in-
nocència (2006); Versos i esforços (2004) i 40 brams 
(2006)... Aquests últims mesos ha fet diferents pre-
sentacions del llibre Recull de glosats d’un poeta sense 
escola, del qual és autor-curador. 

Una trajectòria i una obra admirables, per a les 
quals sempre ha tingut el suport de la seva esposa, 
Margalida Rigo Mesquida, i dels seus fills i néts. 

En aquesta entrevista ens parla de la llengua, dels 
països nostres i del futur, d’un futur que, malgrat 
els contratemps i les dificultats, ell veu amb ulls 
confiats i esperançadors.

Gabriel Barceló Bover i David Pagès i Cassú en una trobada a Manacor
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Sou, des de ben menut, un enamorat de la llengua i del 
país. Quines persones us marcaren, d’una manera espe
cial, en la vostra infantesa?

Doncs sí, i amb molt d’orgull . De ben petitó, la meva mare 
—que vaig perdre quan tan sols tenia vuit anys— fou la 
meva millor instructora . Vaig aprendre a llegir el català de 
Mallorca damunt els seus genolls tremolosos, resseguint el 
text i escoltant-la a ella, amb les Rondaies mallorquines de 
Mn . Alcover . La mare era una bona lectora, dona instruïda, 
llevadora que havia conegut el meu pare a l’Hospital Pro-
vincial de la Sang de Palma, on l’àvia paterna també exercia 
de comare . Segurament influïren en la meva formació lin-
güística d’infant les meves germanes —jo era el caganiu de 
la nierada de set— i tota la gent que habitava a prop de ca 
nostra, especialment un matrimoni eixorc que m’estimava 
molt, format per l’amo, en Joan Mestre, de s’Hostal, i la seva 
esposa, Jerònima-Maria Sitges . Allà no sentíem parlar caste-
llà més que a uns pocs comandaments de l’exèrcit de Franco, 
que tenien els cavalls a l’alberg de davant ca nostra . Aquells 
veïns i veïnes eren gent en estat pur, de nissaga camperola, 
resadora i complidora dels manaments de Déu i de l’Església . 
Gent plena de por, per haver viscut de prop els desastres de 
la guerra contra la República .

Llegint la vostra biografia, hom constata que teniu una 
predilecció especial per l’ús de pseudònims: «es ros des 
Carritxar», «s’Ase d’en Móra», «es Faroler»... 

I «Picodiàvolo», «Cronos», «En Pelat des Collet» i d’altres 
que ara no em vénen a la memòria . De jove, no m’agra-
dava que em coneguessin, era molt empegueïdor . Per això, 
en publicar a la premsa local —a un poble petit tothom es 
coneix— m’interessava més que es llegís en català i que el 
lector es fixàs més en el text que no en l’autor . «Es Ros des 
Carritxar», per exemple, nasqué perquè es Carritxar era un 
topònim desaparegut de la contrada, tan sols recordat d’uns 
pocs ancians . Aleshores —parlo de final dels anys seixanta i 
principis del setanta del segle passat— jo escrivia, en regis-
tre col·loquial, una secció quinzenal, El camp, que tingué 
continuïtat en una Guia ciutadana, en una revista local, i 
gairebé tots els lectors es creien que qui les feia era un vell 
conrador . Em duia molta de feina mantenir aquell registre, 
però era divertit i tothom l’entenia; els articles es llegien en 

veu alta dins els bars . Quant a «s’Ase d’en Móra», el vaig 
estrenar a una secció setmanal d’una altra revista manaco-
rina l’any 1981 . Era un glosat irònic, que es deia Bram d’ase 
i que comentava l’actualitat política local i autonòmica . El 
vaig prendre de la dita «és com s’Ase d’en Móra, que de tot 
quant veu s’enamora» . «Es Faroler», semblant a l’anterior, 
també en versos, per a una altra revista de poca durada que es 
deia «El Faro Balear» . Per regla general, sempre que escric 
en registre col·loquial, encara ara, ho faig amb pseudònim, 
mentre que quan ús l’estàndard per a escrits més seriosos, 
signo amb nom i llinatges .

Ensenyàreu català, en diversos centres i localitats de 
Mallorca, des de 1954 fins que us jubilàreu. tan sols 
teníeu divuit anys quan començàreu a impartir classes. 
Gairebé éreu un al·lot.

Certament ho era, un jovenet inexpert, però amb moltes 
il·lusions . Record que aleshores jo era monitor a l’aspirantat 
d’Acció Catòlica de la meva parròquia i un vicari de bona 
memòria, Mn . Mateu Galmés, em confià un grup d’al·lots 
perquè els «entretingués», «instruís» i «educàs» . Llavors jo 
acabava de sortir del seminari d’un orde religiós on m’ha-
vien format clericalment i humanística . I a l’aspirantat vaig 
començar a ensenyar la poca ortografia del català que havia 
après pel meu compte . Després vaig continuar amb un grup 
de teatre rural que formàrem amb alguns companys, diri-
gits per un autor molt popular, Sebastià Nicolau «Boter» . En 
1955 hi vaig estrenar una obreta «de per riure», Els hereus 
del retratista. A l’octubre de 1955, a dinou anys, em vaig fer 
càrrec de la plaça de «prefecte» de la Sala d’Estudis del Col-
legi Municipal Ramon Llull d’ensenyança mitjana —conegut 
a tot el poble com «s’Institut»—, fet que em permeté un con-
tacte directe amb els estudiants de batxillerat, i ja en 1959, 
acabat el parèntesi del servei militar obligatori, com a con-
seqüència d’un curset amb Eladi Homs Zimmer i altres cata-
lans, fundàrem la secció escolta «Mn . Alcover» de Manacor 
amb Mn . Miquel Julià, poeta, músic i, sobretot, molt com-
promès amb el català . També hi vaig estrenar una obreta de 
«foc de campament» sobre la llegenda de sant Jordi, Beyruth 
de dol i de festa, amb els escoltes, alumnes de «s’Institut» . 
Aquestes són les meves primeres passes en l’ensenyament 
del català, en un temps en què gairebé tot es feia en castellà .

Cursàreu el professorat de llengua catalana amb el mes
tre de mestres: Francesc de Borja Moll.

Sí, i en gran estima que ho tenc . Les primeres passes del meu 
autoaprenentatge del català les vaig fer amb el seu manual 
Ortografia mallorquina, segons les normes de l’Institut... de 
1931, i més endavant, amb la també seva Gramàtica norma-
tiva per a ús dels escriptors baleàrics de 1962 . Però quan el 
vaig conèixer personalment i m’hi vaig implicar de bonde-
veres fou en 1964, en què vaig establir contacte amb l’Obra 
Cultural Balear (OCB) i em vaig examinar de català ele-
mental a l’Estudi General el maig de 1965 . Modèstia a part, 
el senyor Moll m’atorgà un «excel·lent», que em valgué par-
ticipar a un viatge per Catalunya, del qual vaig publicar la 
crònica Viatge de brusquers . L’èxit i els bons consells del Sr . 
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Moll m’encoratjaren a continuar els estudis de català regu-
lats —d’aleshores, és clar— i vaig assolir el grau de pro-
fessor elemental el juny de 1966, el de mitjà en 1969 i el de 
superior en 1974 . Alhora exercia la doble professió de titular 
de dibuix i de català (aquest, per compte de l’OCB) des del 
1966 . Llavors vaig escampar la bona nova a diverses pobla-
cions de l’illa, a més del col·legi Municipal . Tinguérem molt 
de contacte, tant epistolar com personal, a partir de 1965 . 

Heu estat el responsable del Servei d’Assessorament Lin
güístic de l’Ajuntament de Manacor i heu dirigit les acti
vitats de l’Escola Municipal de Mallorquí d’aquesta ciutat 
de 1973 a 2001, any en què us jubilàreu. Aquesta etapa 
devia ser la de la vostra plenitud professional.

Admeto que és així i que, a més, fou la més creativa, puix 
no teníem precedents . En 1970 el Col·legi Ramon Llull es 
convertí en Instituto Nacional Mixto, cosa que suposà l’ex-
tinció del primer . Si bé hi vaig continuar impartint les clas-
ses de català, l’arribada del nou professorat i les circums-
tàncies feren que en 1972 les hagués de deixar, encara que 
fos per poc temps . Hi hagué protestes de part de l’alumnat 
que les havia seguit, que, per mitjà de la premsa, arribaren 
a l’ajuntament . Al desembre d’aquest any, juntament amb 
el regidor Josep Maria Fuster i el professor Josep Maria 
Salom, demanàrem al regidor de Cultura la creació d’una 
escola municipal per donar continuïtat a l’ensenyament de la 
nostra llengua . La sol·licitud caigué en bones mans, sobretot 
les del professor i regidor Sr . Fuster, i en el mes de juny de 
1973 el plenari de l’ajuntament, nemine discrepante, donava 
el seu vist-i-plau al projecte que li havíem presentat els tres 
iniciadors, assessorats pel Sr . Moll i els juristes de l’OCB . 
A l’octubre, l’Escola inicià la singladura oficial, que ja ha 
passat l’equador dels quaranta anys . L’Escola anà creixent a 
passes de gegant i en cosa de cinc anys assolí una plenitud 
que plantejà al patronat que la regia la necessitat de crear 
una plaça de funcionari-professor-assessor-director de l’Es-
cola per a poder-la atendre degudament . El funcionament 
del Servei Lingüístic, complement independent de l’Escola, 
no començaria fins al final de la Transició, en el juliol de 
1979, en què l’ajuntament prengué l’acord de redactar en 
català gairebé tota la documentació (convocatòries, actes, 
dictàmens, bans, edictes . . .) .

precisament a Manacor hi trobem la possessió de Santa 
Cirga, el lloc de naixença del vostre admirat Mn. Antoni 
M. Alcover...

Sí, sí . . . Allà nasqué i hi passà la infància . Està a uns cinc 
quilòmetres anant de Manacor a Porto Cristo . Era fill dels 
masovers que conreaven les llecoroses terres d’aquell pla . 
Després, la família també conreà les de la possessió veïna, 
Son Crespí . D’ací que a la seva correspondència familiar es 
referís, en donar comandacions, a tota la «crespineria» . La 
meva admiració, ja ho he dit abans, em ve d’haver après les 
primeres lletres amb les seves narracions i d’haver estudiat 
aquest savi i complex canonge «bruixat» per la llengua, com 
el batejà el nostre amic Antoni Llull . Era un home amb l’em-
penta tel·lúrica de la terra, com Mn . Cinto Verdaguer .

El fet de ser convilatà de Mn. Alcover i de ser un apas
sionat per la llengua us devia portar de ben jove a tenir 
interès per la seva obra.

Admeto que deu ser així . Hi ha quelcom dins l’atmosfera del 
municipi —potser l’ànima o esperit enganxat al paisatge— 
que fa que el nostre poble estigui amarat d’alcoverisme del 
més genuí: escriptors en llengua catalana a balquena, glosa-
dors, conreadors de la cultura popular: Cossiers, Moretons, 
Indis, Dimonis, Nanets, Gegants, associacions de balls tradi-
cionals . . . fins i tot una ben estimable colla castellera, orgull 
de la comarca de Llevant . No hi ha dubte que cosa hi ha per-
què hi romangui tanta deixa sanitosa . Jo tan sols sóc un més 
dels «tocats» d’alcoverisme . La Institució Pública que porta 
el seu nom el fa reviure cada any per la data del seu aniver-
sari, el 2 de febrer, i no passa setmana que no hi hagi moguda 
a part o banda on no sia present el record del filòleg manacorí .

Amb quina lliçó ens hem de quedar, de la vida de Mn. 
Alcover?

Sens dubte, si tan sols ha de ser una, la seva estima i fidelitat 
irrenunciables a la dama .

El lingüista Antoni Llull, en una entrevista que li férem 
per al número 78 de Llengua Nacional, ens avançava 
que teniu moltes dades aplegades entorn del pseudònim 

Gabriel Barceló és un apassionat per la llengua
Foto: Joan Servera cabrer
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que utilitzava el canonge mallorquí, Jordi des recó, i que 
teniu la intenció d’escriure un treball amb totes les dades 
que teniu arreplegades sobre aquest tema.

Aquesta intenció i convicció encara segueixen vigents . Si 
el cap i la salut no declinen massa aviat, potser l’acabaré 
d’enllestir i presentaré els resultats de la investigació a les 
pròximes jornades d’estudis locals . És un dels meus reptes 
encara no acomplerts que desig aportar a les troballes con-
tínues que es fan d’aquest canonge magistral . La feina està 
bastant avançada .

tinguéreu cura de l’edició dels set volums del l’Epistolari 
familiar de Mn. Alcover. Una feina llarga i laboriosa que 
us devia satisfer molt.

Ja ho pots ben dir, això de la feina laboriosa de transcripció, 
però resulta insignificant comparant-la amb la satisfacció que 
em produí conèixer el dia a dia d’aquest homenot amable, rio-
ler, divertit, fins i tot xafarder, i la de salvar de l’oblit —i pos-
sible destrucció— més de dos-cents documents manuscrits 
que guardaven a les golfes de casa seva les nebodes d’Alco-
ver, Aina i Catalina . Aquestes dones em donaren tota casta 
de facilitats per a estudiar-los i publicar-los . També, una 
vegada salvat el material, vaig tenir l’honor que el professor 
de la Universitat de les Illes Balears, Pere Rosselló Bover, 
s’interessés a agrupar els set volumets, apareguts entre 1989 
i 1999 —bastants d’ells exhaurits— en un de sol, Epistolari 
familiar (1896-1931), que publicà a la col·lecció «Tià de sa 
Real», núm . 78, la Caixa de Balears, l’any 2000 .

Vós en sou un dels màxims especialistes. Ens agrada
ria que ens diguéssiu alguna cosa poc coneguda —o 
totalment desconeguda— de l’Apòstol de la Llengua.

Potser una que poca gent coneix fou la gran amistat que tin-
gué amb un veí de Son Crespí, que guanyava el canonge de 
més de quaranta anys quan Alcover encara era seminarista . 
Aquest home, Antoni-Vicenç Santandreu, conrador i que no 
havia anat gairebé mai a escola, era un excel·lent versificador, 
amb una memòria prodigiosa . En romangué tan admirat que 
li féu recitar els seus nombrosos glosats —algun d’ells de 350 
estrofes de dotze versos— i Alcover els deixà manuscrits a 
un llibre voluminós que titulà Aplech de cançons populars . 
Aquest «analfabet» resulta tenir un grapat de citacions al 
Diccionari català-valencià-balear, l’Alcover-Moll . El jove 
estudiant l’alliçonà seriosament perquè el glosador no usés 
castellanismes, aleshores molt de moda entre els repentistes, 
en els seus debats . L’amo Antoni-Vicenç va assolir en 1897 
un primer accèssit als Jocs Florals de Barcelona i en 1904 
hi féu una eixida molt exitosa entre els lletraferits acompa-
nyant Mn . Alcover . 

Heu conreat narrativa, poesia, descripció, viatges, teatre, 
llibres de didàctica de la llengua... Quin gènere us falta 
per treballar?

Doncs, mira per on, la novel·la extensa, de creació . Hi ha 
massa històries reals, que fins i tot superen les imaginàries, 
per a dedicar-hi tant de temps com absorbeix aquest gènere 
que tanmateix queda a mitges entre la fantasia i la realitat . O 
una cosa o l’altra, amb tot el meu respecte per als novel·listes, 
que tanmateix són els qui més prestigien la literatura nostrada 
i els qui s’emporten els premis i l’admiració dels lectors més 
exigents de casa nostra i de l’exterior . Mai no he estat temptat 
d’anar a concursos per assolir glòria o fama . Això ja em ve de 
lluny . No m’agraden les competicions, ni tan sols les esporti-
ves . Som un pacifista fins i tot en les polèmiques entre lletra-
ferits . No em satisfà veure guanyadors, perquè això implica 
haver-hi perdedors . Tothom té les seves coses bones . . .

Fins i tot heu fet traducció...

Sobretot de documentació administrativa per a la normalitza-
ció lingüística de l’Ajuntament de Manacor . Quant a l’altra, 
sí que he traduït alguns llibres d’història, inicialment escrits 
en castellà, com la Història de Manacor i L’Alçament forà 
de 1450 (Defensa dels pagesos), de Gabriel Fuster, o Hilari, 
el pianista dels dits tristos, d’Antoni Mus, o Les Illes del cal-
çat, d’història econòmica, de diversos autors, coordinat pel 
professor Carles Manera, que no s’arribà a editar . . . La resta, 
com ja he dit, són textos puntuals: documents notarials, sen-
tències, poemes, cartes de restaurants, textos de compromi-
sos . . . No, no em sent un traductor professional de novel·les 
o assaigs d’altres cultures, com els qui s’hi guanyen la vida . 

Alguns dels vostres llibres estan dedicats a persones que 
«han mostrat cara per al recobrament de l’ús de la llen
gua i la dignitat nacionals d’aquest país», que són moltes. 
també, des de l’Ajuntament de Manacor, impulsàreu el 
«reconeixement de mèrits» a persones compromeses amb 
el país i la llengua...

És el mínim que podíem fer per a ells: són els nostres herois, 
silenciats, anònims . En un món en què es valora tant la polí-
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tica, el futbol, les curses de cotxes, el tenis, el bàsquet, el 
ciclisme . . . o sigui els cultivadors de la competició esportiva, 
calia tenir un detall d’agraïment als conreadors de l’intel·lecte, 
de l’art, de la cultura popular, on tants d’homes i dones, sense 
la claca mediàtica de ràdio, televisió, diaris i revistes, han 
participat en una lluita constant per conservar i fer avançar 
el «siau qui sou» . Quant al «Reconeixement», estic content 
d’haver-lo iniciat i que encara perduri amb prestigi i dignitat, 
després de més de trenta-cinc edicions . Tant de bo que hom 
en continuï atorgant moltíssims més i que no sigui tan sols 
per als manacorins i illencs, com es fa darrerament, sinó que 
tingui en compte gent d’arreu dels Països Catalans . Entre els 
qui l’han rebut hi podeu trobar des de simples pallolers fins a 
catedràtics d’universitat, puix la llengua és cosa de tots i qui 
l’estima i s’esforça a prestigiar-la mereix premi .

¿Hi ha alguna persona, de les moltes que heu conegut 
del món cultural, que us hagi impressionat de manera 
especial?

Ui, ara em poseu en un compromís molt seriós! N’hi ha tan-
tes, actualment, totes especials, que fóra molt llarga la relació . 
Només a tall d’exemple, de les actuals, admir l’actiu Ramon 
Sangles, l’historiador dom Josep Massot, el geolingüista Dr . 
Joan Veny, la presidenta d’Òmnium Muriel Casals . . . tots ells 
viuen en el Principat . Del País Valencià: el professor medie-
valista Albert Hauf i el promotor cultural Eliseu Climent . De 
la Catalunya Nord, el poeta popular d’Elna Gabriel Escarrà i 
la seva companya Olga Hulló . A les Illes, Aina Moll, Damià 
Pons, Isidor Marí, Felip Munar, Damià Duran, Pere Orpí . . . De 
l’Alguer, Mn . Antoni Nughes, el poeta Fidel Carboni . . . Són 
moltíssims més els qui m’han impressionat per la seva labor 
i exemple de fidelitat a la llengua .

Sabem que us agrada mirar el camí recorregut més que 
no pas el que falta per recórrer... Com us preguntàveu 
l’any 2006 en la introducció del vostre llibre 40 brams: 
«Què hem avançat? Què n’hem après? Cap on anam?»

Crec que és bo, adesiara, «girar la ullada cap enrere», com 
diuen els versos de Joan Alcover a l’himne de Mallorca, «La 
Balanguera», sobretot per fer-ne balanç i no caure en el pes-
simisme i el descoratge . Responent la primera pregunta, em 
plau reconèixer que s’ha caminat molt i bé: vegeu-ne, com 
a comprovant, el creixement exponencial del nacionalisme 
i de l’independentisme . Quant a la segona, que cal malfi-
ar-se de la retòrica de certs polítics endevinaires i treballar 
des de la societat civil perquè aquells es sentin constrets i 
acorralats i no perdin el nord . La tercera és conseqüència 
de les dues precedents: ja sabem què volem i com assolir-ne 
la meta, certament ambiciosa i difícil, però clara . Això sí, 
aquestes respostes, al Principat, són més contundents que a 
la Catalunya Insular . Però tot creix i, més tard o més d’hora, 
s’hi arriba . Com més ens agrediran, més forts ens farem, ja 
que no hi ha res tan dolent que no tengui cosa bona .

Digueunos «coses bones» que destacaríeu dels molts epi
sodis que hi hagut en defensa de la llengua catalana a les 
Illes aquests últims mesos.

Heus aquí les més immediates del 2013: enllaçament per la 
llengua de persones, associacions, edificis escolars, balcona-
des d’ajuntaments . . . Vaga de fam i recorregut de Mallorca, 
a peu, de jubilats . Pèrdua de la por als enemics declarats de 
la cultura catalana . La culminació de totes, segurament, ha 
estat la cohesió social, amb més de cent mil manifestants fent 
costat, el 29 de setembre, a la rebel·lió verda dels ensenyants 
contra l’aplicació del TIL . Tot plegat ens dóna el balanç més 
positiu dels darrers quaranta anys, jamai somniat ni espe-
rat a les Illes, tradicionalment «de la calma» . La labor dels 
mestres no es pot pagar tan sols amb la caixa de resistència; 
mereix el millor dels monuments . Ha fet història .

Què diríeu als joves i als nouvinguts per engrescarlos a 
usar la nostra llengua? 

El que els he dit tantes vegades a les classes de català i onse-
vulla que he pogut . Que som un poble que vol viure amb 
les mateixes condicions de què frueixen els no oprimits: en 
català, respectats, respectant els altres i oberts al món . És 
a dir, com viuen els nostres veïns de les Castelles o Extre-
madura, sense retallades d’Estatut, sense decrets imposant 
altres llengües, sense «contribucions econòmiques especials» 
per ser d’on som . . .

I què diríeu als governants si un dia els tinguéssiu aple
gats davant vostre?

Depèn d’on siguin els governants . Als d’allà deçà, que ens 
deixin ja en pau i de fustigar-nos d’una vegada per totes . 
Així ells seran els primers a descansar en no haver de «casti-
gar» la nostra tossuderia i superioritat . Als d’ací, els nostres, 
per entendre’ns, que prediquin amb l’exemple i deixin de fer 
tants de revolts i estratagemes per entabanar . Que vagin per 
feina i es deixin de xerrameca de doble sentit i que desple-
guin més activitat . Que escoltin més el poble i que el servei-
xin, no que se’n serveixin . 

Portada del llibre Versos i esforços, de Gabriel Barceló
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Hi ha gent que es pregunta per què no hi ha una rela
ció més estreta, des del punt de vista cultural, entre les 
diferents illes...

Perquè cada illa és un món, una autonomia, un poble amb la 
seva pròpia història i idiosincràsia . Tan sols les uneixen tres 
coses: l’aire del cel, l’aigua de la mar i la llengua comuna . Si 
no hi ha més relació cultural és perquè hi ha hagut injustí-
cies —sobretot de caire econòmic i centralisme de part de la 
major que ha fet de gall amb esperons per dominar els quatre 
galliners— . Això de «Comunitat» és una farsa del «café para 
todos» que va reforçar la «Provincia» . Ningú no vol subjugar-se 
al més poderós . Venim de taifes i encara en sentim l’orgull .

I, de cara a reforçar els lligams i els nexes entre els dife
rents països Catalans, què caldria fer?

El contrari del que s’ha fet fins ara, en què s’ha aplicat la 
tècnica feixista del «divide i vencerás» . Ergo, més interco-
municació dels mitjans informatius, sobretot els televisius; 
més intercanvi d’informació; més viatges turístics, d’uns i 
altres, per a conèixer i descobrir el territori dels nostres ger-
mans, i, des de les escoles, fomentar encara més els conei-
xements històrics, geogràfics, lingüístics i culturals que ens 
uneixen . Qui, ja fa anys, me’n donà el remei —i el vaig posar 
en pràctica amb resultats ben esperançadors amb els alumnes 
de l’Escola Municipal— fou el professor Josep-Lluís Carod 
Rovira, malauradament «coronat d’espines» . Quanta ingra-
titud, Déu meu, amb aquest gran home!

En una entrevista al Punt Avui, el passat mes de juny, el 
pintor Miquel Barceló afirmava que «Mallorca forma part 
de Catalunya des del segle XIII, és una qüestió orgànica». 
Ens imaginem que hi deveu estar d’acord.

I tant, com hi estic! Si basta fer un cop d’ull als llinatges i 
renoms dels mallorquins i veiem que, en un elevat percen-
tatge, són topònims catalans indicatius de la procedència dels 
repobladors de l’illa: Alcover, Barceló, Calafell, Manresa, 
Perelló, Ripoll, Rosselló, Santandreu, Sureda, Terrassa, Vic . . . 
Mallorca és una síntesi del Principat tant en toponímia com 
en els parlars subdialectals de les diferents contrades: Fela-
nitx, Sineu, Alaró, Pollença, Capdepera . . . Poques persones 
se n’alliberarien de no portar un o altre cognom i del tic lin-
güístic procedent de la gran Catalunya de l’alta edat mitjana . 

Si Catalunya aconsegueix en els pròxims anys un estat 
propi, ¿creieu que això beneficiarà l’ús de la llengua 
comuna, així com l’enfortiment de les relacions entre els 
països nostres?

N’estic ben convençut . És l’únic camí que ens queda per a la 
pervivència de la llengua i la cultura catalanes . Si no s’asso-
leix la independència, mala barraca! Com que estic persua-
dit que s’assolirà, l’enfortiment de les relacions en serà una 
conseqüència més . Els mallorquins som envejosos i panxa-
contents —que experimentin i s’arrisquin els altres! De sem-
pre hem anat a la saga del que fa el Principat . Com que això 
donarà prosperitat i benestar, no trigaran gaire, els illencs, 
a seguir l’exemple i demanaran la confederació o l’annexió . 

Això ara sembla una utopia, però temps al temps . «Si l’enveja 
fos tinya, tothom duria barret», com resa la dita .

Formeu part d’una generació que ha vist com l’illa canvi
ava totalment. Quina valoració en feu? Com us agradaria 
que fos la Mallorca del futur?

El turisme ens ha donat la volta completa a la truita . Res no 
és ara del que era a la meva joventut: religió, camp, paisatge, 
costums, sectors productius, alimentació, població, fins i 
tot el clima . . . La meva valoració, ben subjectiva, és que els 
senyors que comanden l’Estat espanyol, Europa i el món han 
fet de nosaltres el que els ha vingut de gust . Hem estat una 
joguina en mans d’infants malcriats insaciables que l’han 
despellissada jugant i fent cabrioles . Tenc els meus dubtes 
que hàgim progressat, malgrat que hi hagi més gent, més 
cotxes, més hotels, més avions, més carreteres . . . També hi 
ha menys bosc i més misèries . Del que no dubto és que la 
Mallorca d’ara no s’assembla en res a la que em veié néixer i 
créixer . Potser l’única cosa que roman d’aleshores és la forma 
que apareix en els mapes . 

Ens consta que esteu a punt d’enllestir el tercer volum 
de les vostres memòries, que arriba fins a l’any 1983. 
Comptem que hi deurà haver més volums i que els veu
rem publicats.

 L’edat em diu que estic caminant per la capavallada i he de 
reforçar els genolls amb gaiato . No sé quant temps em queda 
perquè la meva carabassa continuï amb ganes d’escriure i de 
recordar el passat . Mentre la mitja salut aguanti, procuraré 
seguir actiu perquè les neurones no em juguin una mala pas-
sada . Si això fos així, m’agradaria contar la meva experiència 
i esperances almanco fins al 2002, en què vaig començar la 
vida, per entendre’ns, «contemplativa» . Quant al que dieu de 
veure’ls publicats, no és gaire probable, almanco mentre la 
vida m’acompanyi . No crec que el que hi dic pugui interes-
sar gaire a la gent que ens segueix . L’època dels lectors de 
llibres s’està esfumant . Les noves tecnologies caminen més 
de pressa que nosaltres . Altrament, no les escric per publi-
car-les, sinó per mantenir la ment activa i perquè els meus 
fills, néts i amics puguin recordar-me, si els ve de gust, quan 
ja no em tenguin .

Què us ha ensenyat la vida? Què us agradaria veure i 
viure els pròxims anys?

M’ha ensenyat moltes coses, positives i negatives . Entre les 
primeres, que la vida és molt breu, passa volant, i que el que 
tu no facis no ho farà ningú . Entre les segones, que el diner és 
un déu totpoderós, implacable, senyor del cel i la terra i que 
l’altruisme —que n’hi ha— cal cercar-lo amb un llum, malgrat 
sigui de dia, com feia Diògenes . La humanitat, en general, és 
molt egoista . M’agradaria veure — i viure-hi, ei, si pot ser!—
en un estat propi i amb la llengua catalana única oficial . Res 
de cooficialitats: el peix gros sempre es menja el petit .

Gabriel Barceló és d’aquelles persones que concentren 
en el seu si els millors valors d’un lloc, en el seu cas, de 
Mallorca. I que sigui per molts anys! u
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El document que Jordi Sedó 
ens posa a l’abast a través 
de l’editorial Malhivern, 

Un rèquiem pel catanyol, aplega 
gairebé un centenar d’articles que 
l’autor ja havia anat publicant en 
la revista d’Òmnium Cultural 

Escola Catalana, en una secció 
sobre lingüística que apareixia 
d’una manera regular sota el títol 
genèric de «Sense pèls a la llen-
gua» . Sedó anava fent-hi desfi lar 
determinats defectes o vicis que, 
com a excel·lent observador de la 
llengua que és, detectava en la 
parla dels catalans . I ho feia amb 
l’objectiu, segons es desprèn del 
que ell mateix afi rma en la intro-
ducció del llibre, de dignifi car el 
model de llengua que fem servir 
els usuaris del català i, més 
especialment, els professionals 
de la llengua (locutors, periodis-
tes, docents, dinamitzadors de 
lleure, presentadors, etc .), que 
està convençut que han de pren-
dre, sense cap excusa, un com-
promís clar i rigorós amb allò 
que és la seva eina de treball .

Un rèquiem pel catanyol està 
concebut amb una extraordinària 
voluntat didàctica . Per això, és 
ple de consells, trucs i estratègies 
que pot entendre i fer servir qual-
sevol parlant, fi ns i tot, encara 
que no tingui coneixements gra-
maticals, si necessita comprovar 
d’una manera ràpida i pràctica si 
un gir o una paraula determinats 
són correctes en cada cas . A més, 

està escrit en un llenguatge pla-
ner i a l’abast de tothom que fa 
del llibre una eina útil i efi caç per 
a tot aquell qui vulgui millorar el 
seu nivell de llengua, fer-la esde-
venir més genuïna i menys con-
taminada i, alhora, evitar que 
resulti encarcarada i poc mo-
derna; en defi nitiva, per a aquell 
qui vulgui fer del català un vehi-
cle apte per a la comunicació i 
que serveixi per a presentar-nos 
al món com una cultura homolo-
gable i normalitzada .

Jordi Sedó toca tots els as-
pectes de la llengua: des de l’or-
tografi a fi ns a la morfosintaxi, 
passant per la puntuació, el lèxic, 
la fonètica i, fi ns i tot, allò que 
s’ha convingut a anomenar el 
geni de la llengua, ja que ha vol-
gut fer un document que s’ocupi 
no tan sols dels barbarismes més 
freqüents, sinó també d’aquells 
que, essent-ho, no en tenen gaire 
l’aspecte perquè potser queden 
emmascarats per paraules plena-
ment catalanes, com ara prendre 
el pèl o muntar-se un pollastre, 
entre molts d’altres . Sedó sosté 
que, observant moltes de les ex-
pressions defectuoses que fa ser-
vir el catalanoparlant actual, es 

pot deduir que, cada cop més, 
anem passant a concebre la rea-
litat d’acord amb els paràmetres 
de pensament d’un parlant de 
castellà monolingüe, i explica 
que, quan succeeix això, no és 
tan sols la llengua la que es troba 
en perill, sinó la mateixa cultura 
que aquella vehicula . Expres-
sions com ara tocar fusta o mu-
llar, en el sentit de ‘treure alguna 
cosa positiva d’alguna situació’, 
igual que les moltes expressions 
defi cients que es comenten al lli-
bre, exemplifiquen magistral-
ment aquesta temença i donen 
peu a sortir al pas d’un fenomen 
que posa en greu perill la salut i 
el vigor de la llengua catalana .

És indubtable que Un rè-
quiem pel catanyol és un llibre 
imprescindible, un llibre que cal 
tenir a la vora de l’ordinador 
sempre que un hom es posa a es-
criure i un llibre que ja no po-
drem deixar de tenir present sem-
pre que ens expressem en català 
i vulguem fer-ho amb la dignitat 
que mereix la nostra llengua . La 
que mereix qualsevol llengua . u

SANTI CUCURELLA

(director de la Fundació Università-
ria Martí l’Humà)

Un rèquiem 
pel catanyol

El volum GRAMATI.CAT, 
de la col·lecció d’Editorial 
Barcanova «El català por-

tàtil», és una eina que se’ns ofe-
reix amb la lloable intenció de 
poder millorar el coneixement de 

la llengua catalana d’aquelles per-
sones «que hagin estat sufi cient-
ment escolaritzades en aquesta 
llengua o que disposin d’una 
certa base de competència escrita 
per via autodidàctica, per exem-
ple» . Persones que es troben que 
habitualment o ben sovint han 
d’escriure en català en situacions 
personals o professionals i a les 
quals, malgrat tot, «falta potser la 
seguretat pròpia d’un nivell 
d’excel·lència» .

El llibre s’estructura a partir 
d’un conjunt de 175 fi txes que 
s’agrupen en set tipologies lin-
güístiques, cadascuna de les 
quals fa referència a un tipus de 
problema o dubte gramaticals . 
Cada tipologia duu un codi alfa-
numèric (p .e ., CSE4, el qual en 
el context del llibre significa 
“Com s’escriu?4”) que facilita la 
localització del tema i s’em-
marca en un color de fons que 
l’agrupa amb la resta de fi txes 
que responen a la mateixa tipo-
logia o pregunta .

Cada fi txa consta, a més, de 
sis seccions convenientment se-
nyalitzades gràfi cament . En la 
primera es descriu d’una manera 
breu i clara el dubte plantejat . En 

la segona es mostren els princi-
pals errors o males solucions 
que se solen cometre en aquell 
tema, acompanyades de la cor-
recció més plausible . En la ter-
cera se’ns prevé de paraules o 
expressions semblants a la que 
es treballa però que podrien ser 
objecte de confusió . En la quarta 
s’exposa i exemplifi ca el que diu 
la normativa sobre el cas plante-
jat . En la cinquena s’ofereix una 
explicació de suport a la norma-
tiva del punt anterior a fi  d’esta-
blir associacions i estimular la 
intuïció en la solució de casos 
propers o paral·lels al que s’està 
estudiant . En la sisena s’amplien 
els aspectes normatius presen-
tats a fi  de primfi lar l’adequació 
o la precisió de l’aspecte que 
s’ha exposat .

Al fi nal del llibre, just abans 
de la informació bibliogràfi ca 
que el tanca, hi ha un índex alfa-
bètic de dubtes i de temes que 
ens permet d’accedir amb facili-
tat, gràcies a la indicació alfanu-
mèrica que l’acompanya (Parai-
gua o paraigües?, QF8), a la fi txa 
o fi txes en què el lector podrà 
resoldre el problema que se li 
plantegi: Avall o baix? Complet 

o complert? Li o hi? Pretext o 
pretexte?, etc .

Les solucions que l’autor pro-
posa són les habituals del registre 
estàndard: «a favor de determi-
nades solucions pràctiques, segu-
res, relativament neutres i esta-
bles, que lògicament poden no 
coincidir del tot amb altres, 
també perfectament acceptables 
normativament» .

El manual, que no és una 
gramàtica convencional —és a 
dir, ordenada temàticament, se-
gons els cànons tradicionals i 
amb els clàssics apartats de de-
fi nicions de conceptes, regles 
ortogràfi ques o morfològiques, 
solucions gràfi ques, etc .—, és, 
això no obstant, un instrument 
molt útil per al públic al qual va 
adreçat (els usuaris de la llen-
gua, encara poc o molt insegurs) 
i un material innovador, atractiu 
i diferent per als professionals 
que es dediquen a l’ensenya-
ment de la normativa, sense 
oblidar aquelles persones que, 
empeses pel desig de millorar el 
seu coneixement del català, de-
sitgen no aturar-se en el seu 
aprenentatge . u

MARCEL FITÉ

GRAMATI.CAT

Ignasi Llompart,
GRAMATI.CAT, Gramàtica de 
butxaca. Solucions ràpides 
per dominar el català,
Editorial Barcanova,
Barcelona 2014.

Jordi Sedó,
Un rèquiem pel catanyol,
Editorial Malhivern,
La Garriga 2013.
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En el llibre La revolució pendent, Ramon Monton hi recull 
cartes, articles i pàgines del seu blog sobre l’actualitat política 
dels últims anys, a saber: les misèries del tripartit, les contra-

diccions irresolubles dels socialistes i els convergents, l’esterilitat de 
la secular dinàmica d’enfrontament entre espanyolisme i catalanisme, 
l’estafa d’una transició que ens ha portat a un carreró sense sortida 
(amb l’apoteosi de la gran presa de pèl de l’Estatut), les diverses crisis 
derivades de l’espoli econòmic exercit per l’Estat espanyol, la conti-
nuïtat implacable del neoliberalisme i l’anomenada globalització i la 
necessitat de buscar alternatives per a crear una societat mes justa, 
lliure i sostenible tant a nivell nacional com internacional . u

No creiem pas descobrir 
la sopa d’all si diem que 
molts dels nostres au-

tors literaris tenen una predilec-

ció especial per l’Egipte antic, 
bressol d’una civilització extra-
ordinària i mare de molts mites 
i llegendes . Un dels casos més 
coneguts és el de l’escriptor Te-
renci Moix, veritable devot de la 
terra dels faraons, fi ns al punt de 
passar-hi llargues temporades en 
vida i de voler que una part de 
les seves cendres fos escampada 
a la badia d’Alexandria, un dels 
grans centres culturals de la Me-
diterrània de fa dos mil anys .

Un país d’Egipte en què co-
mença l’obra El misteri de la 
motxilla, de Jordi Cardona 
(Ogern, 1960), just quan l’arque-
òleg britànic Jonh Smith troba 
una motxilla moderna, fabricada 
a Barcelona, en l’excavació que 
duu a terme a la vall del Nil so-
bre els vestigis del temple aixe-
cat en honor del déu Amon-Ra 
quatre mil anys enrere . Una mot-
xilla amb una llanterna de piles 
a dins, un encenedor, una capsa 
de llumins, paper d’alumini 
d’embolicar aliments rebregat . . ., 
i que la rigorosa prova del car-
boni 14 a què fou sotmesa 
posteriorment va demostrar, 
d’una manera inqüestionable, que 
la seva antiguitat era mil·lenària . 

I ja tenim el misteri servit, tant 
en els mitjans d’informació es-
crits com en els audio visuals: 
com podia ser que aquella mot-
xilla fos una motxilla actual si 
feia una barbaritat de segles que 
estava enterrada? 

Un misteri que s’anirà des-
entrellant a mesura que la 
novel·la avança, amb tres prota-
gonistes joves, però escotorits 
d’allò més, el Ramon, el Ferran 
i l’Arnau, i un savi investigador, 
el senyor Lluc, que treballa en 
una central elèctrica edifi cada al 
costat d’una resclosa d’un riu, 
per bé que el que atreu de debò 
el senyor Lluc és perfeccionar la 
màquina del temps que acaba 
d’inventar . Una màquina que 
quan funcionava feia que es 
veiés un ròdol de llum estranya 
a l’aigua de la resclosa, acompa-
nyada d’un doll de bombolles 
com les d’una ampolla de xam-
pany quan es destapa .

Jordi Cardona, que no és un 
autor novell en el camp de la 
narrativa infantil i juvenil —ha 
publicat títols com ara El meda-
lló indi, La bola màgica, La in-
creïble Cristina o L’últim ni-
vell—, amb El misteri de la 

motxilla ens presenta una narra-
ció que parteix d’una bona his-
tòria —potser un pèl innocent, 
val a dir-ho—, carregada de 
misteri i relatada en un to força 
entretingut . No hi manquen epi-
sodis de lluita, d’enjòlit i de 
conspiracions entre bàndols a la 
recerca de riquesa i de poder, 
amb implicacions, fi ns i tot, d’al-
gun gran sacerdot egipci ende-
riat a segrestar el fi ll del faraó . 
Tanmateix, aquesta sordidesa 
tan real i tan humana també ser-
virà a l’autor, Jordi Cardona, per 
a cantar valors tan humans i tan 
extraordinaris com són l’amistat 
i la solidaritat, ultra constatar 
que les armes només serveixen 
per a fer mal .

D’altra banda, El misteri de 
la motxilla també canta la vida 
en contacte amb la naturalesa i 
denuncia el risc que engendra 
l’obtenció d’energia elèctrica 
mitjançant processos com el de 
les centrals tèrmiques o nuclears, 
cosa que fa que Cardona prengui 
partit per la producció energètica 
neta, sense efectes nocius sobre 
el medi ambient . u

JOSEP ESPUNYES

El misteri 
de la motxilla

Jordi Cardona,
El misteri de la motxilla,
Edicions del Pirata,
Il·lustracions 
de Jordi Viladoms,
Barcelona 2013.

Jordi Cardona,Jordi Cardona,

Ramon Montón,
La revolució pendent,
Editorial El Toll,
Ontinyent 2011.

La revolució 
pendent

Aquest llibre recull, ordenades alfabèticament, més de set-
centes parèmies sobre l’ull (locucions, frases fetes i re-
franys, bàsicament), amb equivalències idiomàtiques, si-

nònims, l’explicació i altres dades sobre l’ús i extensió de cada 
expressió . Clou l’obra un índex invers castellà-català i la biblio-
grafi a consultada .

Amb cara i ulls vol ser el primer volum d’una col·lecció de 
fraseologia sobre les diferents parts del cos humà (cap, mà, cara, 
braç, peu, cul, etc .) . u

Víctor Pàmies,
Amb cara i ulls,
Verkami 2011.

Amb cara i ulls
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D’ACORD, PARLEM 
D’AGRICULTURA 
BIOLÒGICA I SOSTENIBLE.

PERÒ COMENCEM 
PEL PRINCIPI.

Segur que un pagès de fa dos segles podria donar-te lliçons sobre coses que ara ens semblen molt 
modernes: la cultura de l’esforç, el reciclatge, el valor de l’aigua o la sostenibilitat. Vine a comprovar-ho 
al Museu de la Vida Rural i descobreix un dels discursos museogràfics més moderns i més ben travats 
del nostre país. Un museu que, mitjançant les instal·lacions més innovadores, s’encarrega de 
refrescar-nos alguns valors que vénen d’antic, però que cal tenir presents per encarar bé el futur.

www.museuvidarural.cat / info@museuvidarural.cat / T. 977 870 576
PER SABER ON ANEM, 
CAL SABER D’ON VENIM.
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