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E
nguany es compleix un segle de la publicació de la «Lletra de con-
vit» amb què Mn. Antoni Maria Alcover, folclorista i filòleg mallor-
quí, iniciava els treballs d’arreplega de materials que culminarien

en el magne Diccionari català-valencià-balear, pas importantíssim en
la consolidació de la Renaixença.

Doncs bé, per iniciativa de la Universitat de les Illes Balears, s’acaba
de publicar una «Lletra de convit 2001» que vol actualitzar, romanent
fidel al seu esperit, la de mossèn Alcover. Aquest text, al qual augu-
rem la màxima difusió, després de remarcar la importància del mani-
fest de fa cent anys, dibuixa els reptes actuals de la nostra llengua dins
el procés de mundialització, les noves migracions, l’ampliació i refor-
ma de la Unió Europea, l’evolució dels Estats-nació, etc. Llavors fa una
crida a la coordinació entre els països de llengua catalana, reclama el
reconeixement de la nostra comunitat lingüística i exhorta entitats,
empreses i societat en general a l’ús normal del català. Havent preci-
sat que s’adreça a totes les instàncies, internes i externes, que poden
influir en la situació de la nostra llengua, estableix un programa d’ac-
cions concretes amb vista a assolir progressivament els objectius
esmentats. Finalment, demana la difusió del document i l’expressió
d’adhesions, alhora que anuncia la constitució d’un «Consell de la
Llengua» que farà el seguiment de tot el programa.

No cal dir que la iniciativa de la Universitat de les Balears, oportuna com
mai dins el present Any Alcover, mereix atenció i suport. La nostra asso-
ciació no pot pas deixar d’adherir-s’hi, ja que els objectius d’aquesta 
«Lletra de convit 2001» concorden amb els nostres. Però desitjaríem
afegir-hi una precisió: si volem que el català sigui reconegut plenament
com una llengua normal i normalitzada, una llengua de cultura, cal que
aquesta nostra llengua es presenti com a tal, com una llengua de cultu-
ra. Per això, i seguint el fil d’editorials publicats en números anteriors
de la nostra revista, cal evitar, en la normativa i en l’ús del català, aque-
lles desviacions que ens aparten del model de llengua de cultura dissen-
yat per Fabra. I en això té una especial responsabilitat l’Institut d’Estudis
Catalans, entitat adherida de bon principi al text que comentem. Malau-
radament, fins ara el IEC no ha demostrat haver fet cas de les nostres
queixes i les nostres peticions. Volem creure que es tracta tan sols de la
lentitud inherent a les acadèmies i confiem que, tant els promotors de
la «Lletra» com els qui s’hi aniran adherint —i en primer lloc, perquè
jeràrquicament així li toca, el IEC—, posaran tots els mitjans capaços
d’assolir els fins tan encertadament assenyalats.u
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L A  F L A M A  D E  L A  L L E N G U A

Joan Salvat Papasseit

Guardeu la terra els pagesos germans, 

guardeu –beseu-la amb delit, pam a pam:

ara amb nosaltres, marins i gojats,

per Catalunya, els vaixells salparan.

Guardeu la terra els pagesos germans.

De cara al món altra volta, i firam! 

Les gestes nostres no temin la mar:

–qui duu senyera els dofins li fan pas.

Per Catalunya un bell nom voleiant,

de cara al món altra volta, i firam!

Fornits atletes, a proa s’hi cap;

deixeu l’Estadi pels fadrins que es fan.

Preneu els estris de viure en combat.

Per Catalunya: una passa endavant!

Fornits atletes, a proa s’hi cap.

Vosaltres, dones, heroiques com mai,

sigueu valentes, que l’empresa és gran:

les nostres filles que aprenguin l’afany.

Per Catalunya reseu català,

vosaltres, dones, heroiques com mai.

Fendim les ones, tal guerrers d’abans!

De nou la història que ens vegi avançant.

Vulguem ésser-hi entre els pobles més grans.

Per Catalunya, els fanals ben endalt;

fendim les ones, tal guerrers d’abans!

EL SOMNI
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Si mirem un mapa del País Valencià, les terres de la part oriental,
la part marítima, són totes pràcticament terres de parla catalana, de
parla valenciana. La denominació de la llengua, com s’explicà en el
tema «Identitat, normativització i normalització del valencià» (Llen-
gua Nacional, núm. 33), era indistintament la de llengua catalana
–pel seu origen, la llengua és així coneguda arreu del món– com la
de valencià. La denominació de valencià comença a finals del segle
XIV, com a estil de valenciana prosa.

Les comarques interiors, ara castellanoparlants, són l’Alt Millars,
l’Alt Palància, el Racó d’Ademús, els Serrans, la Plana d’Utiel, la Foia
de Bunyol, la Vall de Cofrents, la Canal de Navarrès; després hi ha
les comarques que prenen el nom del riu Vinalopó, l’Alt i el Mitjà, i
per últim el Baix Segura. Totes aquestes comarques, relativament
grans en extensió, no suposen més que un 10 % de la població
total del País Valencià.

L’origen històric de la presència del castellà a les comarques
al·ludides és divers. Hi ha la Plana d’Utiel, amb Utiel i Requena com
a poblacions més importants, i l’Alt Vinalopó, amb Villena com a
capital, les quals van ser adscrites a les províncies valencianes res-
pectives de València i Alacant mitjançant la divisió provincial del
segle XIX; Villena va pertànyer al regne de València en diversos
moments de la història, i Requena i Utiel hi pertanyen per voluntat
d’ells mateixos, que expressaren mitjançant referèndum l’any 1851.
La història de la Canal de Navarrès rau en Alfons el Savi, que pug-
nava contra els interessos del seu sogre, el rei En Jaume, i des
d’aleshores  ací hi ha població d’origen castellà juntament amb la
que té origen català. Les comarques orientals, pròximes a l’Aragó,
normalment són de repoblació posterior a l’expulsió dels moriscos
(1609). Al Baix Segura (Oriola), fou per l’acció del qui després seria
cardenal Belluga, que tenia els poders delegats de Felip V, que hi
hagué el canvi de llengua per mètodes molt poc ortodoxos. Totes les
altres comarques, on hi ha el 90 % de la població, tenen, en  principi,
com a llengua pròpia la llengua catalana, que precisament a les
poblacions del nord del País Valencià no té cap diferència dialectal
respecte a les veïnes catalanes.  

La repoblació del regne cristià de València va anar-se fent lenta-
ment, des del rei En Jaume fins a l’expulsió dels moriscos en el segle
XVII. Els repobladors, en la major part, a finals del segle XIV, procedien
de Catalunya, com ens diu Eximenis (Regiment de la cosa pública), i
també de l’Aragó, a més de diferents contrades. Els aragonesos,
però, s’adap taven a l’ús lingüístic propi del Regne, el qual sols tingué
la llengua procedent de Catalunya com a llengua pròpia, llengua que
precisament des de finals del segle XIV rep la denominació de llengua
valenciana per ser l’única pròpia i característica del Regne de Valèn-
cia, ja que l’aragonès no fou cap segona llengua pròpia de les nos-
tres terres. És per això que la Llei d’ús i ensenyament del valencià
(Preàmbul 4 ) diu que és la llengua històrica i pròpia de la Comunitat
Valenciana, de la qual constitueix la més peculiar senya d’iden titat.
Abundant en això, comprovem que els arxius de les poblacions de les
comarques ara castellanoparlants són en la llengua pròpia del Regne,
el valencià. El «bilingüismo histórico de los valencianos», com alguns
diuen, comença després de les pressions del segle XVI i sobretot amb
el Decret de Nova Planta, en el segle XVIII.

T R I B U N A

Pere RIUTORT MESTRE (Universitat de València)

(pr imera part )

El bilingüisme té interès en el camp didàctic, polític, lingüístic, psicològic, però, entre els habitants de les ter res valencianes, antiga-
ment anomenades Regne de València, modernament País Valencià, i en termes polítics Comunitat Valenciana, aquest fet és molt
important, perquè s’ha afirmat, sobretot en els temps actuals, i sens dubte per interessos polítics també, que «la Comunidad Valen-
ciana ha sido bilingüe desde siempre».

El poble valencià ha continuat en gran part fidel a la pròpia
llengua a pesar de la persecució secular per tal de destruir-la. El
valencià, a més de tenir els drets d’única llengua històrica i prò-
pia, continua essent la llengua viva de moltíssims dels fills de la
terra. Sortosament en els darrers anys l’hem vista introduïda a
les escoles i als centres universitaris, dret i deure irrenunciables
de la nostra època, en la qual l’ensenyament obligatori està
generalitzat per a tots i la llengua pròpia és el primer contingut
docent de qualsevol currículum escolar.

El bilingüisme valencià
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EL bilingüisme a través de la histò-
ria i en els temps actuals

La diversitat de llengües parlades en un
mateix lloc a través de la història ha estat
una realitat. Recordem, per exemple, els
casos de substitució d’una llengua per una
altra en els pobles que després adoptaren
la llengua llatina, en els quals durant un
quant temps va perviure el llatí amb la llen-
gua anterior a la conquesta romana. Pen-
sem també en Roma mateix, on hi havia
una llengua de cultura que era el grec i una
llengua popular que era el llatí. Horaci, en
la seua Art poètica, hagué de dir a aquell
deixeble seu que no escrigués en la llengua
grega, que ho fes en la dels seus avantpas-
sats, que parlaven llatí, encara que, com
diu, siga de menys categoria cultural que la
llengua grega; perquè escriure en grec és
com dur llenya al bosc. Fins al segle III, el
grec domina tot l’Imperi Romà. Des del
segle III, el llatí es va sobreposant al grec.

En la història de la cultura occidental,
un altre exemple de diversitat lingüística
el trobem en el cas del grec, quan supe-
rant els diferents dialectes es va crear la
koiné. Ens trobem, des de Grècia i Roma,
amb modalitats lingüístiques i amb llen-
gües diferents que conviuen. Actualment
és molt freqüent encara en llengües que
han esdevingut vehicle de cultura, com el
cas de l’anglès, de l’ale many, que hi haja
dos nivells: el que solem anomenar dia-
lectal i el que en diem literari, culte o
estàndard. La nostra llengua catalana no
n’és una excepció.

A l’època medieval hi va haver la llen-
gua dels intel·lectuals, la llengua culta (que
era el llatí) i la llengua popular, que en uns
casos podria ser el que ha esdevingut
l’anglès o l’ale many, llengües aleshores
«incultes», o les llengües derivades del llatí,
el romanç dels diferents llocs, que s’oposa-
va a la llengua culta llatina de les universi-
tats i dels savis. Pensem que el nostre Lluís
Vives, en el segle XVI, ho va escriure encara
tot en llatí. En aquesta llengua plana, vul-
gar, romanç, que parlava el poble,
començaren a escriure alguns les seues cre-
acions literàries i fins i tot científiques. El
cas més significatiu és el de l’incomparable
Ramon Llull del segle XIII i principi del XIV.

En el segle XVIII es va perdent el llatí i
entren llengües com el francès, l’anglès i
l’ale many a les universitats. Aleshores els
mestres francesos recomanaven que només
s’aprengués el francès.

En el segle XIX, a l’època del romanticis-
me, els nacionalistes defensen que sola-
ment s’ha d’aprendre la llengua pròpia. Els
nacionalistes reclamen l’estatut d’inde-
pendència política als grups humans que
tenen diferents llengües; recordem el
romanès i el grec modern; més tard, ja en el
segle XX, el polonès i l’hongarès. En el segle
XIX assistim a la unificació italiana, en la qual
la llengua de la Toscana, la llengua del
Dante, es considera la llengua italiana,
superant els dialectalismes italians, tan

diversificats, i alguns amb una important
literatura.

Actualment aquest monolingüisme
com a fet cultural ja no és admès, sinó que,
per diferents motius, l’aprenentatge de
diverses llengües és una necessitat. La
psicolingüís tica accepta que aquestes llen-
gües han de començar a ser apreses com
més aviat millor.

El bilingüisme és un dels aspectes de la
sociolingüística i la didàctica que més s’han
estudiat en els nostres temps, i aquests
estudis han conduït sobretot a dues con-
clusions que en principi poden semblar
contradictòries, però que no ho són. I és
allò que en 1928 va adoptar a Luxemburg
l’Organisme d’Ensenyament de les Nacions
Unides d’aleshores: la necessitat que l’esco-
la vaja unida a la llengua familiar o llengua
vernacla, conclusió aprovada per un estudi
posterior de la UNESCO de 1951 i publicat
en les Edicions d’aportació catalana de l’i-
noblidable Joan Ballester. La segona con-
clusió, molt actual en els medis pedagògics
i de política educativa, és l’anomenada
immersió lingüística d’una segona llengua.

En els nostres estudis i treballs didàctics
optem d’una manera molt especial per la
immersió lingüística, i bona part dels nos-
tres principis i proposicions didàctiques
corresponen a aquesta opció. Personal-
ment, des de fa molts anys, des que ens
dediquem a l’ense nyament de la llengua,
d’una manera teòrica i pràctica, vam pren-
dre consciència en positiu sobre això que
ara se’n diu immersió lingüística, és a dir, la
connexió dels parlants de l’una i de l’altra
llengua, amb un afavoriment de la llengua
que està en situació d’inferioritat, sense
oblidar que la llengua de posició sociolin-
güística més forta i estable també s’ha de
conrear al màxim possible. Cal reconèixer
que el bilingüisme és una realitat, i si volem
que hi haja un ordenament educatiu adient,
amb la recuperació de la llengua pròpia i
històrica unida a la necessària coneixença

de l’altra llengua –diguem-ne estatal–, el
mètode que escau és el de la immersió lin-
güística.

Els mètodes actuals de la immersió lin-
güística els explicava sumàriament quan
vaig ser professor de didàctica en els cursos
que organitzava l’ICE en els anys 1976 i
1977. Aleshores aquestes proposicions
eren molt personals, perquè pràcticament
tots defensaven que s’havia de fer un
ensenyament amb separació de valencia-
noparlants i castellanoparlants. Des d’ales-
hores sempre he defensat una connexió
dels parlants de les dues llengües i que
s’havia de fer una didàctica de connexió
d’uns parlants i dels altres, a base de temà-
tica diversa i d’interès, que reafirmàs i enri-
quís el lèxic d’uns i introduís en la llengua
els qui no la parlaven. Solament fent-los
parlar conjuntament, es podia recuperar
l’ús social de la llengua.

La psicologia no és capaç d’explicar
suficientment la connexió de personalitat i
llengua en la situació de bilingüisme, com
afirma el professor Miquel Siguan (1993).
El cas de bilingüisme que podria resultar
més paradigmàtic seria el familiar, quan el
pare parla una llengua i la mare una altra.
Normalment, als quatre anys es tenen
sobretot els fonaments d’una llengua i
sobre els cinc anys es coneixen bé totes
dues. L’ideal és que es tinguen els dos codis
–d’una llengua i de l’altra– individuats i
separats convenientment, sense interferèn-
cia, en principi, d’un sobre l’altre. I que
hom siga capaç de traduir, de passar un
missatge d’una a l’altra llengua. El bilingüe
per antonomàsia seria aquell que conegués
els dos codis i els pogués usar amb la
mateixa facilitat. Però el bilingüisme perfec-
te, en la pràctica, no existeix. Normalment,
no es coneix en el mateix grau una llengua
i l’altra. Fins i tot els bilingües familiars que
esmentàvem, difícilment es troben en
aquesta situació.

Com es podria mesurar el coneixement
de l’una i l’altra llengua? Com podríem dir
quina és primera llengua i quina segona?
Precisament amb la mena d’ús que es fa de
l’una o de l’altra; perquè, aquella llengua
que és instrument del pensament, la llen-
gua amb la qual espontàniament es pensa,
la llengua amb la qual es fan les comunica-
cions profundes, aquesta és la que ha de
rebre el qualificatiu de primera llengua.

Quan un té una primera llengua, és difí-
cil el canvi en profunditat respecte a una
altra llengua. La segona llengua s’adquireix
quan esdevé una necessitat. Qui es traslla-
da a un altre país, on els xiquets juguen i
viuen en una altra llengua –recordem els
nostres emigrants a Alemanya–, té la
necessitat d’apren dre la segona llengua.

No hi ha individus aïllats. Ens trobem en
interaccions socials. Podem considerar tres
situacions de bilingüisme:

1) La societat en què coincideixen dues
llengües. Les causes poden ser molt dife-
rents: les conquestes històriques fetes mili-

T R I B U N A
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tarment, o bé un procés d’unificació lin-
güística entre dos grups on es vol fer pre-
dominar una llengua sobre l’altra. En
aquests casos hi sol haver un recel de part
dels qui han  d’aprendre la llengua dels
dominadors. Els canvis lingüístics solen ser
lents i hi és normal la situació prèvia de
societat diglòssica.

2) Situacions d’immigració. És un fet
social que ha estat molt important i que
fins i tot té tendència a augmentar. Qui va
a la nova terra aprèn la llengua del lloc on
va. Continuarà familiarment, en la primera
generació, usant la llengua del lloc d’ori-
gen, però, si la llengua de la terra on s’ha
establert està en una situació normalitzada,
li resultarà imprescindible per a la vida
social i l’haurà d’aprendre. Aquest apre-
nentatge encara serà més fàcil i ràpid per
als fills dels immigrats; després d’una o
dues generacions, normalment, ja no
coneixeran la llengua d’origen.

3) Allò que podem anomenar el cosmo-
politisme. Les llengües tenen més validesa
que les mateixes fronteres. Poder-se traslla-
dar d’un lloc a l’altre és una necessitat del
nostre temps, per a l’economia i per a la
ciència. A més, els mitjans de comunicació
social com la ràdio, la televisió, la premsa
escrita i les publicacions, tant a través de lli-
bres com a través dels àudio-visuals genera-
litzats pel vídeo i altres sistemes, actualment
fan que hi haja un cosmopolitisme lingüís-
tic. Aquesta guerra ha estat guanyada,
almenys per ara i pareix que de manera ja
irreversible, per la llengua anglesa. Com ens
deia el professor Miguel Siguan, allò que no
es publica en anglès en el camp de la cièn-

cia, actualment no existeix. Un apartat d’a-
quest cosmopolitisme és el turisme. Aquest
desig d’estar un cert temps fora de casa, de
conèixer altres llocs en el món, fa que
milions i milions de persones anualment
deixen el seu lloc d’origen i es troben en
contacte amb altres llengües.

Pel que fa a allò que anomenem
 primera llengua, l’aspecte afectiu és molt
important. Galí, ja cap als anys trenta, feia
esment que, per exemple, la paraula mare i
les paraules que recorden fets íntims de la
vida no tenen el mateix sentit si són pro-
nunciades en una llengua que no siga la
pròpia. La llengua va unida a l’experiència,
bona o dolenta, de cadascú en la vida.

Moltes vegades és difícil la traducció
d’una llengua a una altra i hi ha certs con-
ceptes i paraules que poden traduir-se
mecànicament, però la diversitat de signifi-
cats que té cada paraula és distinta. Si pen-
sem en el mot agafar –en castellà coger–, si
el bou agafa un torero pot fins matar-lo, si
la mare agafa el fill serà donant- li senyal
d’afecte o ajudant-lo en alguna cosa, i
quan algú agafa allò que no és seu, signifi-
carà furtar. Les diverses accepcions que té
cada paraula són un dels entrebancs per a
la que podríem anomenar traducció mecà-
nica. I ja no parlem de les locucions ni molt
menys dels refranys. A més de tot allò que
afecta la morfosintaxi, especialment la con-
jugació dels verbs, els matisos són molt
diversos entre les diferents llengües. Fins i
tot algunes de les llengües indoeuropees
encara continuen tenint casos de la decli-
nació. Si deixem de costat les llengües
indoeuropees, d’altres fan la seua variació

de significat a través de prefixos, sufixos i
d’altres sistemes tan diversos dels nostres,
coses que fan veritablement difícil la tra-
ducció. Conèixer bé la pròpia llengua,
viure-la, per dir-ho amb la paraula adient, i
saber-la usar perfectament és un objectiu
que correspon al bilingüisme correcte. La
segona llengua serà estudiada al màxim, es
comprendrà a la perfecció, fins i tot es viurà
com a pròpia, però difícilment substituirà la
primera llengua.

El darrer aspecte és que les llengües
tenen un caràcter sociocultural històric i
són normalment l’aglutinant més profund
i més captable de la identitat d’un grup
humà. I si a això hi unim el fet del nacio-
nalisme, aleshores pot ser explosiu que
uns usen una llengua i uns altres una altra.
A l’estat d’Israel fins ara, per exemple, el
qui parla hebreu és contrari al qui parla
àrab i passar-se d’una llengua a l’altra
constitueix una mena de traïció.

Cal acceptar un bilingüisme no d’en-
frontament, de substitució, de fidelitat
d’un contra  la fidelitat d’un altre, sinó
com a instrument que uneix els pobles.
Com afirmava el doctor Miquel Siguan en
una de les seues conferències, l’anglès és
la llengua de tot el món i totes les altres
llengües vénen a convertir-se en minories
lingüístiques: tots nosaltres necessitem
ser bilingües, els castellanoparlants
també. El francès, a través d’una llei de
1994, ha hagut de defensar-se de
l’anglès. A Dinamarca s’ha elaborat un
text legal per a exigir les classes en danès,
ja que l’anglès anava foragitant la llengua
pròpia a les universitats.

T R I B U N A

Un bilingüisme correcte és molt desitjable en el camp humà i en el camp educacional, constitueix un enriquiment psicològic i
fa que totes les llengües –i amb elles totes les cultures del món– es puguen conservar. Fins i tot hem d’afirmar que mitjançant
un bilingüisme correcte s’aconsegueix una intercomunicació molt important per al futur de la intel·ligència mútua entre tots
els pobles que formen la humanitat.u
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T R I B U N A

Pel que fa a la llengua, un polític, parlant
de les actuals disposicions catalanes que
s’hi refereixen, en justificava la fluixedat
dient que la llengua no es pot imposar. El
cas és que el govern de Madrid va dictar
en 1857, fa quasi cent cinquanta anys, la
llei Moyano, la qual, per primer cop, exigia
que tota la quitxalla anés a estudi, a pri-
mer ensenyament. El detall negatiu, però,
d’aquella llei és que reincidia en l’obligació
que els estudis fossin fets per tots els
infants, solament, exclusivament, en cas-
tellà. Els nens catalans, per tant, han estat
sotmesos durant dècades i dècades a una
immersió lingüística únicament en castellà.
La llengua castellana ens fou imposada per
llei. I això avui ningú no ho vol saber o no
se’n vol recordar. Conseqüentment, per la
llei Moyano, ni als meus pares ni a mi
mateix no ens van permetre d’estudiar la
nostra llengua, la catalana, ni ens tolera-
ren d’estudiar-hi les assignatures.

Hi ha encara uns altres fets transcendents.
En nombrosos col·legis, tan privats com
públics, durant anys i en força ocasions
hom invità els infants catalans a no parlar
ni a col·legi ni als amics en la llengua prò-
pia; això es feia, ara amb insinuacions ara
amb befes, adés amb càstigs, segons els
professors o segons els centres educatius.
La indicació més repetida consistí a afirmar
que dirigir-se a qualsevol desconegut en
català era una greu falta d’educació. Cal,
doncs, desfer enèrgicament aquella malva-
da i deshonesta maquinació i afirmar, ben
al contrari, que és natural i just i de bona
educació dirigir-se sempre a altri, a Cata-
lunya, en català. Sempre: responent al telè-
fon, en el tracte a les botigues, als com-
panys d’estudi, etc. Dit altrament: cal no
perdre mai la nostra dignitat humana.u

Jaume VALLCORBA I ROCOSA

No 
perdem

la
dignitat

Algú va fer córrer la brama que no era convenient parlar gaire de la història de Catalunya perquè els arribats
de fora no s’hi sentirien identificats. És una opinió ben absurda, perquè, com voleu que els nou vinguts s’im-
pliquin en la personalitat d’aquesta terra si no en coneixen els antecedents, els fonaments? Tant a aquests

com als qui hi són de sempre els cal, sobretot a l’escola, el coneixement de la història vella de Catalunya, una
història nacional, tan respectable com la de les terres castellanes o d’on sigui.



LLENGUA NACIONAL u núm. 34 u primavera del 2001     10

E
ls dies 15, 16 i 17 de novembre s’ha celebrat a Barcelona la
I Trobada d’Entitats per la Llengua dels Països Catalans, pri-
mer gran pas bàsic i imprescindible per a assolir allò que vam

perdre amb la mal anomenada transició democràtica: la cons-
ciència d’unitat territorial i de comunitat lingüística.

La Trobada, sorgida arran de la idea inicial de la Plataforma per
la Llengua i la Coordinadora per la Llengua d’Alacant d’aplegar,
mostrar i conèixer mútuament projectes, campanyes i fites de
totes i cadascuna de les entitats que fan la mateixa feina, ha
rebut el suport –i integració– de la CAL (Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua), l’Organització pel Multilingüisme, la
Federa ció de Catalunya Nord, Joves de Mallorca per la Llengua,
Llengua Nacional, Llengües Vives, Casals Jaume I i Clar i Català.
I potser me’n deixo alguna. L’important d’aquesta resposta és
que aquest encontre aplega, sens dubte (i per primera vegada),
absolutament totes les entitats, federacions, revistes, col·lectius,
etc. que treballen per la normalització lingüística en tots els Paï-
sos Catalans. Això és històric.

A part de les resolucions de les xerrades, taules rodones i con-
ferències de la dita trobada, l’únic fet negatiu ha estat la impos-
sibilitat d’ar ribar a una entesa per a confederar-nos, malgrat l’alè
de  represa coordinada que hom hi podia flairar. Molts hi vam tro-
bar a faltar una clara voluntat d’unir, de sumar i aconseguir
–posats a somiar truites, la més grossa– la federació nacional
real, independentment de l’àmbit d’acció de cada associació.

Després d’anys i panys de malbaratar somnis i de perdre
llençols a cada bugada, el III Congrés de Cultura Catalana va
proposar (entre moltes altres coses) justament la necessitat de
federar-nos, perquè la unió fa la força. I no és sols una dita,
sinó una realitat empíricament demostrable: qui està unit,
guanya guerres i guanya eleccions.

Ara fa vint-i-cinc anys de la mort de Franco. D’aleshores ençà, el
govern català i el balear han normalitzat (cada un com ha pogut)
l’ensenyament, l’administració, la retolació, la toponímia, el món
cultural i editorial, certs mitjans de comunicació i prou. Faves
comptades, si bé necessàries. Què passa amb el govern valencià i
aragonès i amb el Consell General del Rosselló? Què passa amb els
bous i esquelles que vam perdre tots els catalanoparlants el 25
 d’abril i el 7 de novembre? Què passa amb la normalització del
cinema, de l’etiquetatge, del vídeo, de les ludoteques, del comerç,
de les noves tecnologies i de tots els mitjans de comunicació?

La resposta no és explicar les bones intencions dels governs
d’Antich i d’Iglesias, ni la creació de l’Institut Ramon Llull de difu-
sió exterior de la cultura catalana. No n’hi ha prou per a norma-
litzar una llengua contra dos governs estatals, un d’autonòmic,

un Consell, alguns jutges i tribunals (com el TSJCV) i molts anal-
fabets nacionalistes hispans o gals malcarats i superbs. Ni contra
el monolingüisme que podem trobar al web de Don Piso i d’al-
tres empreses teòricament catalanes, o a Barcelona y más.

Amb tot, hi ha símptomes de recuperació de la consciència
col·lectiva de comunitat lingüística: l’assemblea de 600 regidors
dels Països Catalans celebrada el 6 de maig a València (organit-
zada per la Institució Joan Fuster), el lema de la manifestació del
6 de maig (Anem junts, per la llengua i el territori), el Correllen-
gua, que –coordinat per la CAL– recorre més de 50 comarques
de tot l’àmbit lingüístic amb el suport de més de 500 entitats i
120 ajuntaments, l’espectacle Germanies 2007, que amb la par-
ticipació de cantants de Lluc, Elx, Fraga, Perpinyà i Barcelona can-
tava el passat, el  present i el futur dels Països Catalans.

Des de la CAL, sempre hem intentat  sumar i no restar, ni dividir.
Perquè la llengua és el nervi de tota la nació, allò que ens fa ser com
som, de Salses a Guardamar i de Menorca al Pla de Menorques.

Adreça de la CAL: http://www.cercat.com/cal

CAL-Guinardó: http://www.geocities.com/cal_guinardo

T R I B U N A

Cal confederar-nos

Daniel RUIZ-TRILLO
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L’ús dels possessius

Acabàvem el nostre treball anterior
publicat a LLENGUA NACIONAL1 dient que la
qüestió del complement del nom i de la
seva representació anafòrica era enorme-
ment complexa i que no crèiem pas
haver-ho dit tot. Tampoc, amb el present
treball, molt probablement, no ho haurem
dit tot. Però creiem que les observacions
següents poden arrodonir, en una certa
mesura, aquesta qüestió, en alguns aspec-
tes potser tradicionalment poc tractada,
perquè se solia abandonar a l’aptitud lin-
güística dels usuaris de la llengua, en la
qual segurament no s’havien arribat a
detectar gaires interferències. 

En un dels seus treballs sobre aquesta
qüestió, el nostre col·lega Jaume Vallcorba2
denunciava, amb tota la raó, la construcció
següent, observada en els mitjans de
comunicació:

[1] El metro no va obrir les seves portes.
Hi podríem afegir, fàcilment, nombro-

sos exemples que trobem en novel·les tra-
duïdes de l’anglès:

[2] Ackie tenia molta matèria gris [sic] sota el
seu barret.

[3] No em va treure els seus ulls de la meva
cara.

[4] La fogonada de la pistola encara il·lumi-
nava la seva cara. 

Insistim en el fet que es tracta d’exem-
ples reals, extrets de textos publicats en
col·leccions de difusió normal i que, presu-
miblement, han estat objecte de la revisió
lingüística habitual en aquests casos. I no hi
ha cap mena de dubte que en tots quatre
exemples l’ús del terme possessiu és el resul-
tat d’una interferència (del castellà o de
l’anglès). En una elocució genuïna i espontà-
nia, diríem que és indubtable que hom hi
hauria prescindit del terme possessiu, i que
només en l’exemple [4] hauria recorregut al
pronom datiu (el datiu dit possessiu) per a
determinar el grup nominal la cara:

[5] La fogonada de la pistola encara li
il·luminava la cara. 

Tot això és ben sabut i és l’objecte de
comentaris força habituals. I no creiem
pas que ningú defensi aquest ús del pos-
sessiu de què fem qüestió. Però també és
veritat que la preocupació per la determi-
nació del nom, especialment per mitjà
d’alguna partícula pronominal com és ara
el pronom en, emmena a l’ús de cons-
truccions artificioses, cada cop més fre-
qüents en les nostres publicacions. Jaume

Vallcorba3, a aquest propòsit, addueix l’e-
xemple següent:

[6] Els drets no són respectats sovint. Qui té
la solució? Tots nosaltres.

I postula la necessitat de no prescindir
del determinatiu del sintagma la solució,
que seria sens dubte, el pronom en. Això és,
que caldria dir Qui en té la solució? (en què
en vol dir, és evident, «del problema plante-
jat») en lloc de Qui té la solució? És veritat
que aquesta construcció és gramaticalment
acceptable, per la raó que la solució fa de
complement directe o acusatiu, però el nos-
tre sentit de la llengua la rebutja decidida-
ment, com una construcció exclusiva de la
llengua teòrica, obtinguda amb l’aplicació
mecànica d’una norma gramatical, tant més
que el context resol perfectament la deter-
minació del grup la solució. És el fet que
aquest grup faci de complement directe
que ens indueix, que ens tempta irresistible-
ment, a recórrer al pronom en, tan sovint
tristament deixat de banda en la llengua
interferida pel castellà. Si aquest grup nomi-
nal fa una altra funció gramatical, ens sem-
bla ben natural, a tots plegats, de confiar al
context la seva determinació:

[7] Els drets humans no són respectats
sovint. La solució depèn de tots nosaltres.

Ara: ¿en quins casos cal recórrer impres-
cindiblement a una anàfora a fi de determi-
nar el nom, quan el seu complement ha
estat esmentat abans i hom no el vol repe-
tir? Hi ha diversos fets a tenir en compte,
però podem anticipar, després de la consi-
deració detinguda d’una gran massa
d’exemples  (pouats en les definicions i els
exemples del Diccionari Fabra), que hem de
considerar necessàriament admissibles un
bon nombre de construccions tant amb el
terme possessiu com sense.

El primer factor a tenir en compte en
aquesta qüestió és el caràcter absolut o no
del significat d’un nom. Considerem, així,
els dos exemples següents:

[8] Em molesta la pudor.
[9] Em molesta l’olor.

És ben fàcil d’adonar-se que mentre la
frase del primer exemple [8] pot tenir
existència lògica i real aïllada de qualsevol
context concret, com una simple afirmació
que a algú li escau de fer, la segona [9], en
canvi, ens apareix com una frase  incom -
pleta, que només podria potser justificar un
context molt específic, o la intervenció
d’elements  extralingüístics. I això és així
perquè pudor té un sentit més complet que

no olor. Podríem dir que pudor equival a
mala olor. És a dir: és un nom que porta el
seu propi determinatiu.

Així mateix, grups nominals com el fred,
la calor, la pluja, la vida, la mort, la raó, la
veritat, la justícia, el bé, el mal, etc., que
designen conceptes més o menys absoluts,
poden ésser usats sense que els calgui cap
terme complementari o determinatiu. 

L’altre factor a tenir en compte és,
naturalment, la precisió del sentit. Compa-
rem ara els dos exemples següents:

[10] Va perdre la cartera.
[11] Va dir l’opinió. 

De nou, però per una altra raó, ens tro-
bem amb una frase de sentit complet [10] i
una de sentit incomplet [11]. Efectivament,
tothom entén, d’acord amb l’elocució cata-
lana genuïna tradicional, que en el primer
cas [10] hom parla de la cartera de qui és el
subjecte de l’oració (ell o ella), mentre que
en el segon no s’especifica de l’opinió de
qui és qüestió. Caldria un terme possessiu
(amb un antecedent que eliminés qualsevol
ambigüitat, és clar) per a saber de qui era
l’opi nió a què es refereix el parlant.

Com hem dit en altres ocasions, quan
és qüestió de parts del cos humà o d’ob-
jectes d’ús individual que hi poden ser
equiparats, com la cartera, el rellotge, les
claus, la corbata, l’anell, l’agenda, etc., i el
grup nominal que els designa és un com-
plement del verb, l’elocució tradicional
catalana sol prescindir del terme possessiu
o recórrer a un pronom feble (reflexiu o
datiu) que fa la seva funció:

[12] Anava amb les mans a la butxaca.
[13] Sempre es descuida l’agenda.
[14] Duia una taca a la corbata.
[15] Tinc coïssor a l’orella.
[16] S’ha trencat el braç. 
[17] Li van robar el rellotge.
[18] Li van donar un cop a l’esquena.
[19] Aguantar-se l’alè. Perdre l’alè (DGLC

«alè»).
[20] Duia l’americana descordada (DGLC

«descordar»).
[21] Que té el cervell pertorbat pel vi o per

qualsevol altra beguda alcohòlica (DGLC
«embriac»).

[22] Tinc el rellotge espatllat. Em vaig espat-
llar la mà: no me’n puc servir (DGLC «espatllar»).

En tots aquests exemples (tret, potser,
d’algun cas excepcional) la determinació
del complement per mitjà d’un possessiu
seria contrària a l’ús propi de la nostra llen-
gua. I podríem dir el mateix dels exemples
següents, en què trobem aquests noms
fent de  subjecte: 

S I N T A X I

Més sobre el complement del nom
Albert JANÉ



[23] Em cou l’orella dreta.
[24] L’abric em fa nosa.
[25] La cama em fa mal.

Ara: els exemples en què és imprescin-
dible l’ús del possessiu com a terme com-
plementari d’un complement del verb,
encara que sigui un complement directe i
que l’antecedent sigui el subjecte, no són
pas gens escassos:

[26] El Segre i l’Ebre confonen llurs aigües
(DGLC «confondre»).

[27] Mostrar, alguna cosa, la seva blavor
(DGLC «blavejar»).

[28] Defensar algú el seu honor, els seus
drets, els seus interessos (DGLC «defensar»).

[29] Deposar el seu orgull. Deposar la seva
actitud (DGLC «deposar»).

[30] Fer les seves devocions (DGLC «devoció»).
[31] Cada edat té els seus gustos (DGLC

«edat»).
[32] Produir, una metzina, els seus efectes

danyosos (DGLC «emmetzinar»).
[33] ... em va emprendre a mi explicant-me

detalladament els seus propòsits (DGLC
«emprendre»).

L’anàlisi o, simplement, la consideració
dels exemples següents, tots ells, també,
del Diccionari Fabra (DGLC), podria causar,
potser, una certa perplexitat:

[34] L’ alzina elevava les seves branques per
sobre dels arbres que la voltaven («elevar»).

[35] ... a les fulles i branques del roure i altres
vegetals per la picada de certs insectes que hi van
a dipositar llurs ous («ballaruc»).

[36] Executar, el cor, els seus moviments
naturals de contracció i dilatació («bategar»).

[37] Traçar [...] un polígon que tingui tots els
seus costats tangents a una circumferència («cir-
cumscriure»).

[38] Perdre el seu color alguna cosa («des-
colorir»).

[39] Perdre alguna cosa la seva crosta («des-
crostar»).

[40] Perdre una planta la seva flor («desflo-
rir-se»).

[41] La preposició «de» elideix la seva «e»
davant un mot començat en vocal («elidir»).

[42] Encaminar algú els seus passos («enca-
minar»).

[43] ... dit esp. del triangle que té els seus
angles iguals («equiangle»).

[44] Perdre, alguna cosa, la seva coloració
normal («esblaimar-se»).

[45] Dit d’ aquell que ha perdut els seus
queixals o una part d’ells («esqueixalat»).

Efectivament: en tots aquests exem-
ples, ens sembla que ni el sentit ni la natu-
ralitat de la frase no es ressentirien de la
supressió del terme possessiu. Talment com
no ens sobtaria gens l’ús del possessiu en
els exemples següents, que el DGLC resol
sense aquest determinatiu:

[46] Perdre, en les paraules o en els actes, la

circumspecció habitual, la serenitat («descom-
pondre»).

[47] Perdre el coratge («descoratjar»).
[48] Que ha perdut les dents («desdentar»).
[49] Perdre el color una cosa tenyida («des-

tenyir»).

La conclusió que n’hem de treure, una
vegada més, és que cal evitar posicions
dogmàtiques, basades en raonaments
lògics i correctes, que no es veuen confir-
mats, però, per l’ús real de la llengua i per
la jurisprudència que estableixen els textos
normatius. Notem que hem escollit, a
posta, exemples en què el grup nominal
susceptible d’ésser determinat per un pos-
sessiu fa de complement directe i té el sub-
jecte com a antecedent, perquè sembla que
és el cas en què tots, poc o molt, tendim a
prescindir del possessiu. Els exemples dels
altres casos són encara més nombrosos.

Examinem, ara, un parell de casos més
o menys particulars relacionats amb les
descripcions de coses materials. En primer
lloc, indiquem que en tots els exemples
del DGLC que tenim anotats, en què s’es-
menten els caps, les puntes, els extrems,
les vores, etc., de la cosa descrita, aquests
termes van sempre determinats amb un
terme possessiu:

[50] Peça de ferro o altre material dur que fa
corba en un dels seus extrems («croc»).

[51] Mamífer remugador semblant al cérvol,
més petit que aquest, amb les  banyes palmades
en llur part superior («daina»).

[52] Eina de boter emprada per a polir, en la
qual la fulla, corbada en els seus extrems i el
mànec... («dalla»).

I, en segon lloc, assenyalem que en des-
cripcions de plantes en què s’indica la carac-
terística o la utilització d’una part del vegetal
descrit (les fulles, les llavors, les flors, etc.),
aquestes designacions duen també el terme
possessiu que les determina:

[53] Betulàcia arbustiva, de branques flexi-
bles, cultivada per la seva fusta i el seu fruit
(«avellaner»).

[54] Avet roig o fals avet, abietàcia de tronc
rogenc, cultivada en els parcs pel seu aspecte
majestuós («avet»).

[55] Musàcia [...] molt cultivada pels seus
fruits... («bananer»).

[56] Barrela punxosa, que es distingeix de les
anteriors per les seves fulles i bràctees espino-
ses («barrella»).

[57] Bosses de pastor, crucífera arvense [...]
caracteritzada per les seves silícules triangu-
lars... («bossa»).

En tots aquests exemples descriptius,
no semblaria, certament, cap disbarat de
prescindir del terme possessiu. Però ens
hem de limitar, a fi de prevenir posicions
massa inflexibles, a assenyalar aquest ús
d’aquell diccionari, que, fins a la data, ha
fornit la jurisprudència d’una validesa

encara  no superada.
En els exemples següents, en canvi, és

clar que l’ús del verb tenir, que ja inclou la
idea possessiva, fa prescindir del terme
possessiu:

[58] Nom de diferents compostes del gen.
Scorzonera que tenen el plomall de l’aqueni amb
les barbes entrecreuades («barballera»).

[59] Bolet comestible de la família dels aga-
ricacis [...] que té el barretet pla amb un mame-
lló central... («cama-sec»).

[60] Família de plantes monocotiledònies
que tenen l’andreci reduït a un sol estam fèrtil...
(«cannàcies»).

[61] Dit del calze que té els sèpals lliures
(«dialisèpal»).

En d’altres casos (en descripcions de
plantes) alternen les solucions amb el
terme possessiu amb les que van sense.

Sobre l’ús indegut del pronom en

No ens sembla pas gens inadequat d’in-
sistir en l’ús impropi, és a dir, incorrecte o
artificiós, del pronom en, que, en els
darrers anys, observem tan sovint en la llen-
gua culta. Quan diem en la llengua culta
volem dir, naturalment, en la llengua escri-
ta, i no únicament dels diaris (inexorable-
ment tributaris, com tothom sap, de la
pressa, l’enemiga permanent de la correc-
ció lingüística), sinó també d’altres publica-
cions que, si més no teòricament, han
pogut ésser elaborades i enllestides amb
més calma, fins i tot de textos literaris o
d’assaig deguts a escriptors que són uns
bons coneixedors del llenguatge. De fet,
aquest ús impropi, o no propi del tot, del
pronom en apareix no solament quan li
confien la funció de complement del nom,
que és la qüestió que ara tractem més
detingudament, sinó en una gran varietat
de casos. Es pot dir que el trobem, el nos-
tre pronom, en les frases verbals més
impensades, talment com si l’hi posessin
per compromís.

Considerem, per tant, que és de raó
una bona exemplificació textual d’aquest
ús indegut o, si més no, artificiós, del pro-
nom en (a continuació de cada exemple
indiquem la proposta de solució que ens
sembla més encertada en lloc d’aquella en
què s’ha recor regut al pronom en amb una
desimboltura sorprenent):

[62] És la número 507, de les 529 que en
construí aquesta empresa (Calendari Serra d’Or,
1986, maig) ... de les 529 que construí aques-
ta empresa.

[63] El ministre Barrionuevo va confirmar
que encara hi ha cinc persones detingudes a Bar-
celona, acusades de vinculacions amb les Briga-
des Roges, i que el govern italià n’ha demanat
l’extradició de tres (Avui, 13.V.87, p. 12) ... ha
demanat l’extradició de tres.

[64] Però ni Mitrès ni Tinou no havien tingut
mai, com no n’havia tingut mai ningú, l’opor -
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tunitat d’experimentar una cosa semblant a...
(Ofèlia Dracs, Essa efa, p. 138) ... com no l’ha-
via tingut mai ningú...

[65] Encara no m’he mort, però n’he estat a
punt (W.R. Burnet, Homes petits, gran món, p.
32) ... però he estat a punt (o he estat a punt
de fer-ho).

[66] I van començar a dir-me Turkey, i ja sem-
pre me n’han dit (ibid., p. 194) ... i ja sempre
m’han dit així.

[67] Si fins llavors totes aquestes activitats i
entitats anaven un poc pel seu  compte, des de
1983 totes elles n’han sortit guanyant i han
racionalitzat... (L’Avenç, núm. 92, p. 59) ... totes
elles hi han sortit guanyant...

[68] ... experimentava una certa incomoditat
davant l’obra de Robrenyo degut [sic] a l’ús sis-
temàtic d’un llenguatge no literari, i, en els sec-
tors més conservadors, pel substrat combativa-
ment liberal del seu teatre, i en reconeixien quasi
únicament el fet d’ésser un autor en català molt
popular... (A. Carbonell i altres, Literatura catala-
na, p. 27) ... i li reconeixien quasi única-
ment...

[69] Maria Rius comparteix l’opinió molt
estesa entre els professionals del fet que els edi-
tors, de dibuix, no n’entenen res (Diari de Barce-
lona, 2.V.89, p. V) ... en dibuix, no hi entenen
gens.

[70] Això és el que volen demostrar els
pares. I en tenen tot el dret. O no? (Avui,
25.V.89, p. 48) I hi tenen tot el dret.

[71] A casa tots en tenim força pràctica
(Gemma Lienas, Així és la vida, Carlota, p. 10). A
casa tots hi tenim forca pràctica.

[72] El PP va demanar ahir que TVE emeti en
directe la sessió extraordinària d’avui, però encara
no se n’ha donat cap resposta (Diari de Barcelona,
29.I.90, p. 10) ... però encara no s’ha donat
cap resposta a la seva petició.

[73] Els gitanos, ara, diuen que no només
[sic] van ser dues persones els qui calaren les
cases [sic], sinó que n’eren centenars (Avui,
22.I.91, p. 40) ... sinó que eren centenars.

[74] Aquests s’enfronten amb ramats d’estu-
diants que no tenen consideració per ells matei-
xos perquè ningú no els n’ha atorgat, i que no
respecten els professors perquè la nostra societat
no en sent cap respecte (Avui, 17.XI.91, p. 44) ...
la nostra societat no sent cap respecte per
ells.

[75] Ara he de resoldre el problema dels dia-
ris, perquè n’estic subscrit a tres però habitual-
ment en compro dos més (Avui, 23.VII.91, p. 40)
... perquè estic subscrit a tres...

[76] Aproximar-se al fenomen surrealista és,
gairebé sempre, prendre’n partit (J. L. Giménez
Frontín, El surrealisme, p. 11) ... és, gairebé
sempre, prendre partit (o prendre partit per
ell, segons el sentit a expressar).

[77] És molt corrent que qui va fart no es
recordi de qui no ha menjat; sobretot si qui va
tip, en va gràcies a la gana de l’altre   (J. Vila,  El
nacionalisme català, p. 23) ... hi va gràcies a
la gana de l’altre.

[78] Per això el nacionalisme català, que afir-
ma la realitat nacional de Catalunya, en defensa
la identitat i n’aspira a la plenitud, se’ns presen-
ta a la palestra política diversificat... (ibid., p.

122) ... en defensa la identitat i aspira a la
seva plenitud...

[79] «Només se n’han de collir els coneguts»
... es prega que els bolets es tallin per la base
amb un ganivet i que només se’n cullin aquells
dels quals se sap del cert que són comestibles
(Avui, 19.X.93, p. 18). Només s’han de collir
els coneguts... i que només es cullin aquells
dels quals...

[80] Com a ciutadà, abomina la guerra així
que en coneix de prop els seus horrors, però
intenta salvar-ne tot allò que és salvable (Avui,
22.1X.93, p. 52) ... així que coneix de prop els
seus horrors... (o ... així que en coneix de
prop els horrors).

[81] ... la presència dels soldats nord-ameri-
cans a l’estranger, i cada cop són més les veus,
incloses [sic] les del seu propi partit, que en
demanen la retirada de Somàlia (Avui, 7.X.93, p.
5) ... que demanen la seva retirada de Somà-
lia. (solució preferent; vegeu esplicació més
avall)

[82] Es començaren a sentir també les pri-
meres veus qüestionant els valors morals i ètics
que recolzaven [sic] aquella empresa i fins i tot
els que tenien bàsicament la responsabilitat d’as-
segurar-ne la seva materialització (L’Avenç, núm.
161, p. 56) ... la responsabilitat d’assegurar
la seva m a te  ria lització (o ... la responsabili-
tat d’assegurar-ne la materialització).

[83] ... estic segura que si hi hagués hagut
un tribunal del poble, i ella n’hagués estat al
front, m’hauria condemnat a mort (Susanna
Tamaro, Vés on et porti el cor, p. 53) ... i ella hi
hagués estat al front...

[84] Com podia fingir que estimava un home
si en portava el fill d’un altre que estimava de
debò? (ibid., p. 152) ... si portava el fill d’un
altre...

[85] Per tant, la composició social i la funció
n’ha [sic] canviat radicalment i de poble lligat a
la producció ha passat a estructura purament
residencial (L’Avenç, núm. 222, p. 28) ... la seva
composició social i la seva funció han can-
viat radicalment...

[86] En els escrits de Josep Pla es poden esta-
blir els esquemes amb els quals l’escriptor con-
templa l’escultura catalana que li era contem-
porània i en marca les seves preferències
particulars (Nexus, núm. l8, p. 42) ... i marca les
seves preferències particulars.

[87] D’allò en feia una pila d’anys, potser
centúries... (A. Bosch, L’Atles furtiu, p. 90).
D’allò feia una pila d’anys...

[88] No entenia [...] que, si pots emprar dues
llengües per comunicar-te, si de fet ets bilingüe,
n’empris la que ells consideren inferior i t’entes-
tis en [sic] escollir-la per crear... (V Seminari sobre
la Traducció a Catalunya, AELC, p. 26) ... empris
la que ells consideren inferior... 

[89] ... el funcionari, que va acabar sent
–i em penso que encara n’és– l’amo i senyor
d’aquell ajuntament (I. Riera, Lletra de batalla,
p. 44) ... i em penso que encara l’és...

[90] Edita un butlletí des de l’any 1997 en
què apareixen llistats [sic] de pel·lícules recupera-
des, raó per la qual pot resultar-ne molt útil la
consulta pels historiadors (L’Avenç, núm. 230, p.
45) ... la seva consulta pot resultar molt útil

als historiadors. (solució preferent; vegeu espli-
cació més avall)

[91] De totes les potències, França era la que
en tenia més interès i la que estava disposada a
anar més lluny (ibid., p. 63) ... França era la que
hi tenia més interès...

[92] No crec que ells en tinguessin gaire
interès (A. Christie, El templet del mort, p. 86).
No crec que ells hi tinguessin gaire interès. 

Potser ens hem excedit una mica en
aquesta exemplificació del mal ús del pro-
nom en. Però, certament, teníem interès a
demostrar que no combatem fantasmes, i
que no n’hi ha prou d’explicar, amb més o
menys escarafalls (com molts es complauen
a fer), que l’altre dia en van sentir un (o
una), per la televisió, que deia Tinc poques,
Vaig agafar tres o Aviat farà quaranta. Hem
de defensar la integritat del nostre sistema
pronominal o anafòric, que comporta l’ús
dels pronoms en i hi, però de cap de les
maneres al preu d’usar-los a la babalà, tal-
ment com fan aquells qui de tant en tant,
quan parlen davant de segons qui, diuen
paraules com quelcom o llur perquè es vegi
que ells també en saben. Hem prescindit,
en aquesta exemplificació, dels casos (tan
nombrosos i usuals, dels quals podríem
reproduir centenars d’exemples) de dupli-
cació del pronom en i un grup nominal o
un terme relatiu precedits per la preposició
de, com és ara Ens en vam assabentar de la
noticia o És un cas del qual no en parlen
mai, perquè, a més de caure, de fet, fora
del nostre propòsit, són casos banals, com-
batuts i comentats reiteradament. En canvi,
en dos dels nostres exemples, [80] i [82], la
incorrecció en l’ús del pronom en consisteix
també en una duplicació o pleonasme,
concretament amb el terme possessiu, com
a anàfora vàlida del terme complementari
de l’acusatiu: en el primer cas [80], tant en
com el possessiu volen dir «de la guerra», i
en el segon cas [82] volen dir «d’aquella
empresa». Per això indiquem com a vàlides
les dues solucions per a cada cas, és a dir,
l’ús exclusiu del possessiu o bé del pronom
en. També ens cal indicar que en dos altres
casos, [81] i potser [90], hem de considerar
que l’ús del pronom en hi és gramatical-
ment defensable, com a anàfora del com-
plement de nom de l’acusatiu [81] i del
subjecte completiu o complementari [90].
Però si ens decidim a proposar la seva subs-
titució pel terme possessiu és, com ja hem
exposat repetidament al llarg dels nostres
treballs, perquè considerem que són dues
construccions totalment artificioses i exces-
sivament allunyades de la llengua real.u
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En català el verb estar és d’aspecte duratiu; significa, doncs,
passar temps en una situació, en unes condicions, en un estat,

transitòriament. Ens ho demostra el fet que hi ha el verb estar
quan en l’oració figura un circumstancial de temps en què hi ha
explícit un quantificador (dos, set, algun, molts, força, prou,
etc.)1, el qual mesura la  durada. Vegem-ne un exemple, amb el
quantificador trenta:

Amb trenta anys d’estar a la botiga coneixia el cor humà de tot
el barri (Rusiñol, L’auca del senyor Esteve, O.C., Ed. Selecta, p. 52). 

En aquest exemple, trenta anys és la quantitat de temps passat a
la botiga.

Contràriament, el verb ésser expressa el que veiem de cop d’ull,
en un moment, com una fotografia instantània, sense voler refe-
rir-nos a la durada. El circumstancial de temps que concorda
semànticament amb ésser és el que no conté cap quantificador:
l’anomenem de datació. Vegem-ne un exemple on els circums-
tancials de datació són avui i demà, sense cap quantificador:
La vida i la mort Déu la té. Avui hi som i demà no hi som (Rusi-
ñol, ibídem, p. 53).

Per a il·lustrar millor la diferència entre els circumstancials de
temps de datació i de durada, farem servir textos amb circums-
tancials amb un element expressiu comú, el substantiu temporal
dia. Primerament en transcriurem dels volums I–V de la Crònica
del rei Jaume I, en edició  de Barcino, publicats entre 1926 i 1960.
En retoco lleument la grafia per acostar-nos-els.

Circumstancial, aquell dia, sense quantificador, amb el verb ésser:

E en aquell lloc mantinent [de seguida] haguem acord e consell
que faéssem nostra cort general en Barcelona, e que fos cort
general de l’arquibisbe de Tarragona, e dels bisbes, e [...]; e que
aquell dia fossen en Barcelona ab nós (vol. I, p. 120).
E aquell dia que nós havíem donat a la regina que fos en Tor-
tosa (V, 22).
E aquell dia que fom [fórem] al Puig, partim [repartim] los
LXXXVI cavalls a aquells qui perduts los havien (IV, 68).

Circumstancial, tot lo/aquell dia, amb el quantificador tot, amb
verb estar i no pas ésser:

E tot lo dia estaven ab nós, e al vespre anàvessen recollir a la
mar (II, 54).
E estiguem tot aquell dia, e aquella nit e altre dia (II, 120).

E nós qui entràvem en Tarragona pel camí dessús de Vila-seca,
vim al matí arbres [de vaixells de vela] molts en Salou; e estem
tot aquell dia (IV, 56).

En segon lloc, per no quedar-nos solament amb exemples dels
temps del rei Jaume I, n’aportem de més propers, també, com en
els exemples anteriors, emprant-hi el circumstancial el dia, con-
traposat a tot el dia. Advertim que els casos que exemplifiquem
no són contradits per cap exemple dels mateixos textos d’on els
extraiem. 

AMB ÉSSER:
I prou que ho sabeu, vós, on la vàreu portar, Avi del dimoni. Vós
hi éreu, al molí, aquell dia: prou que ho sabeu (Vayreda, La Pun-
yalada, Barcanova, p. 160).

AMB ESTAR:
M’estic tot lo dia a casa (S. Genís, El auxiliar del maestro cata-
lán en la enseñanza de la lengua castellana. Parte segunda, 5a
edició,  p. 51, tema 51).
Vaig veure com daven garrot [...], i així anant continuant fins que
n’hi tingueren dotze, i tot lo dia s’estigueren allí (Guerra i vida
pagesa a la Catalunya del segle XVII, Curial, p. 72).
Estiguérem a Ntra. Sra. de Cabrera tot aqueix dia (ibídem, p.
83).

Hem aportat exemples amb el quantificador tot (amb el verb
estar ) o sense (amb el verb ésser). Però igualment ho hauríem
exemplificat amb qualsevol altre quantificador, i també amb
qualsevol altre mot temporal, com ara setmana, hora, diven-
dres, avui, demà, etc., com és el cas dels dos primers exemples
d’aquest article.

Finalment, val a dir que en les dites accepcions tant ésser com
estar poden usar-se sense cap circumstancial de temps. El cas és,
però, que els dos circumstancials esmentats ens han permès de
determinar els valors semàntics de l’un verb i l’altre.u

S I N T A X I

Exemples 
il·lustradors
d’un dels
usos de
ésser i estar

1.  Vegeu la llista dels mots quantificadors o quantitatius a les pp. 20
i 21 del meu llibre: Els verbs ésser i estar en català, Departament de
Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Curial Edicions Catala-
nes, Barcelona 1978;  llista que figura també a pp. 24 i 15 dels núms.
26 i 30 respectivament de Llengua Nacional, dins uns articles meus.

Jaume VALLCORBA I ROCOSA
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U
s heu fixat que avui tot són
virus? Si fas una dieta equili-
brada però t’agafa mal de ven-

tre, el metge et diu que tens virus; o
si et surt urticària sense que hagis
menjat bolets sospitosos, o bé ester-
nudes més del compte i no estàs
refredat, sempre obtens la mateixa
resposta. I no cal parlar dels temuts
virus informàtics, que en un tres i no
res et poden engegar a rodar tota la
informació que diligentment has
anat confiant a l’ordinador durant
un munt de temps.

Decididament, aquesta és l’era
dels virus: tot allò que no dominem
per manca de coneixements ho atri-
buïm a l’acció d’un virus.

Doncs bé, en l’àmbit lingüístic
tampoc no ens deslliurem d’aquest
fenomen, de manera que cada vega-
da s’hi van introduint més mots d’ac-
ció vírica; és a dir, paraules que de
mica en mica van minant la salut de la
llengua, fins a afeblir-ne el funciona-
ment com a organisme ric i sa.
Aquests mots envaeixen el camp d’al-
tres de genuïns, que arraconem en
nom d’una mal entesa modernitat
lèxica, i malauradament acaben impo-
sant un llenguatge lineal, avorrit,
pobre de recursos.

A continuació veurem alguns d’a-
quests virus lingüístics, trets de textos
reals que ens arriben per a corregir,
corresponents a un nivell de llenguat-
ge alt, a un registre culte, on suposa-
dament hi hauria d’haver una gran
riquesa i varietat. Proposarem també
unes altres solucions, més adequades
al context. No són les úniques; segur
que en trobareu moltes més.

Amb això no volem dir que
hàgim de bandejar sistemàticament
tots aquests mots del nostre vocabu-
lari habitual; la majoria són ben lícits
i ens poden servir de sinònims quan
hem de repetir contínuament algun
concepte, però hem de tenir cura de
no deixar-los créixer desmesurada-
ment, atorgant-los un rang superior,
no fos cas que els virus se’ns men-
gessin la llengua.

D U R A N T

«Tot ha funcionat amb normalitat al llarg de la
jornada electoral.»
Tot ha funcionat amb normalitat durant la jor-
nada electoral.

E N

«Al llarg del segle XIX, Catalunya fou la loco-
motora que arrossegà l’esquifit tren de la indus-
trialització espanyola.»
En el segle XIX, Catalunya fou...

E N T O T

«Al llarg del mes no ha plogut gens...»
En tot el mes no ha plogut gens...

Altres construccions:
AM B

«Al llarg del temps, aquests elements reben
mutacions...»
Amb el temps, aquests elements...

Ø
«Avui l’ambient és calorós, excepte a l’à-
rea del Pirineu...»
Avui l’ambient és calorós, excepte al Pirineu...

Z O N A

«La pesta afectà una àmplia àrea de la
Catalunya Vella...»
La pesta afectà una àmplia zona de la
Catalunya Vella.

E S PA I

«Els equipaments municipals disposen d’u

na àrea oberta reservada als esports...»
Els equipaments municipals disposen d’un
espai obert reservat als esports...

L L O C ,  I N D R E T

«Era una àrea molt poc transitada.»
Era un lloc/indret molt poc transitat.

T R AM

«Van tallar l’àrea de la carretera que va
de...»
Van tallar el tram de la carretera...

AV E N Ç ,  P R O G R É S

«El desenvolupament en el camp de la tec-
nologia és sorprenent.»
Els avenços en el camp...
«El desenvolupament de la medicina en
aquests darrers anys es fa palès...»
El progrés de la medicina...

C R E I X EM E N T

«Un factor a destacar és el desenvolupament
econòmic experimentat en aquell període.» 

Un factor a destacar és el creixement econò-
mic...

Altres construccions:

F E R ,  T E N I R L L O C . . .
«Ha desenvolupat molt bé el seu paper.» 
Ha fet molt bé el seu paper.
«La reunió es desenvoluparà al Palau de
Congressos.»
La reunió tindrà lloc al...

A R R E L S

«Trobem les fonts d’aquest mal en...»
Trobem les arrels d’aquest mal en...

O R I G E N

«Hem d’anar a cercar la fontd’aquesta espècie en...» 
Hem d’anar a cercar l’origen d’aquesta espècie
en...

Altres construccions:

S U S C I TA R

«És font de gran interès entre els lectors.»
Suscita un gran interès entre els lectors.

A U GM E N T,  A U GM E N TA R (especialment
en preus, sous...)
«L’increment de les pensions és encara un
tema pendent...» 
L’augment de les pensions...
«Durant aquell temps s’incrementà la pro-
ductivitat...»
Durant aquell temps augmentà la productivitat...
«El govern incrementarà les mesures de
seguretat...»
El govern augmentarà les mesures de seguretat...

C R E I X EM E N T

«En la dècada dels vuitanta apreciem un impor-

tant increment de la població en aquesta
comarca.»
... apreciem un important creixement de la
població...

P U J A R ,  A P U J A R ,  A P U J A R - S E (també
en preus, sous...)
«Les accions de la companyia s’han incre-
mentat dos punts» 
Les accions de la companyia han pujat dos
punts.
«Aquest mes l’IPC s’incrementa en un 0,4 %»
Aquest mes l’IPC s’apuja un 0,4 %.
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L’esterilitat productiva de neologismes, un problema de supervivència del
català

La imaginació (i la valentia) al poder

Estat de la qüestió

En la IX Trobada de Serveis Lingüístics Uni-
versitaris (1997), Vicent Partal, editor del
diari electrònic Vilaweb, es referia a un fet
aparentment insignificant però que crec
que és d’una transcendència majúscula.
Parlant d’Internet i de compaginar la glo-
balització amb la realitat local, va deixar
caure aquesta reflexió:

«Sabeu que l’anglès és un idioma —no sé per
què— que té una facilitat impressionant per
inventar paraules noves, i ja s’han inventat el
terme glocal, acrònim de global i local»1.

Tot i que és un testimoni concret, em sem-
bla que es tracta d’una percepció gene -
ralitzada: molta gent (i això ho podem
comprovar amb qualsevol conciutadà) creu
que l’anglès disposa d’una gran potenciali-
tat expressiva. I, encara que no s’expliciti,
 aques ta  creença parteix d’una comparança
amb el català, en el sentit que el català no
té tanta versatilitat expressiva com l’anglès
a l’hora de formar paraules. Per exemple,
en el llibre Mil nou-cents vuitanta-quatre,
de George Orwell, el traductor al català fa
un esforç per traslladar al català la neopar-
la, basada en l’anglès. L’esforç surt bastant
reeixit, però hi ha un detall que el mateix
traductor deixa pendent expressament
(al·legant, precisament, diferències d’ex-
pressivitat entre l’anglès i el català): la con-
versió. L’argument del traductor és que en
anglès es pot emprar un mateix mot com a
verb i substantiu (per exemple, book: ‘lli-
bre’ i ‘reservar’), una cosa que, segons l’au-
tor, el català no pot fer.

Lluny de ser una qüestió menor, em sembla
que aquest fenomen és d’una gran
importància; fins i tot diria que és una qües-
tió estratègica en la recuperació de la llengua
catalana (o en l’intent de mantenir-la viva,
depèn de què sigui el que estiguem fent).

És obligat un apunt previ: la capacitat
expressiva és un tret inherent de totes les
llengües. Totes, sense excepció, poden
expressar qualsevol concepte amb una
cons trucció pròpia, inventada o adaptada
del repertori lèxic. Això no cal discutir-ho,
tots els lingüistes ho subscriurien.

Ara bé, no em proposo analitzar si el català
té capacitat expressiva o no: en té. Em pro-

poso analitzar per què la percepció dels
parlants és que el català no té prou capaci-
tat expressiva, i sobretot, analitzar-ne les
causes, per veure si s’hi pot trobar alguna
solució. (No ens enganyem: que la gent
cregui que el català no té prou capacitat
expressiva implica indefectiblement que el
català no té prou capacitat expressiva; això
és com l’economia: els economistes afir-
men que a vegades va malament perquè la
gent creu que va malament i acaba actuant
com si anés malament.)

Comparança amb l’anglès

L’anglès (sobretot, el nord-americà) empra
diversos recursos que li permeten de gene-
rar nombroses paraules:

1) La contracció o aglutinació de dues o
més paraules d’un terme: a més de glocal,
tenim pixel (contracció de picture ele-
ment ), vortal (contracció de portal verti-
cal ), alumag (marca registrada d’un pro-
ducte de magnesi i alumini), e-mail
(contracció d’electronic mail ), mòdem
(contracció de modulator demodulator ),
outro (‘cançó breu que tanca un con-
cert’—emprat pels Rolling Stones—, per
simetria amb intro ‘cançó breu que obre un
concert’, amb oposició in/out), byte (con-
tracció de binary term ), bit (contracció de
binary digit), motel (contracció de motorist
hotel ), probit (‘unitat de probabilitat’, con-
tracció de probability unit; en català, prò-
bit), transistor (contracció de transfer resis-
tor ), stangflation (contracció de
stangnation i inflation ), electrocution (for-
mat a partir de execution i electro-; sem-
blantment, hidrocution ‘mort per tall de
digestió a l’aigua’), workaholic (‘addicte al
treball’, per parale·lelisme amb alcoholic ),
telex (teleprinter exchange ), etc.2

2) Un ús lliure de la conversió verb-nom: to
book ‘registrar en un llibre, fer una reserva’
(conversió de book ‘llibre’). (Aquest recurs
també el té l’espanyol: el despegue, el
enfoque, el embarque.)

3) Un ús lliure de l’habilitació del gerundi:
booking ‘reserva’. (En espanyol, hi ha un ús
lliure de l’habilitació de l’infinitiu: el caer
bien.)

4) Metàfores més aviat simplificadores:
electronic noise ‘sensor olfactiu informatit-

zat’ (literalment, ‘nas electrònic’), mouse
‘perifèric informàtic’ (literalment, ‘ratolí’),
mirror ‘còpia de servidor informàtic’ (literal-
ment, ‘mirall’), cookie ‘memòria de webs’
(literalment, ‘galeta’), banner ‘tira publi-
citària de webs’ (literalment, ‘bandera’).

5) Reduccions a una sola síl·laba de mots
llargs: lab (per laboratory ), Fed (‘Reserva
Federal’), keys (en crèdits de discos, per
keyboard ‘teclat’), etc.

El català disposa de recursos expressius
similars? Vegem-ho:

1’) Podem aglutinar i contreure tant com
vulguem, si més no en teoria: passaguiri
(contracció de passaport i guiri ), gristapo
(‘policia franquista’, contracció de grisos i
Gestapo), carcatòlic (‘carlí’, contracció de
carca i catòlic ), refotèndum (‘referèndum
del 1966’, contracció de refotre i referèn-
dum), estrippòquer (contracció de streap-
tease i pòquer ), militonto (‘militant sense
fonament’, contracció de militant i tonto)3,
aresblanc i aresnegre ‘varietat de blat
d’aresta  blanca, d’aresta negra’; terrafor-
mar ‘transformar un planeta (esp., Venus o

Mart) de manera que adquireixi els atributs
de la Terra per poder-hi habitar’4, xopetó
(traducció de chupibeso —promoció d’una
discoteca—, format per chupito i beso; la
forma catalana parteix de la proposta del
Termcat xopet ), servucció (‘direcció assisti-
da’, també servoconducció ), sociovergent
(contracció de socialista i convergent, en
referència a la ideologia política de Pasqual
Maragall), dictasenador (contracció de dic-
tador i senador, en referència a Augusto
Pinochet; Avui, 11-3-1998), zapatur (con-
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tracció de zapat(ista) i tour, en referència a ONG que portaven polí-
tics a la zona mexicana de Chiapas; Catalunya Nit, Catalunya
Ràdio, 5-3-1998), curatela (contracció de cura i tutela ), Bancaixa
(nom d’una entitat bancària valenciana, contracció de banc i
caixa), infoxicació (contracció d’informació i intoxicació, article
d’ExtraNet!, 4-11-1998, <www.extra-net.net/cat>), rururbà (‘amb
característiques urbanes i rurals’, terme aprovat pel Termcat)5, etc.
Un exemple que pot servir com a mostra d’aquesta capacitat és la
denominació que fa temps vaig donar, espontàniament i entre
amics —mai no sabrem si va ser fruit de la son—, als turistes que,
a Mallorca, anaven amb bicicleta: ciris (acrònim de guiri + bicicle-

ta). Automàtica-
ment, la resta de
turistes van ser
denominats coris
(els que anaven
en cotxe), moris
(els que anaven
en moto) i peris
(els que anaven
a peu), en con-
traposició als

indis (els ‘indigenes’ de l’illa).

2’) El català no aplica amb la
mateixa llibertat la conversió
verb/substantiu; així, allà on
l’espanyol diu enfoque, el català
diu enfocament; o on l’anglès
diu to book, el català diu regis-
trar (i no pas llibrar ). Dit això,
però, s’ha de matisar que no es
pot considerar (i molta gent ho
fa) que el procés que permet
crear to book en anglès sigui
desconegut en català. Joan
Mascaró6 fa veure que la relació
entre l’anglès taste (verb) i taste
(substantiu) és exactament la
mateixa que hi ha entre el
català tastar (verb) i tast (subs-

tantiu), per tal com el segment -ar no és un sufix afegit per a can-
viar la categoria gramatical de tast (si fos així, no s’explicaria la
forma de subjuntiu tasti, sense -ar), sinó un simple morfema gra-
matical que indica que es tracta de la forma infinitiva del verb.

3’) De la mateixa manera que l’anglès utilitza el gerundi com a
substantiu d’acció, el català utilitza el participi de passat, gene-
ralment en forma femenina. Un mot com pensada (per exemple:
He tingut una pensada) vol dir ‘acte de pensar’ i, malgrat
 l’existència de pensament, res no impedeix que puguem formar
aquesta nova paraula (i deixem estar ara possibles especialitza-
cions semàntiques entre aquests dos mots)7.

4’) En català també podem fer tantes metàfores com ens con-
vingui: serrells ‘qüestions pendents’ (originalment, ‘floc de fils
que pengen’); olla —en l’expressió estar dins de l’olla— ‘afer’
(originalment, ‘estri per a cuinar’); vomitar insults ‘proferir’ (ori-
ginalment, ‘treure convulsivament el contingut de l’estómac’);
padrí ‘persona que pot influir i que afavoreix algú’ (original-
ment, ‘mena de càrrec familiar’), etc.

Incapacitat actual del català

Si el català, com veiem, té uns recursos semblants a l’anglès,
per què els parlants perceben que no hi ha prou capacitat
expressiva en la nostra llengua? Em sembla que aquesta per-
cepció es deu a l’excés de tutela que els tècnics lingüístics hem

tingut damunt la llengua, especialment quan ha estat hora de
validar una creació expressiva nova (sigui espontània, sigui un
calc d’una altra llengua).

Per exemple: l’adverbi quasibé (o casibé ) té un ús força estès a les
comarques de Lleida i com a mínim en 1990 tenia una vitalitat
notable al Camp de Tarragona. En aquella època vaig preguntar a
un membre de la Secció Filològica si no admetrien en el diccionari
normatiu aquest mot, i la resposta, per sorpresa meva, va ser que
no hi havia raó per a admetre’l: era un híbrid entre quasi i gairebé
i, com que ja existien aquests dos, no era necessari incorporar-lo al
cabal del lèxic normatiu. Malaguanyada resposta, perquè gairebé
també és un híbrid i, per tant, l’únic argument que queda és que
tindríem un sinònim més per a un concepte (dit sigui de passada:
cosa que els diccionaris de referència fan en molts altres casos:
tomata, tomàtiga, tomàquet, tomaca, tomàtec, tomàtic...).

Aquest recel amb què han obrat els especialistes en llengua,
justificable per la situació sociolingüística que el català ha  viscut
—i encara viu—, és, al meu entendre, contraproduent. S’entén
que es reguli i que es corregeixi tant com calgui les formacions de
la llengua degudes a la pressió de l’espanyol i de l’anglès; però no
s’entén que s’apliqui exactament el mateix control a les creacions
pròpies, les que surten de dins de la mateixa llengua.

Cal tenir present que reprimir la creació espontània simplement
«perquè no és en el diccionari» implica reprimir tota la capacitat
expressiva de la llengua, i això és una cosa que no es pot fer en
cap llengua, ni en les que estan en una situació normalitzada ni,
menys encara, en les que es troben en una situació de minorit-
zació, com és el nostre cas.

Reprimirem els parlants que diuen monoquini en lloc de l’anglicis-
me topless? El mot monoquini, si més no, no és un anglicisme,
sinó que ha sortit espontàniament (fixem-nos que el francès i l’es-
panyol també ho diuen així). Un argument filològic per a no adme-
tre aquest mot és que no es pot fer el canvi de bi- per mono- per-
què bi-, en aquest cas, no és cap prefix. Però la meva pregunta és:
i què? Al capdavall, el diccionari inclou mussol amb el sentit de
l’antic urçol ‘furóncol ocular’: la forma mussol va ser una reinter-
pretació i no ha saltat cap lingüista etimologista dient que un
 mussol és una cosa i un urçol n’és una altra. Tampoc no reprova-
rem un parlant per dir bastonada ‘cop de bastó’ o tractorada ‘pro-
testa amb tractors’ perquè no existeix cap verb *bastonar o perquè
tractorada pot ser confusionari amb el nominal del verb tracto-
rar…, etc. I és que no estem pas en el llenguatge especialitzat, amb
un alt grau de formalització, sinó en la llengua general, on les
regles s’apliquen amb més laxitud.

Mirem les llengües de l’entorn: de l’anglès zapping, flash, chat o
scanning, l’espanyol ha generat, popularment, zapear, flashear,
chatear i escanear; que jo sàpiga, cap tècnic lingüístic en aquesta
llengua no s’ha atrevit a qüestionar aquests neologismes. Per què
no es pot dir amb total llibertat, doncs, zapar, flaixar, xatar i esca-
nar, posem per cas? Què ens impedeix de crear aquests verbs?
(Potser algun lector dirà: ningú no ho ha qüestionat, encara. És
cert. Però hi ha casos semblants a aquests. Es va admetre l’angli-
cisme test ‘prova’, però tots els autors —vegeu les fitxes Què cal
saber?, de l’Institut d’Estudis Catalans— coincideixen a condem-
nar testar ‘assajar’: si s’admet l’un, s’ha d’admetre la possibilitat
que es generi l’altre8.)

En aquest sentit, desaprovo actituds o afirmacions de lingüistes
com la que va fer Albert Jané en la ressenya del llibre Curs de
correcció de textos orals i escrits d’Eumo9 segons la qual era
millor posar com a títol solucions i no solucionari simplement
perquè… en el mateix llibre s’havia escrit exercicis i no  exerciciari.
Sotmetre la llengua (fins i tot l’estàndard, és clar) a un ideal però

L È X I C



LLENGUA NACIONAL u núm. 34 u primavera del 2001     18

també irreal simetrisme morfològic no és, em sembla, la millor
solució (almenys, en el cas de la llengua general). El català no té
exerciciari (i per això no apareix en l’esmentat llibre ni en cap)
perquè és de pronúncia complexa; però això no és argument per-
què destituïm del càrrec solucionari, encara que no hi hàgim
posat exerciciari. O hem de fer fora també de les pàgines gro-
gues el mot llibreria perquè la llengua del carrer no diu disqueria
sinó botiga de discos? Tancar portes com aquestes és com negar
el pa i la sal a la llengua10.

És cert que a vegades la restricció té raó de ser; per exemple, mos-
treig és un castellanisme i, per tant, té una certa lògica que no
s’admeti. Però a vegades hi ha hagut restriccions sense motiu (per
exemple, no es pot prohibir quiròfan11 i admetre obertament
 heliport ‘port d’hèlixs’ o autoescola ‘centre d’autoaprenentatge’:
aquí hi ha una evident manca de criteris).

La conseqüència de l’excés de control i de prohibir tot el que surt de
les quatre parets del diccionari ha causat bàsicament dos efectes. El
primer, que el català no pugui disposar lliurement de les noves for-
mes. El segon, que els parlants perdin confiança en els recursos de
la llengua i que inhibeixin la seva pròpia capacitat expressiva. Aquest
darrer fet, per a mi, és un dels pitjors enemics per a la normalitat del
català, perquè la normalitat lingüística vol dir, entre altres coses, nor-
malitat en la neologia. I no podem tenir complexos que ens facin
incapaços de crear mots: significa la nostra mort.

Què cal fer?

Davant aquesta situació, la pregunta obligada és: «Què cal fer?»
Una primera actuació és òbvia: no prohibir mots o expressions
nous si no és estrictament necessari. Amb això de estrictament
necessari vull dir en cas que es tracti d’un castellanisme o d’un
anglicisme innecessaris, motivats per la moda o perquè s’han
 calcat i que fan referència a un concepte que en català ja es diu
d’una manera. Aquest argument té sentit quan és un castellanis-
me que entra en competència amb un mot català (d’aquí ve que
barco no s’admeti, perquè ja hi ha vaixell ): la situació sociolin-
güística del català fa que hi hagi molts castellanismes (sonit per
so, tortilla per truita [tots dos, al sud del País Valencià], membri-
llo per codonyat, suelto per xavalla o menuts [al Principat]), que
només s’expliquen per interferència. Però no és el cas de mots
creats des de dins. Si una creació neològica no és res de tot això,
ha de ser, si més no, tolerada.

Una segona actuació és adaptar els anglicismes que, arribats de
nou i sense entrar en competència amb cap altre mot català (per-
què fan referència a conceptes nous), tenen una estructura mor-
fofonològica païble per la nostra llengua. De fet, l’estructura
morfofonològica de l’anglès és semblant a la del català en alguns
punts (per exemple, les oclusives finals), a diferència d’altres llen-
gües romàniques (cas de l’espanyol). Així, tenim esquetx (origi-
nal, sketch ), iot (original, yacht ), futbol (original, football ), bis-
tec (original, beef-steak ), flaix (original, flash ), esquaix (original,
squash ), xat (original, chat ), disquet (original, diskette ), tanc (ori-
ginal, tank ), gag (invariat), internet (invariat), surf (original, sur-
fing ), esquí i esquiada (original, ski ), esprai (original, spray ),
esprint i esprintada (original, sprint ), xou (original, show ), xoc
(original, shock ), etc. L’espanyol té molts problemes per a assi-
milar aquestes formes. De fet, aquesta pràctica ja la duu a terme
amb prou regularitat el Termcat (la prova és el nombre d’angli-
cismes adaptats que tenim).

Una tercera actuació és que els tècnics lingüístics facin servir
més la imaginació a l’hora de crear propostes neològiques. No
pot ser que un terme com CD-ROM s’adaptés com a disc com-
pacte de memòria només de lectura: pensar que aquesta pro-
posta quallaria no deixa de ser un despropòsit (de fet, la pro-
posta va ser retirada al cap de poc temps).

Per exemple, hi ha un concepte que tothom anomena amb la
forma anglesa: marketing. Aquest mot s’ha adaptat en màrque-
ting; però si no s’hagués adaptat, ens podríem plantejar com es
podria adaptar al català. En espanyol han creat, espontàniament,
mercadeo; en francès proposen mercatique; què impediria que en
català fos mercatge? L’he sentit proposar a dues persones diferents
(alumnes de cursos de llenguatges d’especialitat). En aquest sentit,
crec que, a més de deixar llibertat per a la creació innovadora, els
mateixos especialistes de llengua hem de practicar-la (que ho
diguin als francesos, que per a l’strip-tease han proposat effeuilla-
ge, és a dir, ‘esfullament’; aneu a saber fins a quin punt la geniali-
tat és també ingenuïtat).

En aquest sentit, les propostes noves fetes per terminòlegs també
han de tenir incorporat un grau de popularitat latent; és a dir, que
tinguin inherent l’acceptabilitat per part del gruix dels parlants.
Lluís de Yzaguirre, professor de la Universitat Pompeu Fabra,
defensa aquesta posició amb els mateixos arguments i per això
articula propostes semblants (per exemple, per a la pàgina inicial
o pàgina d’acollida d’un web, Yzaguirre afirma que se’n podria
dir perfectament acull ). Un altre exemple seria la traducció del
terme informàtic applet, que oficialment és miniaplicació, però
que a Softcatalà proposen de traduir per aplic, molt més
 manejable. En aquesta línia podríem posar-hi truncacions (trònic
per missatge electrònic ) i denominacions parcials (compacte per
disc compacte, força emprat en mitjans com Catalunya Ràdio);
però, sobretot també reaprofitaments (mini per quadricicle ), etc.
Dins els reaprofitaments tenim una font inesgotable de recursos:
del signe @ (en anglès, at ) se n’ha dit, espontàniament,
 ensaïmada; deixant estar si arrova és o no adequat, cal saber, a
l’hora de decidir-se per l’una o l’altra, que la metàfora amb la
pasta típica mallorquina és correctíssima i no pas una vulgaritat:
si més no, si mirem com en diuen altres llengües, veurem que és
la forma més internacional possible (literalment, en les altres llen-
gües se’n diu cua de mico, petjada d’elefant, etc.).

Una altra opció pot ser la grafia de les sigles com si fossin parau-
les. És del cas de cederrom, grafia lexicalitzada de la sigla CD-ROM,
i que té paral·lels en altres llengües (espanyol cederrón, francès
cédér rom; fixeu-vos que cadascú adapta a la seva pròpia morfolo-
gia i ortografia aquest mot anglès). Aquesta proposta és
 defensada per més d’un autor i presenta diversos avantatges: es
pot pluralitzar (ceder roms; en les sigles costa més), derivar
(cederro mitzar ), pot figurar en els diccionaris generals (la lexico-
grafia catalana no incorpora les sigles, a diferència de l’anglosaxo-
na12) i té correspondència internacional (un atribut desitjat en l’es-
tabliment de la terminologia). A més, no és el primer cop que es
lexicalitza una sigla: sida, pime, vip (encara no admès, tot i que
s’usa molt), elapé, ovni, etc.

Especialment, em sembla que és molt recomanable procurar no
traduir un anglicisme curt per una denominació més llarga: això va
contra l’economia del llenguatge. Casos com catering o lunch
sembla que només es poden traduir per servei d’àpats o àpat fred;
però la seva estructura sintàctica és un entrebanc a l’hora de com-
petir amb les solucions originals, més curtes. Per tant, en la  mesura
que es pugui, cal fer propostes menys formals i menys rígides.

Això no vol dir, però, que les solucions llargues no siguin efectives:
leasing ha anat deixant el terreny a arrendament financer. S’ha de
reconèixer, tanmateix, que aquesta via no és que sigui fàcil: a vega-
des costa trobar una bona solució. Per exemple, en el cas de goal-
average o basket-average es va optar per la traducció literal mitja-
na de gols (o de punts ); però tot i això aquestes solucions no han
acabat d’agradar i costa que s’implantin. Un cas similar és softwa-
re i hardware: les formes programari i maquinari són prou atracti-
ves d’entrada, però malgrat això també costa que quallin. Altres
exemples són happening (només en podem dir espectacle al
carrer ) o air-bag (proposta: coixí de seguretat13).

L È X I C
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Aquestes propostes, lògicament, no ens han de fer perdre de
vista quan hi ha d’haver una necessària i justificada actuació
correctiva. Penso, per exemple, en els anglicismes que es
generen per moda: és el cas de hand-out o coffee-break. Aquí
no és que calgui una traducció; és que ja teníem la manera de
dir-ho abans que es descobrissin les noves denominacions
foranes: pauta (o fotocòpies ) i cafè (o pausa)14.

Hi ha, lògicament, altres qüestions de caràcter més aviat
sociològic, sobre les quals els lingüistes poca cosa podem
fer. És el cas dels anglicismes input i output, dels quals són
equivalents perfectes els mots catalans entrada i sortida.
Passa, però, que el mateix parlant, pel fet que dóna un ús
molt concret als anglicismes, pot arribar a afirmar que «no
és ben bé el mateix».

En darrer terme, s’ha de parlar de la possible traducció de ter-
mes anglesos de caràcter més expressiu. L’anglès recorre molt
a sintagmes verbals nominalitzats: per al semàfor, per
 exemple, van proposar stop-and-go (aquesta forma, però, no
va reeixir: la gent en diu traffic light ). Un altre exemple és
park-and-ride, una esplanada als afores de la gran ciutat per-
què la gent que ve de la rodalia hi aparqui i es desplaci fins al
centre amb autobusos. Per a l’edició del Diccionari visual de la
construcció es va optar per la forma aparcament de dissuasió.
Particularment, em sembla que és una mala política optar per
solucions més formals com a alternatives a creacions expressi-
ves de l’anglès; potser seria més factible recórrer a construc-
cions com aparca-i-vés: per molt que no agradi a primer cop
d’ull, bé tenim crida i cerca, entra-i-surt, vaivé, batibull, etc.,
tots substantius. Un segon exemple seria stand-by: si es tra-
dueix per mode permanent tenim un terme molt formal però
poc pràctic; si, en canvi, es tradueix per en espera (proposta
del Termcat) tenim un terme menys formal però possibilista15.

Lliçó final: el batec de la llengua

Em sembla que no podem recloure el català a un estadi mori-
bund on no pot florir cap forma expressiva nova. Encara més,
crec que necessitem precisament el comportament contrari:
s’ha d’alimentar la llengua amb recursos expressius nous.
S’han de crear paraules sense complexos (com feia Isaac Asi-
mov, que va crear robotics [cat. robòtica ] sense saber que l’es-
tava creant: es pensava que era així)16.

Convé estar a l’aguait i sentir el batec de la llengua; és a dir,
la manera com viu, com es manifesta. Quines construccions
sorgeixen, quines noves paraules es posen de moda, com es
designen els nous conceptes, per què s’implanta una solució i
no una altra, quina és la natura d’una forma (manlleu, adap-
tació, traducció, creació espontània), etc. I destriar, de tot allò
nou, el que és propi i el que és interferència. Allò que és propi,
pel sol fer de ser-ho, ja pot ser benvingut: sense manies.

Hem d’evitar, doncs, l’excessiu proteccionisme que s’ha fet en
català. Hem de vigilar i controlar la llengua, és cert, però
convé que la protecció no esdevingui claustrofòbica,
 inhibidora: ha de ser també estimulativa, creativa, engresca-
dora, desencotillada… La llengua ha de ser jove, no deixem
que se’ns  panseixi, que es rovelli, que s’emmusteeixi… o el
següent pas serà inscriure l’epitafi a la làpida.u

L È X I C

1. Actes de la IX Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. Recursos
informàtics aplicats als serveis lingüístics: assessorament, formació i dina-
mització. Barcelona, 26 i 27 de novembre del 1997. Barcelona: Universi-
tat Pompeu Fabra, 1998, p. 34.

2. Més avall parlo dels sintagmes expressius de l’anglès, com park-and-
ride o stop-and-go.

3. Aquests sis primers, extrets del Diccionari del català popular i d’argot,
de Joaquim Pomares (Edicions 62, 1997).

4. Forma que trobem a un llibre sobre noves tecnologies de Xavier Duran
En el llindar del futur (Proa 1990). En espanyol se’n diu terratransformar
(segons he documentat en un programa de televisió emès l’any 2000).

5. Afegim-hi el grup de música popular valencià que va aprofitar la combi-
nació —en aquest cas, juxtaposada— dels dos adjectius: Urbàlia Rurana.

6. Morfologia catalana. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986.

7. Pel que fa a l’habilitació de l’infinitiu, en català antic hi havia llibertat
d’ús —exactament igual que en espanyol actual—, però el català modern
(com el francès) ha restringit aquest ús només a determinades construc-
cions (dolç en el parlar; el batre i el segar; el sentir general ).

8. Un cas similar és el de paro, que s’ha traduït per atur. Aquesta forma
va rebre crítiques, però per mi és vàlida la reflexió de Joan Coromines: «bé
se n’ha de dir d’alguna manera» (Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana, s. v. aturar ). Tot i així s’ha de reconèixer que anti-
gament s’emprava estar en vaga. De tota manera, vaga designa avui una
actitud de protesta dels treballadors consistent a no treballar, i per tant
l’ús de vaga per al seu significat tradicional comportaria confusió.

9. Llengua i Ús, 12 (1998), p. 66-67.

10. Un cas semblant és estudiantat, el genèric escollit a la Universitat
de Lleida per designar el col·lectiu d’estudiants. Es va triar aquest neo-
logisme perquè la forma alumnat no agradava (preferien considerar-se
estudiants i no alumnes ). La forma triada pot fer arrufar el nas a més
d’un: com si clergat no hagués sigut un invent expressament per no
haver d’admetre clero.

11. Vegeu un article meu al número 32 de Llengua Nacional sobre els motius
filològics —però també pragmàtics— pels quals no s’admet quiròfan.

12. Això fa que el Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia
Catalana, 1998) entri aquesta sigla amb minúscules: cd-rom. La situació
era un atzucac: o no el recollien (i ja es veu que no podien deixar d’in-
cloure aquest concepte al diccionari) o se saltaven un criteri macroestruc-
tural (no entrar sigles); i això és un problema, perquè un cederrom és un
objecte corrent, no pas el nom d’una institució.

13. En espanyol, però, i segons la Real Academia Española de la Len-
gua, és peto de seguridad. En aquest cas és molt més encertada la for-
ma catalana.

14. En aquest sentit, s’han d’evitar percepcions com ara la que ens fa dir
que hand-out «no té traducció» al català (segurament, el que volia dir el
col·lega a qui vaig sentir dir això era que l’estructura del terme no podia
calcar-se al català; però el concepte sí que es pot expressar en la nostra
llengua: de fet, abans que aparegués hand-out tothom havia dit fotocò-
pies o pauta tan tranquil·lament).

15. És obligat especificar que aquesta actitud té sentit en les solucions
de la llengua general, però en els llenguatges d’especialitat, tot i que
també es pot aplicar, es poden crear térmens amb més rigidesa i forma-
lització. És el cas de contraporta de seguretat, que apareix al Vocabulari
de dret penal i penitenciari, i que es va crear com a traducció de l’espa -
nyol cangrejo. Els terminòlegs que hi van treballar van optar per aquesta
forma i no per cranca perquè es tractava d’un vocabulari formal.

16. El novel·lista ho explica a la introducció del seu llibre Robot visions
(1992), aplec de contes sobre robots.
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És curiós com ha arrelat aquest sufix
anglès, fins al punt que ha donat lloc a
algun mot de lexema completament
català, usat amb un to humorístic: pànxing.
La prova que aquest mot és completament
popular, malgrat no ser admès en cap dic-
cionari, és que fins i tot la trobem en una
publicació d’informació turística del Ber-
guedà titulada De pànxing. I és que l’argot
del jovent sembla que té una predilecció
per tot allò que tingui una forma anglesa,
de tal manera que es prefereix la invenció
d’un mot amb un sufix anglès als mots tra-
dicionals mandrejar o fer el mandra, endro-
pir-se o fer el dropo, galvanejar, fer el pere-
sós... Això mateix ha succeït amb pònting
(en castellà, puenting ), esport que en
anglès s’anomena bungee; el Termcat1 ha
proposat d’anomenar-lo salt de pont,
expressió que no s’ha popularitzat, potser
perquè el Termcat sol actuar massa tard,
quan el mot ja és plenament arrelat entre
els parlants. També és curiós de destacar
que alguns d’aquests neologismes acabats
en -ing no formen part de l’anglès estàn-
dard; així, a les escoles d’anglès sempre
ensenyen que d’un càmping se’n diu camp
site (en català segurament també n’haurí-
em de dir lloc d’acampada ). Per tant,
nosaltres (i també algunes altres llengües)
hem convertit una forma verbal anglesa
(un gerundi) en un nom català. 

De tots els altres mots que hem esmen-
tat, només n’hi ha alguns d’inclosos en el
DIEC2: fúting (escrit en la forma  cata -
lanitzada, no en la forma anglesa footing ),
tràveling, rànquing, míting. Alguns altres,
però, són admesos pel Termcat: píling,
múixing, zàping, dúmping (‘venda de pro-
ductes al mercat exterior a preus més bai-
xos que els del mercat interior’), lífting,
 càsting,  caravàning. La resta són desa -
consellats. Així hauríem de parlar de tresc i
no de trekking (expedició excursionista
organitzada a regions exòtiques i de difícil
accés); de surf o surf a vela, no pas de sur-
fing o windsurfing; de sobrereserva, no pas
de overbooking; de servei d’àpats, no pas
de catering; de pluja d’idees i no de brain -

storming; de societat de cartera o grup
d’empreses i no pas de holding; de dopat-
ge, en lloc de doping; de descens en bot i
no pas de rafting; de patinatge i no pas de
skating; de hidroplanatge i no pas de aqua-
planing; de sentiment o impressió, no pas
de feeling. 

Tot això, però, ens obre les portes a un
dubte: per què alguns d’aquests mots (tots
formats amb el sufix -ing ) són admesos i
alguns altres no ho són? Abans de veure-
ho amb casos concrets dels analitzats avui,

reproduirem alguns dels criteris formulats
pel Termcat sobre el refús de manlleus:

Per part nostra, comentaríem que, a
partir d’aquests criteris, entenem que
brainstorming és difícilment adaptable a la
fonètica catalana i que és millor de substi-
tuir-lo per un neologisme català com pluja
d’idees. Entenem que s’adapti gràficament

i fonèticament múixing, fúting, zàping...
Però no entenem del tot (suposo que els
lectors tampoc) per què no són acceptables
rafting, catering o doping: no hi ha cap
paraula viva de la llengua que designi
aquests conceptes; són fàcilment adapta-
bles fonèticament (només caldria afegir-hi
l’accent: ràfting, càtering, dòping ), i potser
només en el cas de dòping cal tenir en
compte la formació de mots derivats
(dopar-se, antidopatge...). Sembla que
càtering i ràfting són manlleus molt estesos
i fàcilment adaptables al sistema gràfic i
fònic del català. No veig quina diferència hi
pot haver entre un càsting (una prova de
selecció d’actors) i un càtering (servei d’à-
pats). Em sembla que si s’admet l’un també
s’hauria d’admetre l’altre. I amb això no
vull dir que vagi a favor de l’admissió indis-
criminada de manlleus; únicament vull dir
que cal que els criteris siguin més clars i
coherents. Estic segur que de proves de
selecció d’actors fa temps que se’n fan (des
que existeixen el teatre, el cinema...); ara
de cop se’ns ha despertat la necessitat de
batejar-ho amb un neologisme? I fins ara,
com ens ho havíem fet, sense tenir el nom
càsting? ¿Realment aquest és un mot
necessari, o és un mot que, sense enco-
manar-se a Déu ni al diable, els mitjans de
comunicació actuals innecessàriament han
difós? De la mateixa manera, d’allò que
popularment se n’havia dit sempre anar a
córrer, ara se’n diu anar a fer fúting; deu
quedar més fi! Realment, crec que s’hau-
rien de revisar els criteris d’admissió i refús
de manlleus. Així i tot, potser no ens hem
de preocupar tant d’aquests mots, bé per-
què són tecnicismes, bé perquè poden
passar de moda tan ràpidament com han
aparegut. Ja ho veurem!u
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Criteris de refús de manlleus3

l Manlleus innecessaris perquè desig-
nen el mateix concepte que una
paraula viva de la llengua.
Exemples: dancing (sala de ball), slide
(diapositiva), printer (impressora).

l Manlleus fonèticament, gràficament
o morfològicament difícils d’integrar.
Caldrà analitzar les possibilitats de
substituir-los per un neologisme  propi
de la llengua o d’adaptar-los-hi gràfi-
cament i fonèticament.
Exemples: ace (punt de servei), brains-
torming (pluja d’idees).

l Manlleus d’incorporació recent fàcil-
ment substituïbles.
Exemples: compact disc (disc compac-
te), estheticienne (esteticista).

l Manlleus que arrossegarien una sèrie
de derivats de la llengua originària
que forçarien l’estructura del català.
Exemple: stage («estada de forma-
ció»), stagiaire («el qui fa un stage»).

1. Centre de Terminologia que depèn de l'Institut d'Estudis
Catalans.
2. Diccionari de la llengua catalana, editat per l'Institut d'Es-
tudis Catalans.
3. Manlleus i calcs lingüístics en els treballs de terminologia
catalana. Criteris lingüístics per a la terminologia 1, Termcat,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990.

David CASELLAS

AActualment ens trobem davant un fenomen nou. Fins avui, en la formació de mots nous
s’han emprat un conjunt de prefixos i sufixos ja fixats, procedents de les llengües clàssi-
ques (llatí i grec), bé mantenint la forma original d’aquelles llengües, bé adaptats conve-
nientment d’acord amb els canvis que ha sofert la llengua catalana durant els segles que
fa que existeix. Avui, però, cada vegada amb més força hi ha un grup de mots que adop-
ten un nou sufix d’origen anglès: -ing.

De mots que acabin en -ing, de segur que a tots se’ns n’acuden uns quants de molt freqüents:
pàrquing o càmping potser són els més representatius. Però la llista no s’acaba aquí: ponting,
trekking, fúting, tràveling, rànquing, zàping, surfing, windsurfing, overbooking, càsting, ska-
ting, aquaplaning, míting, caravàning, holding, doping, rafting, lífting, brainstorming, cate-
ring, dúmping, feeling, mushing, píling... (per esmentar-ne alguns dels més populars).

L’aparició d’un nou sufix
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En el meu llibre Valencià en perill d’extinció done aquesta defini-
ció de «menfot»:

«Aquell que té igual de tot, que no li importa ni el  preo -
cupa res, que manté una actitud d’indiferència respecte a
determinades coses que se suposa que li haurien d’interes-
sar, que no vol saber-se res d’exigències morals, polítiques
o religioses i que no el preocupen en absolut els conven-
cionalismes que ens imposa la societat, que no té formali-
tat, que tot s’ho tira a l’esquena, que se’n fot de tot.
El mot menfot és la grafia aglutinada de me’n fot.
En el valencià central, especialment a València ciutat, s’em-
pra la variant meninfot.»

I hi pose l’exemple següent:
«Al del segon pis voleu fer president de la finca? Però si
eixe és un menfot i ni arreglarà l’ascensor ni la terrassa ni
res de res.»

En el Diccionari valencià de l’IIFV hi trobem menfot i menfotisme,
però no meninfot ni meninfotisme. En el DIEC hi trobem menfotis-
me, però, curiosament, no hi trobem menfot (ni tampoc meninfot ni
meninfotisme). Jo vaig pensar (i continue pensant-ho) que en el DIEC
s’hi hauria d’incloure també menfot. Per això vaig elegir aquesta
forma. I també perquè considere que és la més etimològica, ja que
és simplement la grafia aglutinada de me’n fot. A més a més, aques-
ta és la forma habitualment utilitzada en el valencià nordmeridional
i, per consegüent, la que em resulta més familiar.

El lingüista Emili Casanova considera més adequada per a ser
normalitzada la variant meninfot, que és la usada habitualment a
la ciutat de València. El motiu de la seua preferència, segons va tin-
dre l’amabilitat d’explicar-me, és el fet que la primera vegada que
tenim documentat aquest mot apareix escrit d’aquesta manera. A
mi, pels motius que he explicat, em sembla més adequat menfot
que no meninfot. Però qualsevol de les dues variants em sembla
molt més acceptable que el mot passota que solen emprar els nos-
tres jóvens, vocable procedent del cheli, l’argot urbà madrileny de
les darreries del segle XX, barreja deplorable del parlar popular de
Madrid amb vocables propis de les classes marginals i aportacions
dels corrents contraculturals. És molt greu que el nostre jovent
renuncie a paraules autòctones valencianes i les substituïsca per
altres que ens són completament estranyes. De totes maneres cal
aclarir que menfot i passota tenen si fa no fa el mateix significat,
però aquest últim té encara per a moltes persones certes connota-
cions que fan pensar en el món de la marginalitat i, fins i tot, de la
drogoaddicció, connotacions que menfot, una paraula tradicional
nostra, no té en absolut.

He descobert amb sorpresa que el Diccionari del català popu-
lar i d’argot de Joaquim Pomares (Edicions 62, 1997) recull la
paraula menfotisme, que defineix així: «Actitud d’absoluta indi-
ferència política», definició que, si bé no és la idònia, ha tingut
almenys el mèrit de fer-me somriure. I a continuació recull (i açò
em preocupa) el mot menfotista que defineix així: «El qui practica
el menfotisme». Per una altra banda, el Diccionari complementari

del català normatiu de Lluís López del Castillo (Edicions 62, 1998)
també recull la paraula menfotista, que explica així: «adj. Relatiu al
menfotisme: passota / n. Persona que practica el menfotisme: pas-
sota». Cal afegir que tots dos diccionaris recullen els mots passota
i passotisme. He d’aclarir que el mot menfotista no l’he oït enlloc
mai de la vida; només l’he llegit en Joan Fuster, que em fa l’efecte
que se’l degué inventar. I em preocupa molt que, mentre estem
pensant si s’ha de normalitzar menfot o meninfot, la invenció fus-
teriana menfotista estiga ja preparada per a ser col·locada en el
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. I açò és molt greu, per-
què menfot i meninfot són paraules populars valencianes molt
usades pel poble, mentre que menfotista no ho és pas. A més a
més, tem que aquest mot és una d’aquelles «genialitats» amb les
quals, de tant en tant, ens obsequiava l’enginyós escriptor de

Sueca i, si no vaig errat, la va emprar en els seus escrits una única
vegada. El dimecres 24 d’octubre de 1954 va escriure en el seu
diari:

En resum, si l’expressió se me’n fot és vista com a popular i
genuïna pels catalanoparlants d’arreu del nostre domini lingüístic i
usada habitualment en el llenguatge col·loquial, el substantiu
menfot, que no és més que l’aglutinació de me’n fot, i el seu deri-
vat menfotisme haurien de ser acollits per la llengua estàndard i
usats amb normalitat per tots els catalanoparlants, ja que són
paraules genuïnament valencianes i, per consegüent, totalment
catalanes. En canvi, passota, encara que la disfressem de catalana
escrivint-la amb dues esses, és una paraula castellaníssima, tan cas-
tellana com la locució equivalent viva la Virgen.u

Els
menfots

i el
menfotisme

«Tres n’hi ha, al meu veure: la de l’escèptic, la de l’indiferent i
la del menfotista (no trobo, de moment, cap altre mot que
sigui, alhora, més acadèmic i tan expressiu). En totes tres acti-
tuds, però per causes diferents, trobem la mateixa inhibició
respecte a la veritat —respecte al valor de la veritat i respecte
a la veritat dels valors.

»L’escèptic dubta: no nega la veritat; veu moltes veritats i, pru-
dent, no gosa decidir-se per cap. L’indiferent va una mica més
enllà: no arriba a plantejar-se el problema de la veritat, no
cedeix a cap il·lusió. Moravia n’ha fet uns retrats admirables, en
la seva novel·la. I el practicant del menfotisme —diguem-ne,
provisionalment, del “tant se me’n dóna”— abasta, d’alguna
manera, a intuir el pes i exigència del món dels valors, però s’hi
gira d’esquena, arronsa els muscles i salta tranquil·lament
l’obstacle que li oposa. L’escèptic serà un irònic; l’indiferent,
un apàtic; l’altre, un poca-vergonya.»

(Joan Fuster, Obres completes, II, diari 1952 - 1960, Edicions 62, Barcelona, p. 146)

(les cursives són meues)

(Aquest article forma part de la ponència que l’autor va llegir al IV Sim-
posi de Filologia Valenciana, fet a la Facultat de Filologia de la Universi-
tat de València els dies 9, 10 i 11 de maig del 2000.)

Eugeni S. REIG
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V
eiem sovint aparèixer de sobte un
mot nou que, a partir d’un bon dia,
comença a ser utilitzat per certes

persones per a designar coses que abans
no eren designades amb aquest nom. I
aleshores ens fem la reflexió següent: si
abans això no ho dèiem, per què ara no
sabem prescindir d’aquest mot? En tots
aquests casos el mot sempre apareix
primer en castellà i després hi ha qui el
comença a escampar en la nostra llen-
gua, sense més ni més. Doncs bé, cal
que analitzem com s’ha generat el mot
en la llengua d’origen i que mirem la
necessitat que té la nostra llengua d’ad-
metre’l, sobretot si ja n’hi ha un de
propi. Perquè no sempre les condicions
són les mateixes en les dues llengües i,
per tant, no sempre cal crear en català
un terme paral·lel al castellà. En lloc de
calcar sistemàticament tot el que fa el
castellà, cal que abans miren si la nostra
llengua ja té el problema resolt o bé si el
pot resoldre d’una manera autònoma.

Aquest és el cas, per exemple, del mot
caste llà paellera que veiem emprat en
aquesta llengua, sobretot amb un ús
comercial, per a designar l’«estri de
cuina destinat a fer paelles». I així
apareix el nom etiquetat en castellà en
els embolcalls d’aquests productes
disponibles en els establiments on en
venen. Doncs bé, hem sentit qui fa servir
també en català paellera. Els qui el
defensen ho diuen convençuts de la
bondat del mot i de la necessitat d’intro-
duir-lo en la nostra llengua. Perquè
–argumenten– és un derivat format cor-
rectament de paella, mot ben català.

Doncs bé, nosaltres, ben al contrari, no
creiem pas en aquesta admissibilitat.
Vegem-ho tot seguit.

El Diccionari general defineix el substan-
tiu paeller paellera com la «persona que
fa paelles». Però no és pas l’«estri que
serveix per a fer-ne». Vegem ara per què
creiem que aquest mot no és bo en
català, amb aquesta accepció. Es tracta
efectivament d’un calc innecessari, i,
com hem dit diver ses  vegades, això de
calcar sistemàticament del castellà no és
bo ni gens recomanable. I encara ho és
menys en els casos en què la nostra llen-
gua ja té una solució pròpia.

El mot paella, per als efectes que ara
ens interessen, té les tres accepcions
que podeu veure en la zonz remarcada
de gris.

La primera accepció és l’etimològica: el
mot prové del llatí patella; anàlogament
en fr. és poêle i en it. padella, però en
castellà, dife rentment, el mot usual és
sartén, que prové d’un altre ètim:
 satego. El català, després, amplia el
camp del mot paella amb dues accep-
cions més; així es produeix el pas de la
primera accepció a la segona per analo-
gia, mentre que el pas de la segona a la
tercera es fa per metonímia (en el cas
concret de designar el contingut pel con-
tinent, fet ben habi tual en terminologia).

Passem ara a veure què fa el castellà.
L’equi valent del català paella (acc. 1) és
sartén. Però per a les altres dues accep-
cions no té cap mot propi, perquè, de
fet, són coses no castellanes. A partir del
moment que el nom de paella es difon
per a designar un plat universalment
famós, totes les llengües (incloent-hi la
caste llana) manlleven el mot català i
empren paella amb tota naturalitat. En
castellà, paella és, doncs, un catalanisme
(més concretament, un valencianisme).
Però per a l’acc. 2 (estri de fer paelles) el
castellà no té cap terme. No pot usar
paella, com nosaltres, perquè en  aquesta
llengua aquest mot no és cap estri de
cuina. No s’atreveix a emprar sartén (que
fóra el més pròxim semànticament) i es
decanta per fer-ne un derivat: paellera,
«estri de fer paelles». Aquest és un
recurs universalment emprat en les
llengües a partir d’un mot manllevat: un
cop la llengua d’adopció se l’ha fet seu,
 aquest pot entrar en el procés de creació
per derivació normal de la llengua com
un mot més (així, en català a partir de
l’anglicisme futbol derivem futbolista i
futbolístic ).

Però en català, en què el mot paella ja
és l’estri per a fer paelles, no tenim cap
necessitat de crear un terme per a
designar  aquest estri de cuina. Per això

en català el mot paellera, calcat del
castellà, no és gens adequat ni de cap
manera necessari. Una paellera caste -
llana és,en català, simplement una
 paella. I no cal fer-ne cap derivat.
D’aquí ve, doncs, que els diccionaris
catalans només recullin paeller -era per
a designar la persona, etc. o bé un estri
destinat a contenir paelles.

Com a complement de tot això que hem
exposat, vegem ara el que  diu Llorenç
Millo Casas en el seu recent llibre Gastro-
nomia valenciana, publicat per la Genera-
litat Valenciana (1998). En l’apartat
«Arrossos cuinats a la paella» (p. 62) diu:
«Com en tants altres casos similars, el
recipient ha donat nom al plat o cuinat:
paella és paraula comú a Catalunya i
València, deriva del llatí PATELLA, i es trac-
ta de la sartén castellana. Les paelles
poden tenir un mànec llarg per poder
manejar-les amb facilitat […], o pot estar
dotada de amb dues anses o amb quatre,
tot depèn de les dimensions. Tanmateix,
va ocórrer que l’arròs que en època
determinada hom començà a cuinar
valent-se d’una paella, gran o petita, amb
mànec o amb anses, també passà, de
denominar-se arròs fet a la paella, a dir-se
simplement paella.» I després d’informar
que és corrent designar com a calderes
les paelles fetes a propòsit per a cuinar
paella, afirma: «Fora de València, la gent
de parla castellana, confonent-hi els ter-
mes, al recipient on es fa la paella sol
denominar-la com una paellera, quan, en
realitat, una paellera no és més que una
dona, la qual per afecció, preu o prome-
sa de remuneració, cuina l’arròs mit-
jançant aquest utensili de cuina».

Veiem, doncs, que el procediment d’a-
nar calcant sistemàticament en català
els mots del castellà és ben dolent i con-
dueix sovint a resultats absolutament
rebutjables.

Malauradament, de casos com aquest
n’hi ha en català una bona colla. En una
altra ocasió en comentarem més.u

g

Paellera, mot manllevat innecessari
Lluís MARQUET

1) En la primera és l’estri de cuina
emprat per a fregir aliments.

2) En la segona (de fet és una vari-
ant de la primera) és un estri de
cuina semblant a l’anterior, amb
dues nanses, que serveix per a
cuinar un tipus d’arròs, típic del País
Valencià, dit també paella.

3) En la tercera és el guisat d’arròs
fet amb la paella (acc. 2).
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Si la paraula d’un poble
és verb, és vida i amor,
cal conservar-la ben noble
i defensar-la amb fervor.

Dit això a guisa de preàmbul, observem que tot bon català sap
que el tractament de tu a casa nostra reflecteix intimitat i fran-
quesa, i el vós, distinció i respecte en les relacions socials. Però,
i el vostè? El vostè (segona persona que manlleva la tercera
del verb) té sentit de distanciament i és bastard, artificial; a més
a més, és relativament recent en la nostra geografia. Vegem-
ho:

«El vostè fa tuf de botifler», ens ha dit l’escriptor Avel·lí Artís
Gener. Cercant l’etimologia d’aquest mot espuri, vaig llegir que
en els resultats subsegüents a la caiguda i desaparició del feu-
dalisme, els  senyors continuaren emprant el mateix tractament
de tu als qui havien estat fins aleshores els seus vassalls;  però
aquests, que havien esdevingut nobles, s’entestaren que els
donessin el mateix tractament de vós. Tal comportament portà
en ambdós bàndols greus polèmiques de rang i, a fi d’acabar-
les, va sorgir el vuestra merced, vuested i més modernitzat,
l’usted. L’adaptació al català fou vostè.

El bo del cas és —i cal saber-ho i remarcar-ho— que aquest
tercer tractament no va contagiar-se a la noblesa catalana
d’aquella època. Va ser més endavant, sota el regnat de
Ferran VII, «el Deseado» (1784-1833), que, per relacions polí-
tiques i d’etiqueta social, va començar a conèixer-se i a intro-
duir-se el mot vostè entre la futura burgesia de casa i, de fet,
reportà una rivalitat entre l’home de muntanya i el de ciutat.
Aquest tractament postís «ha adquirit carta de naturalesa»,
subratlla el gramàtic Albert Jané. Tanmateix, aquest pas no
ens beneficia gens.

En realitat, hom ha fet córrer molt la ploma, com solem dir vul-
garment, usant i abusant del tractament, tant en la premsa
(articles, cartes i anuncis publicitaris) com en la ràdio i la televi-
sió catalanes en general. A TV3, pel que concerneix els inter-
vius i sempre que s’adrecen als telespectadors, és una coacció
constant per part dels presentadors i locutors fer ús del vostè,
tractament que traeix  la interpretació del subjecte i de l’orella

ensems. Així, per exemple, hem sentit: «D’aquí a breus
moments veuran “30 minuts”.» Aquest veuran a qui es refe-
reix?: A ells, a vosaltres? No seria més concret dir «D’aquí a
breus moments veureu «30 minuts»»? Un altre exemple de
frase adreçada al visitant: «Gràcies per la seva companyia.» De
qui? Senzillament dient «Gràcies per la vostra companyia»
desapareix la confusió. Avel·lí Artís-Gener, en l’article «Ni mes-
tretites ni setciències», es demanava: «¿Reporta algun benefici
a la nostra llengua que algú immanent –i desconeixedor– hagi
foragitat de TV3 el tu i el vós i hagi imposat el botifler vostè?»

Volem demanar a tothom, però especialment als professors de
català, als periodistes i als escriptors, que donin l’exemple de
bandejar el vostè i emprin el TU i el VÓS (i vosaltres) i sentin la
flameta humana que engendren aquests dos pronoms.u

El tractament de vós
Pere ELIES

És cosa prou coneguda de tothom la descurança en el llenguatge emprat en els mitjans de comunicació en general i en el
que fan servir alguns escriptors. Fins i tot, Joaquim Molas, catedràtic de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Bar-
celona, deia:   «L’escriptor té l’obligació d’escriure el llenguatge que parla.» És clar!, però que es parli correctament, i això és

dubtós. En el període anomenat de resistència vaig escriure aquests versos: 

El meu estudi està dedicat a la compaginació de llibres de tot tipus: 
• Si sou editorial, institució o associació i publiqueu habitualment llibres o
revistes, potser us poden interessar els meus serveis.

• Si teniu el projecte o il·lusió de publicar un llibre, telefoneu-me, us expli-
caré les diverses possibilitats, costos i camins per a aconsseguir-ho.

ARDEVOL
Maquetació de llibres
Jordi Ardèvol – Tel./Fax: 93 302 68 55

c. e.: jardevol@teleline.es
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Fins a l’arribada del turisme de masses, a la dècada dels
anys seixanta, la toponímia de les Balears es trobava en un
estat de conservació ben acceptable. Em refe resc a l’ús

oral que en fèiem els catalanòfons, ja que tots sabem com
anava l’escriptura de noms de  lloc en els territoris de les llen-
gües marginades per l’estat franquista: els mapes oficials,
sobretot els de l’exèrcit, reflectien totes les deformacions de
percepció dels cartògrafs mili tars. Així sa Talaiola esdevenia
Son Tavaiola, es Bauç quedava escrit es Bous i sa Barrera d’en
Polla es convertia en Sa Barrera d’Ampolla. Són tres exemples
entre molts. Les transformacions arribaven a adquirir caires tan
surrealistes que sovint era difícil de saber quina era la fisono-
mia autèntica del nom que havia sofert la profunda i compli-
cada metamorfosi. Costa de creure que hi hagi hagut un cer-
vell tan abrandat per a convertir un Molí Pape rer en un
ridiculitzat Molí Popeye. A la costa nord de Formentera d’al-
gun o alguns mapes pastura a lloure l’intrigant Abá Saduré, la
primera part del qual, si prescindíssim de l’accent i no fos a
Formentera, ens faria pensar amb el nom abba, provinent del
llatí AQUA, que en la toponímia sarda marca amb insistència la
pro ximitat del líquid element. Enric Ribes ens ha aclarit que no
és sinó la deformació de s’Abaixadoret. Qui podria imaginar
que la Montaña de los Muy Felices (o una cosa semblant, ja
que faig la citació de memòria), situada dins la Catalunya
Nord, correspon al Puig dels Tres Hereus? És evident que per a
la ment del ximple recol·lector la frontera política del XVII no
esquartera Catalunya, amb la mateixa llengua a banda i banda
de la partió, sinó que separa espanyol i francès.

El corpus onomàstic d’un país ha de ser objecte de defensa
aferrissada i ha de ser considerat com un inestimable bé patri-
monial (allò que és en realitat), no sols pels ciutadans rasos del
país en qüestió, sinó sobretot per aquells que els representen i
que gestionen els seus recursos. La preocupació per a
conservar  un medi natural inalterat ha d’anar seguida per
l’exigència  de manteniment del nom tradicional. A més a més,
cal posar en marxa un projecte normalitzador que retorni les
paraules robades al territori i netegi l’edifici toponímic de les
grolleries que hi han escrit amb esprais uns urbanitzadors
mancats de decència i urbanitat. 

Destrucció del paisatge i devastació toponímica van juntes a la
carrera, i el nom novell sol ser un reflex fidel del mal gust que
guia la nounada construcció. No és cosa dels darrers cent anys
de la història illenca, és cosa dels tres o quatre últims decennis.
L’Arxiduc no reconeixeria la costa si tornàs, i el Mossèn faria dos
reials del mateix amb la llengua i els topònims, i, per dir-ho amb
paraules seves extretes de les rondalles, «de ràbia se tornaria a
un puat». L’un maldava per conservar un pi, l’altre per no per-
dre un mot. Ara es cala foc al pinar i es posa setge a la llengua.
Hi ha en perill molts topònims i la globalitat del discurs.

És cosa de trenta anys, deia. Abans els noms eren si fa no fa
els mateixos que els que el canonge Antoni Despuig (1745-
1813), ascendit més tard a cardenal, havia fet transcriure l’any
1784 en la seva joia cartogràfica tetrafoliada. L’harmonia, la

calmosa lentitud de la toponímia que l’enriqueix, és paral·lela
a la dels quiets paisatges que mostra l’orla de vinyetes. El fet
que s’hi castella nitzin alguns genèrics és cosa imputable a la
dissortada època; però, així i tot, no hi trobareu aquests fite-
rots que ara es claven amb insolència, impunement, sobre el
terrer, trencant de manera insultant la pau del conjunt. Quan
passejam la vista sobre un mapa actual i llegim Capocorb,
Betlem, Llucamet, s’Àguila,  Torràlitx, El Dorado..., noms tots
de Llucmajor, no fa falta que a aquest últim la borda paparra
amb pretensions de re sigui marcada per a afinar-li el llautó,
per altra banda ben lluent en aquest  cas. Rascau-lo una mica i
de seguida aflorarà la pàtina, bella i arcaica, de Tolleric. 

Trenta anys ens han aspergiat dorados pertot. Cala Románti-
ca, Bahía Grande, Bahía Azul, Shangri-La, Cala Esmeralda,
Las Mara villas, Las Montañas Verdes, Sometimes, Porto Cris-
to Novo... són només unes petites mostres dels límits on pot
arribar la curtor humana; la nostra, evidentment, que és la
que ho permet.

Ara trontolla fins i tot l’ús oral (i l’escrit, òbviament) dels topò -
nims antics que sobreviuen, sols punta d’iceberg de la multitud
que subjau en la documentació. És depriment sentir la insistèn-
cia d’alguns membres (i companys, ja que qui subscriu també
n’és soci) del GOB1 quan, en el millor dels casos, diuen que
«anellaren uns ocells a Dragonera», o, en el pitjor, que «varen
tenir que anar a Dragonera». La tendència natural de la llengua
segurament deu ser la que aboca aquesta casta de noms a la
pèrdua de l’article (Ruberts apareix documentat com els
Ruberts i Formentera com la Formentera), però no és la gent
culta la que ha d’accelerar, i molt menys iniciar, processos com
aquest, que en cas de fertilitzar podrien fer-nos arribar *a Aran-
jassa, *a Pil·larí, *a Cabaneta... Qui sap si fins i tot qualcú duria

Reflexions elementals
a l’entorn de la defensa
de la toponímia

Cosme AGUILÓ
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la gent *a Terreno i en lloc  d’anar fins a sa Casa Blanca aterra-
ria a Casablanca, la que, per dura i bogartiana, es degué per-
metre el luxe d’enviar l’article a fer  punyetes!?  En el vocabula-
ri comú (ciutadà, per regla general) hom pot trobar alguna
omissió d’article paral·lela a l’esmentada. Record encara que fa
uns quinze o vint anys el meu sensor lingüístic es va encendre
sobtadament i va començar a parpellejar en sentir per primera
vegada (ara ja hi he posat call) una persona que havia de dur
el llibre que escrivia a impremta, com si es tractàs de dur-lo a
plaça o a missa. Supòs que no deu dir que duu els papers *a
gestoria, ni deu agafar el cotxe per anar *a feina.

Arribam a les portes del segle XXI amb un patrimoni toponímic
que és un autèntic tresor, però infravalorat encara per un gruix
important de la societat. Dins el cofre de la fortuna hi ha peces
de valor molt divers i són generalment les més antigues i les
opaques les que encenen més la curiositat i animen el mercat.
Hi ha alguna semblança amb el vi, que, com més vell, més fi;
però les collites de despús-ahir no són gens negligibles. En el
dilatat conjunt s’hi troben representades totes les pàgines de la
història i, com en el tall d’una excavació arqueològica, s’hi des-
trien les capes sedimentàries heretades de totes les cultures
que han sojornat en el trast illenc. És lògic que la darrera, la
catalana, sigui la de més potència, ja que sovint omple els buits
dels noms anteriors que ha fet desaparèixer i submergir dins la
foscor dels segles. És no sols el senyal d’identificació de l’espai
nominat, i molt sovint descrit, sinó també una marca inconfu-
sible del poble que l’usa. I doncs, si aquest bagatge toponímic
és un dels béns preuats de la col·lectivitat, les agressions que
s’hi fan haurien de ser penalitzades en diferents graus. Si per
als danys al medi ambient s’ha creat la figura del delicte ecolò-
gic, podríem reclamar la del delicte onomàstic per als saqueigs
via ciment armat, i d’altres, que es fan als noms de lloc; i si
matar un voltor és més castigat que disparar a un corb marí,
paral·lelament la superposició  paràsita, és a dir l’ofec, que pro-
tagonitza un topònim de nova planta en assaltar un nom de
lloc pre-romà hauria de tenir més causa criminal que si la vícti-
ma fos un discret toponimeu del segle XIX, posem per cas.

A les illes, ecològicament protegides, es fan ara i adés cam-
panyes de desratització. Aquí urgeix una campanya de despa-
rasització toponímica que pari garbellets i filats per la franja
costanera i les zones urbanitzades. Costaria feina i diners, però
valdria la pena l’esforç, encara que només fos pel plaer de
poder mostrar una cartografia neta d’adherències espúries i
d’estantissos fol clorismes al·loglots. 

És de primera necessitat la projecció exterior dels noms de lloc
autèntics amb la grafia adequada a cada cas i la localització
correcta. Les guies que passegen els turistes que ens visiten no
poden ser més desafortunades en aquest aspecte i en altres.
Fan plorera: topònims amb grafies múltiples, on quasi sempre
manca l’encertada; traduccions a l’espanyol i a les altres llen-
gües dels visitants, localitzacions errònies... Tot això és el nos-
tre pa de cada dia, sense comptar la garbera d’infor macions
falses que emblanquina la santa innocència i  l’accentuada pre-
disposició a la credibilitat dels nòrdics lectors.

Una cosa em sembla molt clara: el govern hi podria fer molt si
subjectàs l’arjau amb mà de patró; però, per molt que fes no
ho faria tot, car per a garantir l’èxit d’endreçar aquest tort és
impres cindible que la societat en ple exigeixi el respecte que
l’operació mereix. Tal com es fa, tal com s’ha de fer, amb l’idi -
oma:   amb educació, decididament, fora por.u

1. Grup d’Ornitologia Balear i de Defensa de la Naturalesa.
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ent referència als cursos d’aigua considerats menors, hem tro-
bat tots aquests mots: riera i ribera, rec i rasa, barranc i torrent,
reguer i clamor, còrrec i xaragall. N’hi ha encara alguns més,

com clot o sot, que tenen preferentment valor d’orònim –és a dir,
que esmenten més aviat accidents del relleu, en aquest cas,
depressions– però que en segons quins llocs anomenen també el
mateix curs d’aigua. De fet, gairebé tots aquests termes presenten
un doble valor: el d’orònim i el d’hidrònim; tan sols que en els uns
domina el primer i, en els altres, el segon; sempre tenint en
compte, tanmateix, que, en tots, la consideració del valor preferit
és indestriable de la matisació que hi afegeix l’altre, potser mai no
ben bé del tot esvanit.

No hi ha una única denominació que convingui a la generalitat
dels cursos fluvials menors, un únic nom per al qual sigui
definitòria aquesta mateixa condició subalterna comuna, i, per
tant, que els sigui a tots aplicable, sinó que s’imposa la diversitat;
i és a aquesta diversitat que respon bàsicament la munió de
denominacions amb què són coneguts els dits cursos fluvials
menors. De fet, és millor que sigui així; no diria pas gaire sobre la
riquesa de la llengua, ni potser tampoc no seria pas pràctic que un
hom, per exemple, no pogués distingir amb un mot específic, din-
tre aquests cursos menors,  aquells que es presenten amb carac-
terístiques anàlogues, característiques que són precisament les que
els fan diferents d’aquells que no les presenten. No és indistint, per
exemple, conèixer com a riera o com a torrent un determinat curs
fluvial. El que complica tot això, tanmateix, és que el significat de
molts d’aquests termes varia en més o menys grau d’una comarca
a una altra. Però, ara per ara, deixem això tan sols apuntat.

Un curs d’aigua és anomenat d’una manera o d’una altra
segons la presència (i grau de presència) o absència d’unes deter-
minades característiques, les quals, en principi, són funció de dues
menes de condicionaments: a) la temporalitat en què s’esdevé la
fluència superficial d’aigua del seu curs, i b) l’extensió de la conca
que aquest curs drena1.

Hi hauria tres situacions de temporalitat: permanent, intermi-
tent i esporàdica; i, així mateix, tres graus d’extensió de conca:
extensa, reduïda i limitada.

El curs fluvial que presenta temporalitat permanent és aquell
que sempre porta aigua, poca o molta, però pràcticament tot
l’any, i, si s’esdevé que algun cop no en duu, això és un fet que
cal considerar excepcional. En canvi, el curs amb temporalitat
intermitent és aquell que només porta aigua en unes determi-
nades èpoques de l’any (de fet, tan sols en les estacions plujoses)
i en  general a la resta de l’any va sec. Per això en podem dir també
curs d’aigua de règim estacional.

Tenim finalment la temporalitat esporàdica, que és la d’aquells
dels països secs, àrids o semiàrids, que presenten circulació d’aigua
només quan plou o, encara més ben dit, tan sols després d’una
forta ploguda.

Quant a les dimensions de la conca, considerarem que aquesta
és vista com a extensa quan, com a mínim, té dimensions regionals
o, si més no, supracomarcals, és a dir, que al llarg del seu curs és
possible que recorri successivament diferents àmbits fisiogràfics.

Tindrem com a conca reduïda la que no ultrapassa les dimen-
sions comarcals, si bé al llarg del seu curs pot mostrar trams de
diversa natura. Així, posem per cas, durant un cert tros pot tenir
un curs acongos tat i, en canvi, tot seguit, aquest pot esdevenir
divagador en endinsar-se en una plana; cadascun, però, de tals
diguem-ne comportaments afectant-lo tan sols per un espai de
terreny que a un home a peu li és factible de recórrer en un espai
de temps no gaire llarg.

Aleshores, una conca limitada –no hem sabut trobar una deno -
minació millor– seria la d’un àmbit merament local, un accident del
relleu secundari d’un altre de més abast; així, per exemple, en un
vessant general de muntanya, una petita vall que s’hi excava.

Podríem disposar en un quadre tot aquest seguit de valors,
destriats en dues sèries de tres membres cadascuna. Combinant
cada un dels membres d’una sèrie amb cadascun dels membres de
l’altra, anirem aparellant trets definitoris i podrem observar que
cada un d’aquests doblets escau per a la caracterització d’algun en
concret dels cursos d’aigua que la llengua contempla. De fet, tots
els cursos fluvials possibles, lingüísticament poden ser encabits en
el quadre que presentem a final de pàgina.

En la realitat, però, les coses es compliquen una mica més.
Encara que, en principi, hi ha sempre un ordre jeràrquic en totes
aquestes denominacions: en general, una gradació decreixent que
va del riu al torrent. Com descriu gràficament el Costumari català,
publicat per la Mancomunitat de Catalunya l’any 1921, els rius són
com el tronc d’un arbre, les rieres com les besses o branques prin-
cipals de la soca, els torrents com les restants branques i els xara-
galls com els branquillons. 

Passa, però, que hi pot haver comarques o, més ben dit,
regions fisiogràfiques (entenent com a tals, porcions d’espai con-
tinu sotmeses a uns mateixos condicionants físics), on la gamma
de variacions que presenten els cursos d’aigua no coincideixen ben
bé amb el patró esmentat, cosa, aleshores, que condiciona la dis-
tribució jeràrquica, si més no, el nombre d’esglaons a considerar
en el sistema semàntic del lèxic sobre els cursos fluvials. Cal con-
siderar també que hi ha termes que no presenten, d’una contrada
a una altra, els mateixos trets definitoris.

La cosa encara és menys clara si passem al camp de la
toponímia. Com és prou sabut, els apel·latius genèrics dels topò -
nims tendeixen a immobilitzar-s’hi; amb la qual cosa, el represen-
tant formal d’un genèric llatí pot persistir en el nom de lloc del curs
d’aigua, ni que actualment aquella forma romànica ja no vulgui dir
ben bé el mateix que en el llatí. Aquest és el cas que ja comen-
tàrem del nom de riu que trobem en tants cursos fluvials que no
es mereixen realment aquest nom, però que el tenen encara del
temps en què riu –rivus– volia dir realment una altra cosa.

Les rieres
En el sistema semàntic del català central referit a cursos

d’aigua, el terme riera ocupa el segon lloc, després de riu. La riera
sol arreplegar les aigües d’una conca d’extensió mitjana, comarcal,
i la fluència acostuma a ser estacional; en època d’eixut, a l’estiu
normalment, la riera o, si més no la major part del seu curs, no
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CONCA TEMPORALITAT
PERMANENT INTERMITENT ESPORÀDICA

EXTENSA riu riu mediterrani rambla, riu sec
MITJANA riu, riera riera torrent
LIMITADA riera torrent torrent

Rieres i tor rents: cursos fluvials menors
Carles DOMINGO
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porta aigua. En el tram inicial, però, pot ésser que no s’eixugui mai, si les
aigües que duu provenen d’una deu de doll continu, més que no pas dels
escorrims pluvials. Cal considerar també l’apreciació del cabal de les rieres,
sempre com a manifestament inferior al dels rius on desaigüen.

Tot això val per a la caracterització de les rieres en el territori català
central, al Bages, a Osona, al Vallès, al Penedès o a la Conca d’Òdena,
per exemple. Hi ha variacions, però, d’aquest model. Hi ha rieres de
cabal continu, com, per exemple, la riera Major o la riera d’Arbúcies,
totes dues nascudes als faldars del Montseny; i n’hi ha també que no
són afluents de cap altre curs d’aigua, sinó que desaigüen directament
al mar, com ara les de les andrones litorals situades al peu d’alineacions
muntanyoses paral·leles a la costa, per exemple al Maresme. Aquestes
darreres rieres són de règim clarament intermitent, gairebé esporàdic,
perquè duen aigua tan sols quan plou; llavors, però, revénen fàcilment
i poden causar grans estralls.

De fet, Oriol Riba distingeix en aquestes rieres que desemboquen
directament al mar, pròpies del Maresme, dos tipus de curs fluvial, segons
que llur capçalera es trobi a dintre o fora del muntanyam costaner. Les
primeres, des de llur conca de recepció encaixada a muntanya, baixen de
pet cap a la plana, i, un cop en aquesta, s’encaminen de dret cap al mar,
seguint-hi un traç rectilini. Les altres, puix que es desenvolupen íntegra-
ment en la plana al·luvial del litoral, tenen també, com a tret característic,
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que són summament curtes. No cal dir que les causants
dels estralls, les afectades de rie rades, són les primeres, les
quals, potser sobretot en el tram muntanyenc de llur curs,
són sovint conegudes també com a sots i torrents.

Més enllà de Mataró, entre Llavaneres i el far de
 Calella, la plana litoral del Maresme s’aprima i és
 substituïda, en part, pel terreny trencat que cons titueix el
raiguer o samontà (piemont, segons O. Riba) dels massis-
sos del Corredor i Montnegre, val a dir, els de més entitat
de la Serralada Litoral i, per tant, els que presenten el
piemont més desenvolupat. Des del peu mateix d’aquelles
serres i fins al mar ens trobem aleshores amb una contra-
da que és solcada per una complexa trama de cursos flu-
vials ramificats, els quals ja no solen presentar un traçat
rectilini sinó afectat més aviat per una sinuositat incipient.
Els cursos afluents són curts i n’hi ha també igual de curts
que drenen directament al mar. Entremig dels uns i els
altres es cons titueix, separant-los, un relleu aturonat de
contorns arrodonits, d’on el sauló ha llevat tota aspror. 

Doncs bé, aquesta petita contrada és el país dels
rials, puix, en principi, aquestes petites valls que formen
els cursos afluents curts que hem esmentat, sovint hi són
coneguts amb aquest nom, per bé que, de fet, tota riera
curta i seca, encara que no sigui afluent, pot ésser con-
siderada un rial.

Hi ha, tanmateix, unes condicions sine qua non a com-
plir perquè una riera pugui ser així esmentada. Són uns req-
uisits que n’afecten el jaç, sense el compliment dels quals,
però, cap sot o torrent no pot ésser anomenat amb propi-
etat rial. Consisteixen en dos fets: aquest llit sec ha de ser
polsós, i la seva amplada, com la d’un camí carreter. «Pels
rials baixa el carro», diu Espriu, que es complaïa en aquest
mot, que trobem ara i adés, gairebé com un leitmotiv en la
seva obra; i, en efecte, els rials són gairebé com un camí de
carros que passa enfonsat pel fons de la vall, pel mateix
tàlveg, que se’n diu. Un camí polsós (el poeta de Sinera
evoca sovint la «pols dels rials») que et pot dur directament
a la platja. La Laia espriuana hi arriba amb la seva colla de
brivalls, a preparar-se per a la topada amb la colla rival del
poble veí, pel «rial de la fondalada dels Garrofers».

El centre d’aquesta rodalia de l’Alt Maresme, on rial es
troba ben viu, se situa entre Caldetes, Arenys de Mar i
Arenys de Munt, Canet i Sant Iscle de Vallalta. Entre Sant
Pol i Tordera en comença a decaure l’ús i a Arenys de Munt
es vacil·la entre sot i rial.

N’hi ha fixació toponímica. A l’Atles geogràfic de
Catalunya de l’Institut Cartogràfic, per exemple, n’hi ha tres
de representats, dos desembocant al mar (rial d’en Botifar-
ra i rial de can Catà, d’Arenys de Mar i de Canet respecti-
vament) i un d’afluent (rial d’en Puig, d’Arenys de Munt). 

El mot en qüestió, però, no és exclusiu del Maresme.
Segons Coromines, havia tingut vivacitat al Rosselló, però
aviat hi propendí a restar congelat en la toponímia; l’il·lus-
tre filòleg el troba també a l’Alta Cerdanya, en el sentit de
xaragall o torrent. Per part nostra creiem que no és sinó
una pronúncia dialectal de rial el mot riau, que hem detec-
tat com a genèric del nom d’unes valls petites en dos
indrets del Pallars (Mencui i Perves).

Relacionat amb el mot rial tenim rieral. De fet, el Dic-
cionari Alcover-Moll remet rial a rieral i llavors defineix
 aquest darrer com el terreny per on passa una riera –el llit,
jaç o caixer, doncs–, però hi entén també aquesta mateixa
riera. El documenta en Narcís Oller i Prudenci Bertrana.
Coromines hi afegeix el Baró de Maldà i una cançó tradi-
cional inclosa en el Romancerillo catalán de Milà i Fontanals.

Al Principat, el mot riera es troba exempt de cap con-
notació orogràfica. No s’esdevé el mateix al País Valencià,
on, segons Enric Valor, amb la paraula riera s’entén una
depressió llarga pel centre de la qual passa un riu. Aquest
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valor d’orònim es dóna en tota la regió, a partir ja del Maestrat.
Per a anomenar rieres petites, si el que volem destacar és pre-

cisament aquesta petitesa, disposem, com és lògic, dels derivats
diminutius de riera. Tenim, però, que els torrents es caracteritzen
per posseir dimensions reduïdes, i, si bé aquests no porten aigua
sinó després d’una ploguda forta, hom veu ben sovint les rieres
també seques. No és estrany, doncs, que els diminutius de riera
puguin tenir ús com a sinònims de torrent. Impròpiament, és clar,
perquè si bé la riera no és, llevat d’excepcions, un curs d’aigua
permanent, hi ha èpoques de l’any que sí que sol portar aigua, si
més no a la capçalera, independentment del fet que hagi acabat
de ploure. I és que les rieres solen tenir a l’origen deus més o
menys cabaloses d’aigua, cosa que no s’esdevé mai amb els tor-
rents, que depenen fonamentalment de l’escolament superficial
de les aigües.

Entre aquests diminutius tenim rierol i els verdaguerians rieró
i rieronet. Tots aquests mots han fet més o menys fortuna en el
camp literari, però, en canvi, no en coneixem testimoniatge
toponímic.

Amb els sufixos d’aproximació o pejoratius -ot i -any tenim els
derivats rierot i rierany, oportuns per a ser aplicats en les denomi-
nacions de les rieres que un hom considera poc importants. 

D’aquests derivats sí que n’hi ha ús toponímic, si més no, al
tram final de la conca de la Tordera i al Maresme contigu. Hi hem
observat, per exemple, el rierot de Martorell i el rierot de Mas Ara-
gall, a Maçanet de la Selva i a Malgrat respectivament, i el rierany
dels Frares a Calella.

Coromines retreu altrament el mot paral·lel reguerany,
d’Hortsavinyà (amb el primitiu reguer, en comptes de riera, al
nostre entendre), el qual a Calella esdevé riguerany per conta -
minació amb rial.

Les riberes
La paraula ribera suggereix bàsicament proximitat a un curs o

a una extensió d’aigua. Aquesta, si més no, és la concepció del
mot més estesa; majoritàriament estesa, podríem dir fins i tot. Ara
bé, en tota una zona que va del Segre mitjà fins a l’Alt Empordà (o
«del Montseny cap al nord», com puntualitza Coromines) trobem
contrades on hom tendeix a estendre el significat de ribera al
mateix curs d’aigua, si bé, com sempre, això s’esdevé més en uns
indrets que en d’altres. Aquests cursos fluvials, dits així, solen ser
d’importància mitjana, amb la qual cosa ribera i riera es fan mots
sinònims; però, de vegades, ribera s’aplica a cursos ben modestos
o, a l’inrevés, a autèntics rius. Fins i tot hi ha punts on ribera és
aplicat a qualsevol curs d’aigua, on el dit mot equival, en la pràc-
tica, a curs d’aigua en general.

Amb tot això, les representacions cartogràfiques del terreny no
reflecteixen amb gaire fidelitat aquesta tirada a usar ribera, més
que no pas, per exemple, riera, que algunes contrades demostren
tenir. Si més no, hom no ha tingut en compte les observacions de
Coromines sobre l’ús en tal accepció d’aquest mot. I, de fet, l’il·lus-
tre filòleg, que s’entreté a resseguir-ne el rastre d’un cap a un altre
de la zona adés esmentada, si bé cal dir que gairebé pertot arreu
hi observa fluctuacions, no deixa de trobar, tanmateix, contrades
que són com un reducte encara no expugnat en el manteniment
de ribe ra en el sentit de curs d’aigua.

Com a comarques capdavanteres en aquest ús tenim l’Alt
Empordà i les tres ultrapirinenques del Rosselló, el Conflent i el
Valles pir. Enllà de l’Albera podríem pensar si no s’hi ha super-
posat la normativa francesa, però no solament hom esmenta
com a riberes les rieres o els cursos fluvials que el francès anom-
ena  rivières, sinó que fins i tot algun fleuve com la Tet pot ser
referit com a ribera i, al mateix temps, cursos d’aigua ben
modestos, que no són sinó ruisseaux, això és, torrents o bar-
rancs, són també riberes. Coromines explica que l’indret on pren
nom la ribera de la Roca (la riera, afluent del Tec, que es diu així
perquè passa pel poble de la Roca de l’Albera) és conegut per les
Cinc Riberes per mor de les cinc grans barrancades que con-

vergeixen en aquest punt i hi originen la dita riera. O sia que en
aquest cas ribera està per simple escorranc, per bé que ben cons -
tituït, de la conca de recepció d’un curs d’aigua; en altres mots,
per torrentera de capçalera2.

Quant a l’Alt Empordà, tan sols que en repassis una mica la
hidrografia, te’n sorprendrà de seguida la quantitat que hi ha de
riberes, aquest genèric, tal qual o en forma de diminutiu. A Cap-
many, per exemple, ultra la ribera de Merdançar, que en traves-
sa el terme, hi trobem la Ribereta i el Riberó. De fet, al vessant
meridio nal de l’Albera, els únics genèrics per a curs d’aigua que
s’hi troben són riera i ribera, en concurrència diríem que iguala-
da per a designar el mateix tipus mitjà de curs fluvial; i rec i còr-
rec, exclusivament, per a anomenar els cursos d’aigua inferiors.
Per altra banda, els cursos d’aigua més notoris solen ser anome-
nats pel seu nom propi, sense l’adjunció de cap apel·latiu
genèric; així el Merdanç, l’Orlina, el Llobregat (d’Empordà), la
Muga, el Ricardell…

Respecte a les altres terres on també ribera pot estar per curs
d’aigua, aquesta accepció creiem que hi és un tret dialectal en
regressió. Que ha reeixit, tanmateix, a situar-lo en unió indisso -
luble en uns quants topònims, com a testimoniatge del seu ús
com a apel·latiu lliure plenament vigent en un temps pretèrit no
pas tampoc gaire llunyà.

Com a exemples notoris de topònims de riuets que es pre-
senten amb aquest genèric ribera fixat, n’hi ha prou d’esmentar
la ribera Sala da, del Solsonès3, i les riberes de la vall de Cam-
prodon, al Ripollès.

La ribera Salada és un riuet que neix sota el tossal de Cabrils, a
l’extrem de ponent de les muntanyes de Port de Comte, i aflueix
al Segre, a Bassella. Té una conca extensa –«de gran tinguda», que
diu Coromines–, els trets físics de la qual són prou peculiars perquè
durant un temps això li valgués gairebé la reputació de comarca
natural, si més no, de subcomarca4, la Ribera Salada que hom en
deia o en diu homonímicament. En què, amb aquesta homonímia,
ens trobem que la denominació per a un accident tan concret com
un curs fluvial esdevé també una denominació territorial, el nom
d’una contrada, de límits, val a dir, més aviat imprecisos. Perquè ja
no és solament la simple faixa de terra que corre a banda i banda
d’un riu, sinó també tot el país de més enllà; un hidrònim que
 genera, doncs, un corònim, potser per extensió o com un ressò de
l’accepció indiscutida adés esmentada del mot ribera com a nom
de les terres que hi ha immediates a un curs d’aigua.

La vall de Camprodon diríem que és un cas a part, perquè, al
costat de riberes consolidades com la de Faitús, n’hi ha d’altres
com la de Tregurà, on, si bé sembla que la denominació ribera sigui
indiscutible per al tram mitjà (on hom la coneix, però, més aviat
amb el nom de ribera del Pontiró) i per als col·lectors destacats,
amb aigua contínua, del ventall de capçalera, al vessant sud-est del
cim del Balandrau, per exemple, les riberes de Granollers i de Fontl-
letera, els cursos fluvials del fons de la coma de Granollers i de la
coma de Fontlletera, respectivament; en arribar o en acostar-se,
però, a l’eix del Ter, l’eix major de tota la vall on es concentra la
població i hi ha, com sabem, el trànsit intens de forans que com-
porta el turisme i les activitats de lleure, l’ús de ribera retrocedeix,
en patir la concurrència del terme més generalitzat riera. En resum,
ribera es conserva bé tan sols on la pressió ciutadana decau o on
ja no es fa sentir.

El genèric ribera en la denominació ribera del Catllar seria un
cas anàleg, perquè és el nom del canal de drenatge d’una altra
de les grans valls afluents del Ter, la coma del Catllar, en aquest
tram inicial del riu.

És a dir, a la vall de Camprodon l’ús del genèric ribera seria fins
i tot encara viu per als transeünts habituals (caçadors, pastors, etc.)
dels sectors més desèrtics, i es trobaria estereotipat en el nom
complet dels cursos fluvials mitjans que aboquen directament
l’aigua al Ter. Aquesta fixació al topònim, però, actualment
s’afluixaria als indrets afectats per la pressió ciutadana.

Sobre aquest avés de ribera per riera en casos que no han

L È X I C



LLENGUA NACIONAL u núm. 34 u primavera del 2001     29

L È X I C

1. L’hidròleg considera també, en l’estudi dels cursos d’aigua, altres factors,
com ara la regularitat o irregularitat de llur cabal i la magnitud d’aquest. No
estem segurs, però, que tots aquests altres factors siguin determinants per a
les denominacions populars; si més no, d’una forma tan constant com són la
temporalitat i l’extensió de conca adés esmentades.

2. A la Vall de Lord, al sud de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), trobem el
mateix cas: Ribera per simple escorranc en el nom d’uns cursos fluvials inci -
pients. És l’anomenada aigua de les Set Riberes o Riberetes, un torrent més
aviat curt, afluent del Cardener, que es congria entre els serrats rocosos dels
Llengots, al peu de la cinglera imposant de Bussa. El relleu dels Llengots és,
en detall, inextricable com el de Montserrat (geològicament té el maeix tipus
de roca); no ens ha de fer estrany, doncs, que s’hi encabeixi una petita conca
amb un nombre màgic, el set, de replecs –afraus–, el fons dels quals siguin les
riberetes que esmenta el topònim.
Observem, altrament, en aquest nom de lloc, la presència inapreciable del vell
genèric aigua per curs fluvial qualsevol.
Cal dir que actualment l’embassada del Cardener per la presa de la Llosa del
Cavall ha deixat negat el darrer tram d’aquesta petita vall.

3. Val a dir que a la rodalia de Solsona hi ha cartografiada una altra ribera, la
ribera de Llissó. És un curs d’aigua d’uns sis quilòmetres escassos de llarg, que
aflueix al Cardener prop de la parròquia d’Olius, a la cua del pantà de Sant
Ponç. Potser l’esment de llissó, llissa o llisera petita, una mena de peix que a
vegades remunta les aigües continentals com l’anguila, el qual, però, ara ja no
es deu trobar pas per aquests verals i, per tant, amb un nom que hi deu haver
esdevingut opac, deu haver contribuït a conservar el genèric ancestral en la
denominació del curs d’aigua. Això és, a la impermeabilització respecte a
innovacions del conjunt genèric més determinatiu.

4. Vegeu, per exemple, les Visions de Catalunya de Joan Santamaria, on es
dedica a aquesta contrada tot un capítol. O també el mateix Diccionari Alco-
ver-Moll en l’entrada ribera.

Des de la mola de Lord (Sant Llorenç de Morunys) la serra de
Busa i el serrat conegut com Els Llengots, damunt de l’embassa-
ment de la Llosa de Cavall. Entremig de les dues esmentades ser-
res hi ha la vall de l’aigua de les Set Riberetes.FOTO: CARLES DOMINGO

assolit de transcendir en l’ús oficial,
Coromines ens en dóna uns quants
testimoniatges. Així, per exemple, diu
que a Solsona es referien al riu Negre
com a ribera Negra, nascuda, a més, de
la convergència de la ribera de Lladurs
amb la de la Mare de la Font; més
endavant, en ser a Pinós, li
assenyalaren pel costat del Cardener la
ribera de Vallmanya i, per la banda del
Segre, la ribera de Llanera, afluent del
Llobregós. Segons els mateixos infor -
mants, la primera es formava per con-
vergència de tres riberes, i la segona,
per l’aplec de quatre. 

Semblantment, al Lluçanès, diu
que a vegades li van esmentar amb el
nom de ribera, o els informants
mostraven que les tenien com a tals,
les tres rieres o riuets que solquen la
contrada, això és, la Gavarresa, el Mer-
lès i el Lluçanès.u
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LA ROSA DELS VENTS

La rosa del vents és el cercle on
apareixen marcats els trenta-dos
rumbs en què queda divi dit l’horitzó,
amb un rumb per cadascuna de les
parts; també indica la línia descrita
per una nau en adreçar-se cap a un
punt determinat.

Segons el llenguatge nàutic, els qua-
tre punts cardinals no són anomenats
d’acord amb l’ordre habitual, sinó
d’acord amb el moviment de les
agulles del rellotge. Els vents corres -
ponen als punts cardinals, i, descrits
segons l’ordre expressat, són: tra-
muntana –millor que nord–, llevant,
migjorn o sud i ponent.

ELS VUIT VENTS PRINCIPALS

Cadascun dels quadrants o quarts de
la circumferència té al centre un altre
vent. Sempre segons la direcció de les
agulles del re llotge; aquests vents són:
gregal, xaloc, llebeig o garbí i mestral

La relació completa dels noms dels
vuit vents és, doncs: tramuntana, gre-
gal, llevant, xaloc, migjorn, llebeig,
ponent i mestral. Aquests vuit vents
són ano menats principals.

LA TRAMUNTANA

Al País Valencià, aquest vent és fort i
fred en el Maestrat, i arriba a assotar
les belles terres de la Plana de Castel-
ló; també se’n deixen sentir els
efectes a les hortes de València i la
Ribera de Xúquer; i a les muntanyes
meri dionals, el cor de les quals és
Alcoi, hi té fama de fred i gelador, per
bé que no violent. En les terres
alcoianes és molt viu  aquest refrany:
«La tramuntana no té abric i home
pobre no té amic.»

Al nord-est de Catalunya i a l’illa de
 Menorca és molt freqüent. Els
menorquins tenen com a màxim ene-
mic de l’illa la tramuntana, que arriba a
fer créixer tombats els arbres illencs.
Mallorca, en canvi, compta amb la pro-
tecció de les altes serres del nord.

El cel sol presentar, quan bufa
aquest  vent, un blau puríssim.

EL GREGAL 

Vent del nord-est molt important,
puix que origina grans temporals
d’aigua o neu en el País Valencià i
afecta la producció agrícola d’am-
ples extensions de terres de secà.
Entre els mariners té mala  repu -
tació. Al País Valencià, en solen dir,
a més de gregal, arbonès, reducció
de narbonès, o siga, de Narbona.

Sol bufar de febrer a maig i d’octubre
a desembre. A la rodalia d’Albaida,
Alcoi, Castalla, Biar i Elx l’anomenen
provença. Aquest vent és el que ha
portat sempre a Alcoi les nevades més
espectaculars, com la de 1926, que
diposità una capa de neu de dos
metres de gruixa i aïllà la ciutat total-
ment durant divuit dies.

EL LLEVANT 

A les comarques cos taneres és un vent
molt plovedor, benigne i regular. «Lle-
vant, aigua per davant» (Catalunya i
País Valencià). «Llevant de matina,
prepara la capotina» (la Marina). «El
llebeig la mou i el llevant la plou»
(Alcoi). «El ponent la mou i el llevant la
plou» (refrany popular en tot el País
Valencià). Totes aquestes dites
expressen bastant bé el caràcter
d’aquest vent a la terra nostra. A la
mar és dur i provoca marors que difi-
culten la pesca i la fan força perillosa.

La pluja de llevant no sol saltar les
muntanyes alcoianes, i no arriba en
absolut a les terres interiors valen-
cianes de Castalla i Biar.

EL XALOC

En totes les costes de Catalunya, del
País Valencià i de les Illes Balears, el
vent que ve del punt del sud-est
s’anomena xaloc, paraula que deriva de
l’àrab «shalúq». A la Catalunya occi-
dental i al Maestrat, sol rebre el nom de
marinada o vent marí. Els mariners
valencians i tarragonins l’anomenen
penagall o penagai, i a Castelló de la
Plana benagai, que significa en àrab
infeliç o innocent. Als pobles del peu
de la serra Aitana en solen dir figuerol,
o siga, vent fluixot, babau, que no té
força per a ventar a les eres.

Com diu el professor Sanchis Guarner
en el seu llibre Els vents segons la cul-
tura popular, el xaloc és un altre del
vents mediterranis famosos, càlid,
humit i polsós, motivat per les varia-
cions de pressió del gran desert del
Sàhara.

A l’estiu és asfixiant, sobretot a les
costes; però a l’hivern, quan arriba a
les altituds de les serres meridionals,
porta pluja i, de ve gades,  fins i tot neu,
la qual cosa justifica el refrany alcoià:
«Xaloc, tanca la porta i fes bon foc.»

EL MIGJORN

Vent que bufa del sud, com el seu
nom anuncia. Al Rosselló l’anome-
nen vent d’Espanya, a la Ribera de
Xúquer xativí, i a Elx i altres pobles
meridionals valencians cartagena,
sobretot quan bufa a l’estiu. Llavors
fa granar massa de  pressa els blats,
amb la qual cosa els grans no quallen
bé i tenen poca farina.

Als hiverns i primaveres és un vent
apreciat perquè sovint duu pluja, com
palesen els següents refranys: «Vent de
migjorn, pluja de jorn» (l’Empordà);
«Migjorn, aigua enjorn» (Cullera);
«Migjorn brut i tramuntana neta, prest
tindrem aigüeta» (Menorca). En el mar,
dificulta la navegació com tots els
vents meridionals.

EL LLEBEIG

Aquest vent bufa del sud-oest, i el seu
nom deriva de l’italià «libeccio» (del
llatí «libs»). La denominació llebeig és
molt antiga en el nostre idioma, puix
que ja la trobem en la  Crònica de
Jaume I. És la més emprada en moltes

JORDI ELIAS / ENRIC VALOREls vents
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comarques del País Valencià i de les
Balears i en bona part de les costes de
Catalunya.

Tanmateix, rep també uns altres noms:
gar   bí i morisc. El primer s’ha pres fa
segles de l’àrab «gharbí», que vol dir
occidental, i es diu bastant a Catalunya i
al País Valencià. A les terres interiors i
meridionals valencianes és molt freqüent
dir-ne morisc i reservar erradament el
nom de llebeig al vent del sud o del sud-
est, especialment com a brisa marina.

Vent bastant irregular, bufa fort de veg-
ades a darreries d’hivern o d’estiu. Porta
sovint tro nades i alça molt la maror.

El PONENT

El nom d’aquest vent, que bufa de l’oest,
és molt general en tots els països de llen-
gua catalana. És impetuós, generalment
sec i molt sovint perjudicial per a la nos-
tra agricultura, sobretot a l’estiu. Les
seues alenades abrasadores fan malbé
les tendres plantes a les hortes de Cas -
telló,  València i la Ribera de Xúquer o de
l’extrem meridional del País Valencià. A
l’hivern i a la primavera és parti cularment
constant i fort i sol dur borrasques als
massissos muntanyosos occidentals, però
que no arriben a la costa.

EL MESTRAL

El mestral és considerat com el senyor
dels vents, des del Rosselló, dellà el
Pirineu, fins als litorals valencià i balear. El
nom mestral procedeix del llatí magis-
trale, de magister, ‘mestre, principal’.

En algunes terres interiors nostrades en
diuen cerç.

És temible per fort i violent, sobretot en
alta mar, i també a les planes de Castelló
i València, on origina quasi totes les
gelades gene rals de la taronja. A la plana
d’Alacant bufa amb inusitada violència
des de les serres d’Alcoi. A la Foia de
Castalla, entre Biar i Alacant, és fort i
persistent i molt gèlid, i en diuen tra-
muntanal (nom que ja esmentava el gran
poeta valencià Ausiàs Marc).

EL VENT I LA GENT

Els habitants de l’Empordà (important comarca del
nord-est de Catalunya) tenen fama d’impetuosos i
exagerats. Les carac te rístiques serien  degu des a la
persistent tramuntana d’aquell terreny, als seus
xiulets i brams, al clima abrupte i dur que produeix.
L’habitant del Camp de Tarragona també té la sen-
sibilitat acusada pel vent, i, en aquest cas, pel mes-
tral que hi  domina. D’ací ve el refrany: «Gent del
Camp, gent del llamp.»

En el País Valencià es nota ben clara una diferència
temperamental entre els fills de les terres altes i
exposades als vents durs de tramuntana o tra-
muntanal, com les altures del Maestrat o les foies
de Beneixama i Castalla, i els de les terres baixes,
més rialleres i abrigades, com les planes de la costa,
vertaders jardins tranquils la major part de l’any. 

(Del llibre Llebeig de Pere Riutort )
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D
ins el món d’Internet una de les llistes
utilitats que hom pot fer servir són les
llistes de correu. Una llista de correu,

tal com indica el nom, inclou les adreces
d’un seguit de persones que s’intercanvien
missatges de correu electrònic; però, a
més, la llista de correu té la particularitat
que els missatges enviats són tots referits a
un tema que és de l’interès de tots els par-
ticipants en la llista. Així doncs, hi ha llistes
d’antropologia, de matemàtiques, de filo-
sofia, de ciències de l’educació, de lingüís-
tica... Hom solament ha de cercar la llista
adequada als seus interessos, gustos o
afeccions i apuntar-s’hi. A partir d’aquell
moment anirà rebent missatges que plan-
tegen qüestions relacionades amb l’objecte
de la llista. Podeu cercar llistes en català al
web següent: http://www. teranyina.net/sa -
mizdat.html.

Perquè la llista funcioni correctament, però,
cal un administrador de la llista, una perso-
na que la coordini i en dicti les normes de
funcionament. Així, es vol evitar que hi hagi
persones de la llista que escriguin missatges
amb animalades gens interessants i que
facin perdre el temps als altres que hi són
apuntats. Quan algú vol enviar un missatge
a la llista, l’envia a l’adreça del programa
que gestiona la llista (habitualment listserv o
majordomo) i des d’allà el missatge es repar-
teix a tots els integrants de la llista. D’a-
questa manera, s’estableix un seguit de pre-
guntes i respostes que molt sovint deriven
en debats oberts sobre determinats temes.

Hom pot trobar gran quantitat de llistes de
correu a REDIRIS (www.rediris.es), malgrat que
la major part siguin en llengua castellana o
anglesa. REDIRIS és una xarxa acadèmica i de
recerca que és gestionada pel Centre de
Comunicacions CSIC REDIRIS del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Un dels problemes de les llistes de correu
pot ser el d’haver-hi una quantitat massa
gran de participants i, per consegüent, que
cada dia rebem una enorme quantitat de

missatges que, en alguns casos, pot arribar
a ser empipadora, ja que ens obliga a per-
dre molt temps descarregant els missatges.
A fi de resoldre això, a part de desar els mis-
satges que rebem en un directori diferent
de l’habitual, tasca que podem automatit-
zar amb la creació de filtres (així no se’ns
barrejaran amb els missatges normals),
podem triar una opció molt útil consistent a
rebre un sol missatge diari que conté els
títols dels missatges enviats i que podem lle-
gir fàcilment obrint-los en format HTML a
través de REDIRIS. Així no cal perdre temps
descarregant tots els missatges, i podem lle-
gir còmodament els missatges que ens inte-
ressin per la temàtica que s’hi tracta.

Ara ens centrarem en una llista (que és dins
REDIRIS) de debat sobre qüestions de llengua
catalana: ZÈFIR. Aquesta llista és oberta a tots
els professionals de la llengua catalana.
Actualment consta de 420 subscriptors del
servei (repartits en 10 estats diferents) i s’hi
han escrit més de 3.700 missatges. S’hi han
tractat temes de tot tipus (qüestions lèxiques,
dubtes gramaticals, criteris de traducció o
adaptació, difusió de notícies d’actualitat lin-
güística...). Vegem l’exemple de dues qües-
tions que han estat debatudes a ZÈFIR:

En la primera, algú va preguntar si calia
escriure el punt d’una abreviatura abans
de dos punts. És a dir, si calia escriure tel.:
o bé tel: La resposta fou clara i contun-
dent: «Perquè puguem estalviar-nos el
punt de l’abreviatura hi ha d’haver coin-
cidència exacta (en el cas dels tres punts,
cada punt és un punt, valgui la redundàn-
cia) i contacte immediat.» Així doncs, des-
prés de punt podem posar-hi un signe
diferent (dos punts, interrogant...), però
després de punts suspensius no podem
posar-hi un altre punt.  

En la segona qüestió es va plantejar la difi-
cultat d’usar un alfabet fonètic per a referir-
se als dubtes de pronunciació d’alguns mots
del català. Es va arribar a l’acord d’emprar
un alfabet fonètic adaptat per a l’ordinador

Les llistes de correu: Zèfir

TENIU RES pER pUBLICAR?

EDITORIAL CATALANA, recentment introduïda, voldria ampliar el seu catàleg edi-

torial i acceptaria originals sobre  història, poesia, novel·la, tesis doctorals, recerca,

religió o monografies per a la seva publicació (en règim de coedició). Telefoneu-nos

per a més informació. Sr. Iborra, tel. 999 184 552.

David CASELLAS

(SAMPA), el qual, després de ser conve-
nientment adaptat al català, pot usar-se
mitjançant el teclat tradicional de l’ordi-
nador. Aquest alfabet fonètic adaptat es
basa en les combinacions entre majúscu-
les i minúscules per a distingir la major
part dels sons que podem trobar en les
diverses llengües del món. Així, en català
escriurem E (e oberta) i e (e tancada); O
(o oberta) i o (o tancada); S (la xeix), s (la
s sorda), z (la s sonora), Z (la ge de gera-
ni)... Un sistema que pot simplificar la
tasca de fer transcripcions fonètiques
escrivint amb un ordinador amb els
caràcters i lletres habituals. Podeu trobar
el SAMPA a l’adreça següent:

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa
/home.htm.

No en dubteu, en una llista de correu s’hi pot
aprendre molt. Per apuntar-vos a ZÈFIR heu d’a-
nar a l’adreça: 

http://www.rediris.es/list/info/zefir/listserv.htm.
Apunteu-vos-hi!u
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Vull advertir que aquesta intervenció l’en-
foco des del meu dialecte, el nord-occiden-
tal, i més en concret des de la parla de l’Ur-
gell. En la meva novel·la La petja incerta, un
cor rector de Barcelona hi féu destrossa i
esbarriada de termes urgellencs, sota el
suprem concepte que els desconeixia. L’im-
ponent senyor substituí esquerar per espe-
rar, el substantiu donat per un circumloqui,
el qual li resultà un nyap que esfereïa. Allò
d’Antonio Machado de «... Castilla... que
desprecia cuanto ignora». Per tant, qui
 desconeix aquell dialecte, que s’hi miri a
formular judicis sobre aquest escrit.
 D’exemples de suport i de recurs per a la
nostra llengua trobats en els dialectes, en
tenim a balquena. Heus -ne ací alguns:

Sentim els homes del temps que no es
cansen de dir: «Hi haurà núvols, però
‘sense més conseqüències’», inspirat pel
castellà «sin más consecuencias». Aquí a
l’Urgell sempre hem dit «sense res de més
avant». «Hi haurà moltes bromes, però
sense res de més avant.»

I, sí, ja que he esmentat bromes, diguem
que mai, mai, mai un home del temps no
ha emprat en els nostres mitjans aquesta
bellíssima paraula, tan entranyable i
domèstica. Quan érem petits no en dèiem
d’altra: «Ha passat una broma i ha deixat
anar un xàfec.» «El cel és ple de bromes.»
Els nostres mitjans tan sols en coneixen l’ús
barbàric, com en els casos: «M’ha fet una
“broma” pesada.» «Tu sempre estàs de
“broma”.» Cal usar els alternatius folga,
gràcia, acudit, facècia, plagasitat, etc.

I estar d’ullera,  expressió ben viva aquí,
a l’Urgell: «Aquest sempre està d’ulle-

ra.», és a dir: «sempre està d’humor».
Ex.: —Quant en vols, d’aquest auto?
—Mig milió. —Estàs d’ullera.

I una altra amplitud a l’Urgell: «Home, no
t’enfadis, que ho deia de riure.»; i no «de
broma».

Vessament cerebral és el calc servil de
derrame cerebral. Aquí, a l’Urgell, diem
feridura. Sempre que és cas del sobreeixi-
ment d’una vena, diem aquest paraula: «El
Joan ha tingut una feridura.» «La Roseta
s’ha ferit.» El verb ferir-se vol dir ‘sofrir una
apoplexia’. A la primeria de TV3, foren avi-
sats d’aquesta paraula, i la usaren unes
quantes vegades, però al capdallà potser
algun avançat la considerà massa de
ponent. Ara tornen a engaltar-nos «vessa-
ment cerebral». Bé que algun cop també
diuen apoplexia.

«Gamberro» és una luctuosa fatalitat i un
menyspreu imperdonable. Menyspreu de
galifardeu —molt viu fins ara a l’Urgell— i
d’aquest ventall patètic: bandarra, bordis-
sot, gambirot, rebregat, brètol, estripat,
bordegàs, trinxeraire, destraler, vàndal,
marrà, cafre. Tanta riquesa, i sacrificada a
una paraula imposada pel colonitzador!
Tan sols perquè uns bons senyors desconei-
xien galifardeu o no hi eren avesats.

En el camp esportiu, golejada és paraula
capdavantera. Té el gran avantatge d’as-
semblar-se molt al castellà goleada. De fet,
és la mateixa paraula. Per què no diem
golada? Diem collada (de colla), gentada,
aiguada, caragolada (de caragol ), ocellada.
Aquí dèiem pana. Segur que del verb urge-
llenc empanar, que vol dir ‘cruixir, ensorrar

sota un pes’. «Quatre a zero, quina pana!»
«EIs han clavat una pana.» I també: panera
i panadera.

El verb pitjar ha estat molt viu a l’Urgell. Bé
que l’ha arraconat molt apretar. Però els
pixapolits no el volen dir perquè s’assembla
a pixar (!). Diuen prémer, que està molt bé,
i és el dels mallorquins. Els anglesos no prac-
tiquen pas aquests escrúpols d’escanyolits
entre els seus; per exemple, sheet i shit.

Abastar, i abastir, també tenen el privilegi de
sonar molt com «abastecer». I per això
tenen tant de predicament en els nostres
mitjans. En canvi, a l’Urgell sempre hem dit
proveir. Exemples: «El canal proveeix d’aigua
tot l’Urgell.» «Anem al mercat a proveir.»

Menys és molt català, però el claven en
tota situació on el castellà clava el seu
menos. A l’Urgell sempre hem emprat
formes alternatives: «Ara no plou tant
com abans.» «Quan encara no fa un
quart que ha començat.», per comptes
del tan remenat «Quan fa menys d’un
quart que ha començat.»

I vull acabar amb aquesta citació del Pep
Coll: «És trist que els guardians de la llen-
gua comuna –no se sap si per deixadesa,
incapacitat o desdeny– menyspreïn les
aportacions lèxiques del dialecte»1. Exac-
te, Pep. És per aquestes tres glòries que
tu enumeres.u

Dialectes? 

1 Pep Coll, El parlar del Pallars, Editorial
Empúries, Barcelona 1992, p. 101.

Pere ORTÍS

E
ls dialectes són extensió, són horitzons i són riquesa d’una llengua. I són el seu
suport, i poden ser la seva supervivència, en cas de persecució. I a fe de món que la
llengua catalana en té –i en té de bellíssims. Observeu el mallorquí de les Rondaies

mallorquines, d’En Jordi des Racó: quin tresor en termes i construccions, quina fluència!
Podríem presentar alguna obra més d’altres dialectes, potser no tan importants però ple-
nes d’una sentor local molt digna de ser coneguda i aprofitada.

Bé que per a l’actual català estàndard els dialectes tenen mala premsa. Són ignorats, no
són comptats a l’hora de construir la parla, són sotmesos a un fred menyspreu. Els nos-
tres mitjans públics, en certes perplexitats, s’estimen més mirar com ho fa el castellà que
no pas aprofitar-se dels dialectes. Són glòries de l’actual situació de la nostra llengua.
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Núria ESCAPA I FALLOLA

Josep Tero (l’Escala, 1951) inicia
la seva carrera musical a finals
dels anys 60!

Ha dut a terme una important
tasca pedagògica, amb l’elabora-
ció de mate rial  didàctic per a la
difusió de la cultura tradicional
catalana a les escoles. 

Com a cantautor, a més de les
seves composicions, ha adaptat
textos de diversos poetes, tant
per a les seves cançons com per
a altres cantants, com Maria del
Mar Bonet i Marina Rossell.

L’any 1982 actua amb Lluís Llach
i Marina Rossell al pavelló del
Joventut de Badalona davant
cinc mil persones. Ha fet més de
quaranta recitals amb Lluís Llach
arreu dels Països Catalans.
Compta amb dues gires pels
Estats Units, amb recitals a Hous-
ton, Los Angeles i Nova York.
També ha actuat a les Nacions
Unides convidat per l’ambaixada
d’Andorra. Ha participat en
diversos recitals al costat de Lluís
Llach, Maria del Mar Bonet,
Marina Rossell, Raimon, Nena
Venetzanou, Paco Ibáñez, Geor-
ges Moustaki.

En 1997 és guardonat amb el
premi Alghero in Musica, a la ciu-
tat de l’Alguer, on també ha
rebut altres premis.

El seu últim treball, Camins de
tarda, ha estat seleccionat com a
segon millor disc de l’any 1998.
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Estàs a punt de gravar un nou
disc...
Sí, aquest serà el meu sisè treball discogrà-
fic i es dirà Quan dic l'Escala. Explicarà com
les balades han anat passant per la histò-
ria, des del segle XII fins ara, sota un
mateix concepte pel que fa a la nostàlgia,
l'amor, el mal d'estimar, el paisatge, el país.
He volgut explicar aquesta idea a partir de
treballs tan antics com el de Raimon de
Miraval. Dels diversos treballs que se n'han
conservat als arxius de Roda d'Isàvena,
alguns m'han servit per a estudiar el tema
de la balada d'aquell temps. N'he obtingut
un text, sobre la melodia del qual he posat
unes paraules noves i que es dirà Com vol-
dria. D'aquí passem a un text que es titu-
larà Perquè tornis a mi, escrit també sobre
una melodia antiquíssima del nostre
cançoner, que ha viatjat molt i que ha dei-
xat rastres en diferents llocs de Grècia, on
s'ha transformat i ha pres formes diverses.
En aquest cas concret he agafat la versió
libanesa, en realitat la base musical de
l'himne del Líban, que continua essent,
malgrat tot, la base d'una de les cançons
que estimem més del nostre folclor, com és
La dama d'Aragó. L'autor d'aquest text és
Jordi Bilbeny, que manté el concepte antic
de la balada, tractada en el sentit més
estricte. Després hi haurà una balada con-
siderada una de les millors poesies de la
literatura catalana, escrita per Joan Roís de
Corella en el segle XV, que és la Balada de
la garsa i l'esmerla. Es tracta d'una versió
nova feta a partir d'una altra versió que
vaig fer en el meu primer disc. Tot seguit hi
trobem un text de Jacint Verdaguer. El salt
és molt gran, però tots sabem que del
segle XV a la Renaixença  hi ha un llarg
període de foscor molt intensa, i d'aquella
època no en recullo res. Ja vaig fer un tre-
ball sobre textos de lladres i bandolers,
alguns dels quals tenen a veure amb bala-
des, però, en aquest cas, no hi ha res d'a-
quests segles i passo directament a la bala-
da de Verdaguer que es diu Balada de
Mallorca, que explica el naixement de les
nostres illes. I tot seguit quatre cançons,
entre les quals hi ha Pirene, una balada en
què explico aquest mite, el seu drama cada
vegada que s'incendien els boscos del Piri-
neu Oriental, que és el meu Pirineu. La
balada següent és Quan dic l'Escala, una
de les meves composicions més recents, i
tot seguit hi ha la musicació d'un text de
Kavafis, una adaptació de Carles Riba, que
es mou dins aquest concepte clàssic de la
balada, Lluny. Després ve una cançó titula-
da A la plaça de maig, inspirada en quatre
versos d'una poesia d'Agustí Bartra que es
diu Elles, la qual reprodueix el paisatge de
les dones que acomiaden els soldats que
van a la guerra, i que recull el seu senti-
ment viscut tan sovint al llarg dels segles.

El treball acabarà amb un text de Carles
Duarte en record del poeta mallorquí

Miquel Àngel Riera, autor de moltes
balades, i que serà la petita cançó que
clourà el disc.

Tu ja havies escrit balades en altres
ocasions...
Sí, la meva tendència és escriure balades,
però he volgut fer un treball específic
sobre el concepte del mal d'estimar, i aquí
es barreja la nostàlgia, aquesta nostàlgia
que poca gent sap expressar tan bé com
Kavafis, poeta que hem conegut sobretot
a través de Carles Riba, Joan Ferraté i
Eudald Solà. Les traduccions de Carles
Riba són insuperables. Segurament enlloc
del món no s'ha aconseguit de traduir un
text de Kavafis mantenint el mateix ritme i
el mateix sentiment.

Aleshores, no hi ha pas cap gros
trencament respecte als teus tre-
balls anteriors.
No, no hi ha cap trencament. M'he limitat
a un concepte molt determinat de cançó.
Els arranjaments els ha fet pràcticament
tots en Toni Xuclà, i d'això n'estic molt
content. Dóna una gran seguretat que el
músics que vesteixen les melodies enten-
guin la idea bàsica i central de la cançó.
Tots els instruments i les melodies que
acompanyen la paraula ajuden a crear més
emoció, que d'això es tracta. Tret dels
arranjaments d'en Toni Xuclà, n'hi ha dos
de Ferran Martínez.

Per què et trobes entre aquells can-
tants que fan de l'ús exclusiu del
català un compromís cívic?
Perquè darrere la individualitat, sempre
prioritària, hi ha un fet molt més impor-
tant que és la col·lectivitat a què pertanys.
Em sento lligat a la meva comunitat cultu-
ral i em complac a servir fidelment el meu
poble amb el meu treball, que és fer
cançons i cantar-les. Aquesta és la meva
manera particular de veure el món i la
vida, com per a d'altres pot ser-ho el fet
d'estar al servei de certes frivolitats.

En aquest moment, quina promo-
ció rep el teu treball de cara als
concerts?
Tot i la manca de representants que
tenim la majoria de cantautors en llengua
catalana, estic esperançat en el nou pro-
jecte de Montserrat Moles i Xavi Planes,
en el qual s'inclouen quatre noms: Anton
Abad, Joan Isaac, Tralla i jo. Aquest pro-
jecte està concebut des d'una idea de
mecenatge que ha fomentat Montserrat
Moles i que, amb l'assessorament de Xevi
Planes, projecta aquesta oferta envers
programadors i ajuntaments sensibles a
la cançó en llengua catalana.

Després del desencís de viure en una situa-
ció en què, a casa nostra, els mitjans de
comunicació públics es desentenen de la

difusió de la música cantada en català,
aquesta idea és molt engrescadora.

Actualment ets el president de l'As-
sociació de Cantants i Intèrprets
Professionals en Llengua Catalana.
Quan vas començar?
Continuo essent president de l'ACIC des de
fa gairebé deu anys, i és veritat que és una
feina de compromís; però, gràcies al treball
sempre ben fet del secretari general Lluís
Marrasé, puc alliberar-me de molts deures.
No hi ha res que no es faci sense el meu
vist-i-plau, però hi ha un marge immens de
confiança perquè les gestions es facin
sense que jo les hagi de supervisar del prin-
cipi al final. Dono el vist-i-plau a l'inici i al
final sense haver de fer un seguiment.

Com a grup, quins són els proble-
mes més importants que teniu els
cantants en llengua catalana
actualment?
El primer problema és que hi ha gent que
ens perjudica constantment, sia amb la
indiferència sia atacant frontalment; altres
ho fan a través d'una crítica destructiva,
no ajudant mai a millorar el producte, ans
fent que les coses no puguin anar crei-
xent. Hi ha cantants que han quedat atu-
rats per la manca de concerts, pel desin-
terès que han causat entre el públic
crítiques ferotges, des de diaris de màxim
ressò que contracten periodistes sense
escrúpols, creant així el desinterès entre el
públic. Són persones que no estimen el
país ni el material autòcton que neix i creix
en aquest territori, i que no entenen que
tot millora amb el simple fet de treballar.
És a dir, el cantant pot fer-ho millor o pit-
jor, però pot créixer, llimar arestes i apren-
dre moltíssim a còpia de trepitjar
 escenaris. El que s'aconsegueix a partir
d'aquestes crítiques tan ferotges és que
molts cantants no puguin actuar, ja que
els programadors de molts municipis,
petits i grans (de vegades gent força
acomplexada culturalment parlant), es
refien o depenen molt de les crítiques que
fan personatges tan nefastos com els que
s'han pogut veure en aquests últims
temps, parlant de Lluís Llach, de la Maria
del Mar Bonet, de mi i d'altres. Ens envien
al cementiri dient que som anacrònics i
moltes altres bestieses.

En aquest context de dificultats per a poder
cantar en el nostre territori, tot i haver obtin-
gut un gran reconeixement al llarg dels
anys, he de dir que, de vegades, on et sents
més maltractat és en els municipis gover-
nats per gent de la teva mateixa militància
política. Jo sóc militant d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya, partit amb el qual he
col·laborat comprometent-me amb la seva
base ideològica en diversos actes reivindica-
tius, o com a signant de diferents manifes-
tos a favor de fer més viable el programa del
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partit entre els catalans. Després de tot això,
allà on he estat més mal rebut és en els
municipis on hi ha un govern d'ERC.
Una altra cosa imperdonable és el fet que
al llarg dels anys s'hagi de veure com es
perden per camins sense tornada persones
que han fet un treball molt bo, com l'Ovi-
di Montllor, que va morir havent-se de
resignar a no fer allò que li agradava més,
que era cantar les seves cançons. El mateix
va passar amb  Guillem d'Efak. Quan
aquestes persones moren, els fan home-
natges i grans concerts de reconeixement,
però en vida els castiguen amb la més
gran de les indiferències. 

Actualment hi ha persones amb un treball
excel·lent, com és el cas de Rafel Farré i de
Toni Murlà, de Mallorca, que no ha estat
mai ben difós, ben reconegut, ni mai prou
estimat. A la Franja de Ponent tenim gent
que fa un treball tant difícil com és el de
l'Anton Abat. A l'Aragó cantar en català
no és gens fàcil, i mentre hi hagi algú que
ho faci i ho faci bé, com a mínim des
d'aquí  hauríem d'explicar que existeix
 aquesta persona. Paradoxalment, malgrat
haver obtingut premis de reconeixement
com és el del millor disc de l'any de Ràdio
4, l'Anton Abad no és conegut per la
gent; això indica que aquest país no acaba
de funcionar. No pot ser que només els
històrics tinguin garantia de supervivència
en la seva professió. 

Quan triem el català com a llengua d'ex-
pressió, sabent que la nostra comunitat és
una comunitat en què la llengua viu en
diglòssia i que el castellà avança molt més
de pressa que la llengua natural, la nostra
tria és un acte de compromís cívic, cultural
i polític. Això cal tenir-ho en compte, i si
agrada la nostra manera de cantar, que
sense complexos ens obrin la porta.

Quina defensa teniu davant aques-
ta situació?
Necessitem el suport dels mitjans de
comunicació del nostre país i espais dedi-
cats a poder demostrar que els nostres

concerts tenen públic i emocionen la gent.
Tot i que sempre tindrem els detractors,
per a poder continuar creixent ens caldria
tenir el suport natural de tota la radiodifu-
sió en català, i això de moment no acaba
de ser així. No hi ha espais de ràdio i tele-
visió per a nosaltres. Ara mateix sembla
que han suprimit l'únic espai dedicat a la
cançó d'autor que hi havia a Televisió de
Catalunya, Autògrafs. Per tant, no hi ha
aquesta compensació: hi ha l'atac frontal
dels nostres enemics, però no hi ha el
suport que ens haurien de donar els de
casa. Però no podem existir en un altre
territori que no sigui el nostre, perquè, la
cançó en llengua catalana, primer s'ha de
produir aquí. És cert que hi ha gent que
s'ha format a còpia de treballar durant
cert temps en territoris que no són estric-
tament els Països Catalans, però realment
qui ha de dir que serveixes és el públic que
parla la teva llengua. Som professionals de
la paraula, i la paraula en el nostre treball
s'entén com a vehicle essencial per a la
comunicació.

Aquesta actitud d'indiferència per part
dels qui haurien de ser els nostres primers
aliats i el complex indefectible dels progra-
madors culturals suposo que millorarà en
el moment en què es compleixi la llei del
vint-i-cinc per cent. És cert que a França,
per exemple, a l'inici  de la llei del quaran-
ta per cent, moltes emissores varen ressus-
citar cançons dels anys vint, trenta o qua-
ranta, amb mal so, d'autors francesos
d'aquella època. Però finalment ha guan-
yat la bona intenció per damunt de tot, i
actualment a França se sent més del qua-
ranta per cent de cançons en francès, ha
augmentat la producció discogràfica.
També ha aparegut una quantitat impor-
tantíssima de cantautors en llengua fran-
cesa aquests últims sis anys, i tot fomentat
pel compliment d'aquesta llei. 

Com ha anat la desena edició del
Fòrum de la Cançó a Empúries, que
s'ha celebrat aquest any?
La desena edició del Fòrum a Empúries,

amb el patrocini de l'Ajuntament de l'Esca-
la com a principal responsable, ha tingut
com a nota negativa el fet que tota l'ener-
gia s'ha expressat sobre la proposta de
concert d'una artista que no canta en llen-
gua catalana ni es mou en el registre de la
cançó d'autor. Això ha fet que perillés la
idea del programa. Els responsables del
muntatge han modificat la intenció inicial.
N'he estat l'assessor durant nou anys, vaig
portar la idea al meu municipi perquè s'or-
ganitzés, i durant tots aquests anys s'ha
anat fent sense variar res. Cada any hi
havia una primera figura de la cançó d'au-
tor, tant de l'àmbit internacional com dels
Països Catalans. Hi han passat persones de
màxim interès com Raimon, Maria del Mar
Bonet, Lluís Llach i Marina Rossell, i també
Paco Ibáñez, Moustaki, Nena Venetsanou,
Pedro Guerra, i això s'havia anat mante-
nint. La cançó d'autor trobava cada estiu, a
mitjan agost, un escenari on es congrega-
ven una mitjana de mil cinc-centes perso-
nes cada any. Era una vetllada especial,
diferent de totes les altres ofertes musicals
a la Costa Brava, i aquest any s'ha espatllat
pel fet que la màxima figura no era un can-
tautor, sinó una persona que es mou en el
registre del flamenc. Crec que això deso-
rienta, i el públic ja no ha estat el mateix
que hi havia en les altres ocasions. Qui
paga mana; els qui aquesta vegada han
pagat, han manat sobre un espai que s'ha-
via mogut fins ara sobre una proposta que
havia creat tradició a favor de la cançó
d'autor.

Es pot corregir aquest fet de cara a
les pròximes edicions?
Sí, però això dependrà de la sensibilitat i
bona predisposició del màxim represen-
tant del poder local. Jo confio en el
tarannà sempre positiu dels responsables
d'aquesta proposta. Crec que rectificaran i
veuran que a la Costa Brava hi ha molts
escenaris, i un ha d'ésser per a la cançó
d'autor.u
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A
llà on el Jònic i el Tirrè es donen la
mà, en un lloc que podria ser ben bé
el melic de la Mediterrània, l’esplèn-

dida Sicília sempre és amatent al pas del
viatger audaç. El periple d’Ulisses immorta-
litzà el punt en què l’estret de Messina es
fa més prim: just quan de costa a costa no
hi ha més de quatre quilòmetres. És en el
moment en què els intrèpids protagonistes
de l’Odissea han de vèncer els esculls
mitològics d’Escil·la (Scilla en italià), una
gossa de dotze potes i sis caps que «pesca
mariners dels vaixells que hi passen», i
Caridbis, uns remolins d’aigua mortals a
causa dels quals «la mar tota bullia i bra-
mava contra la roca», segons narra Homer. 

En temps medievals, els temuts estols de
Pere el Gran incorporaren Sicília al reialme
catalano-aragonès. Amb motiu d’aquesta
expansió mediterrània dels segles XIII i XIV,
l’illa  esdevingué el centre d’operacions de
les futures expedicions a Grècia i l’Àsia
Menor de la Companyia Catalana a Orient,
que comandava Roger de Flor. La nostra
 presència en terres sicilianes s’allargà fins a
inicis del XVIII, malgrat que a partir del XV
 l’illa quedà sota sobirania espanyola. No és
estrany, aleshores, trobar gòtic català a
Palerm; a la ciutat de Barcelona, creada en
el XVII, al nord-est de l’illa; al palau del
comte de Montcada, a Caltanissetta; a l’es-
glésia de l’Annunziata dei Catalani, a Mes-
sina, o a les muralles, torres i castells d’a-
quell temps, construïts a cabassades,
encara que moltes d’aquestes construc-
cions han quedat deixades de la mà de
Déu. Ens explicava una siciliana que a
Palerm, capital de l’illa, hi ha el rècord
europeu d’accidents per despreniments en
edificis. I és que, com ha constatat l’escrip-
tor i poeta Narcís Comadira en el seu Car-
net sicilià, datat el juny del 2000, hi ha
indrets que són «pura escenografia», tot i
que «els palaus estan apuntalats i no pas
precisament in via di restauro». 

No se’ls fa estrany el pa amb tomàquet; els
catalani són uns pastissets de fleca típics de
Tràpani, el principal port de l’oest de Sicília,
i una de les varietats més menudes de
figues, de pell fosca i molt gustoses, reben
el nom de  catalanischi. Paral·lelament,
Catalanotti, Catalogna i, sobretot, Catalano
són cognoms corrents entre els sicilians; així
com Ximenes, Serra, Martines, Vignes... 

Si bé la Sicília d’avui no desperta gaire
interès en cercles catalans, Barcelona és un
destí atractiu per als sicilians. Per això, des
de l’illa, és considerable l’oferta de vols i
d’excursions organitzades a Catalunya,

durant l’estiu i els caps de setmana. També
en l’àmbit lingüístic hi ha una admiració,
segurament exagerada, envers el fet català.
El sicilià ha quedat relegat com un parlar de
la gent gran; i, a més, fa pagesot. Al llarg de
bona part del segle XX, Sicília i els seus refe-
rents han estat negativitizats. La pobresa de
l’illa i les vinculacions amb la Màfia han
esdevingut fatals per a l’autoestima dels
seus habitants: «Tot i que l’accent els dela-
tava, ningú no volia ser sicilià. La gent se
n’amagava. Era una vergonya, era sinònim
de delinqüència», recorda un veí de Siracu-
sa tot parlant de la seva infantesa. Arran
dels efectes secundaris d’aquesta pressió
emocional, la seva serà probablement la
darrera generació de sicilianoparlants. Amb
tot, el siracusà m’explica que en territoris
com els del Vèneto s’han aixecat veus, en
àmbits escolars, a favor de l’ensenyament
del parlar de Venècia i la seva àrea d’in-
fluència. I això sempre és un bri d’espe-
rança, perquè costa d’entendre la dèria per-
versa d’aquells qui persegueixen
desballestar identitats i cultures desvalgu-
des. Els perversos, ha deixat dit Leopardi,
«són malvats perquè són infeliços».u

D E  p E R T O T

Sicília: de quan els catalans solcaven els mars
Quim GIBERT

Catedral de Palerm
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Bons plats de farro

Abans, quan una persona estava una mica magra o es veia amb senyals de debilitat, li solien dir: «A tu et fa falta menjar uns bons
plats de farro.» Avui, poca gent recorda aquest plat o les seves moltes variants, que l’enginy del lector podrà descobrir i reinventar.
Ja sabeu que som partidaris de la tradició, i aquest és el camí que hem emprès; però cadascú podrà donar el seu propi sentit al plat,
sense caure en fórmules fixes, ja que aquest és el secret de la bona cuina casolana catalana, la grandesa de la qual és precisament
deguda, com escrivíem en el número anterior, a la seva humilitat i senzillesa.

El farro té la seva equivalència en la polenta italiana o el gofio canari, posem per cas. És allò que vulgarment anomenem farinetes,
que tantes panxes tristes va omplir en temps de guerra i penúries econòmiques. Nosaltres ens decidirem per una variant lleugera, i
més passadora per als llepafils, enriquida amb altres vegetals que transformaran l’ensopiment d’aquestes velles farinetes en un plat
més intencionat i, si em permeteu la comparació, simfònic. Segur que us agradarà, perquè, a les clàssiques farinetes de pobre, que
eren una mena de cataplasma i que per a molts poden resultar avui una mica espesses, hi posarem un toc de picardia sense disgus-
tar ni confondre el gust que han de tenir.

De segon plat, avui treballarem el conill casolà com si es tractés de conill de bosc i amb un toc de xocolata, que potenciarà el seu
gust i serà, com ha de ser, per a sucar-hi pa. Un plat que pot semblar entretingut, però que es pot fer amb una certa facilitat. No
hem d’oblidar mai que la cuina requereix atenció, amor i una mica de paciència. Per a afinar l’àpat, de postres prepararem uns  
 bunyolets de bolets, que també hi diran la seva.

Quico QUELOTXO

FARRO LLEUGER

Aquest plat se solia fer força espès, però
ara us el proposem menys dens i, per tant,
més lleuger a l’estómac. Les quantitats de
cada ingredient les deixem lliurement al
gust del cuiner, però aconsellem una certa
proporció que trobareu en la recepta.

Ingredients

Patata (1 volum), ceba (1 volum),
 pastanaga (1/2 volum), farinetes de blat
de moro (2 volums), cansalada grassa
salada tallada a dauets, all, julivert, sal i
pebre i un rajolí d’oli d’oliva.

Preparació i elaboració

Poseu a bullir en una olla la patata, la ceba,
la pastanaga (tot això tallat ben petit) i un
gra d’all per persona. Afegiu-hi un bon
rajolí d’oli i la sal. Al cap de cinc minuts de

bullir hi afegiu les farinetes i la sal, i quan
estigui tot cuit ho passeu per la trituradora
elèctrica o pel passapurés. Ja hem dit abans
que aquest plat ha de ser poc espès, com
menys millor. Ara ja està a punt de servir i
només us cal tirar-hi la cansalada, que hau-
reu d’haver fregit prèviament. Podeu ador-
nar el plat amb una mica de julivert picat.

CONILL DE L’ONCLE CÀNDID

Ingredients

Un conill tallat a quarters, ceba, tomaca, alls,
sajolida, llorer, sal, oli d’oliva, cebetes de pla-
tet, brandi, vi ranci, vi blanc i xocolata.

Preparació i elaboració

El dia abans de cuinar-lo, al migdia, poseu
el quarters del conill a macerar amb vi
ranci, una fulla de llorer i una culleradeta
de sajolida. Al vespre, gireu els talls de
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conill perquè el suc de la maceració penetri
bé. Haureu de reservar aquest suc, que us
farà bon servei en el seu moment.

A l’hora de preparar el plat heu de
començar per enrossir els daus de conill,
prèviament salats. Procureu fer-ho amb oli
ben calent. Juntament hi poseu una cabeça
d’alls, procurant que els grans quedin ben
repartits. Quan el conill ja estigui quasi dau-
rat hi afegireu un got del vi ranci del que
haureu guardat de la maceració. Doneu-li
un parell de voltes i traieu la paella del foc.
En una altra paella hi posareu les cebetes
de platet, les fregireu acuradament i quan
ja estiguin rosses hi afegiu un raig de vi
ranci, i, quan comenci a reduir, una cullera-
deta de mel. Al cap d’un minut, acabeu de
coure les cebes cobrint-les amb aigua, pro-
curant que no es desfacin. Reserveu les
cebetes i el suc. En una altra paella hi fareu
un sofregit de ceba i tomaca, més aviat cru
i no gaire carregat de sal. Seguidament, en
una safata d’anar al forn, hi posareu el
sofregit, el suc del freginat del conill, el de
les cebetes de platet, el conill ben regat
amb el suc de la maceració que havíeu
guardat, una fulla de llorer trossejada, una
copa de brandi, un got de vi blanc sec i una
mica d’aigua. Tapeu-ho ben bé amb paper
d’estany i poseu-ho al forn prèviament
escalfat a 180/200º.

Al cap d’uns 45 minuts ja podeu treure la
safata del forn separant-ne els talls de
conill, que posareu en una paella tot afe-
gint-hi el suc que ha quedat a la safata, ben
passat pel colador xinès. Poseu la paella al
foc, i quan ja estigui tot ben calent hi tireu
una presa de xocolata ratllada i ho remeneu
el temps just perquè es desfaci bé la xocola-
ta. Seguidament cal afegir-hi les cebetes de
platet i ja es pot muntar el plat, procurant
de tirar la salsa al damunt del conill.

Observacions

En lloc d’acabar el conill al forn, també ho
podeu fer en una cassola baixa no adhe-
rent, ben tapada i que faci la xup-xup,
sense que el conill es desmunti, però que
quedi ben tou. En qualsevol cas, no oblideu
mai la xocolata, que és el que dóna sentit a
aquest plat. I sobretot, bevent-hi un bon vi
negre del país. Catalunya té vins excel·lents
i, a més a més, etiquetats en català. Què
espereu, doncs?

BUNYOLS DE BOLETS

Per a aquestes postres, senzilles però molt
bones, cal disposar de rossinyols de pi, que
són uns bolets que es troben en quantitats
increïbles en el bosc, i, si els heu de comprar,
solen anar baratets. També podeu fer servir

trompetes de la mort, però ja us costarà més
de trobar-ne, i si les compreu, són sempre
molt més cares i no milloraran pas el gust.

Ingredients

Rossinyols de pi, farina, ou, sal, sucre, un
rajolí d’anís i aigua, soda o cervesa.

Preparació i elaboració

Prepareu una pasta de fer bunyols, amb
farina, ou, un polsim de sal, sucre al gust i
el líquid que us plagui més, segons us agra-
di que la pasta quedi més o menys inflada.
No oblideu d’incorporar-hi anís o qualsevol
licor que us agradi per a aromatitzar una
mica, no excessivament, la pasta. Seguida-
ment hi sucareu els rossinyols de pi i els fre-
gireu amb oli, preferentment no gaire fort.
En posar-los al plat, tireu-hi sucre al
damunt. 

Beure-hi un gotet de vi ranci serà una bona
idea i donarà a les postres un toc de sim-
patia i d’alegria a l’hora de la sobretaula,
que és quan tots tenim més ganes de
xerrar. La sobretaula és un gran remei per a
fugir de les presses de la vida quotidiana i
acostar-nos més als sentiments de les per-
sones que tenim al voltant de la taula, a
través del diàleg i de la comprensió.u
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À
ngela Cotano i Gascó (Reus, 1974) és
una llicenciada en traducció i interpre-
tació per la Universitat Autònoma de

Barcelona que, amb la seva memòria de tra-
ducció Les llengües minoritzades d’Europa.
Una aproximació, va guanyar el premi de
sociolingüística Bernat Fenollar 1997 del
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. En aquest extens estudi, que
fou dirigit per Carles Castellanos i Llorenç,
es basa el llibre Les llengües minoritzades
d’Europa, que té el mèrit d’aplegar en un
sol volum la gran diversitat lingüística d’Eu-
ropa, obra de la qual estava mancada la
bibliografia sociolingüística existent. Per
aquest motiu s’hi va interessar el director de
la col·lecció «Contextos», Jordi Solé i
Camardons, i en va proposar la publicació.

El llibre d’Àngela Cotano conté la infor-
mació justa i adient per a entendre la rea-
litat sociolingüística europea —i també,
per tant, la dels Països Catalans— i per a
adonar-se que moltes llengües (una cin-
quantena), dins d’Europa, estan en una
situació idèntica, semblant o pitjor que la
nostra. Amb un estil senzill i entenedor,
Cotano efectua una anàlisi exhaustiva de
les llengües, amb acurada precisió termi-
nològica (hi empra una gran quantitat de
conceptes sociolingüístics, tot i que no és
especialista en la matèria), i hi inclou
esquemes didàctics que ajuden a enten-
dre les coincidències o diferències que es
produeixen entre llengües. Tot plegat fa
que aquesta sigui una obra molt oportu-
na i de gran utilitat en escoles, bibliote-
ques, universitats... ja que reuneix dades
que sovint calen per a efectuar treballs de
batxillerat o universitaris.

El llibre s’inicia amb una introducció que
aclareix la diferència entre el concepte de

llengua minoritària (mot que fa referència a
la quantitat de parlants) i el de llengua mino-
ritzada (terme que es refereix a la qualitat
dels usos socials). Cotano escull el segon
mot per al títol, i això sol ja és un gran
encert, perquè des d’un enfocament positiu
defuig el victimisme que suposaria el fet de
tractar aquestes llengües de minoritàries. A
part que no totes les llengües minoritàries
són forçosament minoritzades (no apareixe-
ria, aleshores, el mateix nombre de llengües
en aquest llibre), el concepte de «minoritza-
ció» no es limita a fer un recompte dels par-
lants d’una llengua, amb la imprecisió que
això suposa des del punt de vista sociolin-
güístic, sinó que implica l’anàlisi i la crítica
dels seus àmbits d’ús tenint en compte la
seva subordinació a una llengua dominant,
que en dificulta o obstrueix la normalització.
De fet, tal com diu Castellanos en el pròleg,
la tendència de futur de totes les llengües
que es parlen en el món és la minorització,
en veure’s relegades per les que juguen el
paper dominant (com ara l’anglès, que sem-
bla anar-se imposant cada vegada més com
a llengua franca).

D’altra banda, en la mateixa introducció
l’autora presenta d’una manera sintètica
diversos casos on es fa evident l’excepcio-
nalitat d’algunes realitats lingüístiques (per
exemple, els dialectes italians, tan vius i
diferents de l’estàndard que calen diccio-
naris italià-dialecte,  o la diglòssia del grec,
amb una llengua escrita diferent de la par-
lada), i que es descriuen d’una manera més
àmplia al llarg del segon apartat, que cons-
titueix el cos central del llibre i conté la
descripció general de les diferents llen-
gües, agrupades per famílies. A més,
aquest segon apartat engloba capítols que
centren l’anàlisi en altres casos, amb
detalls aclaridors (per exemple, el patrimo-
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La diversitat sociolingüística
d’Europa

COTANO, Àngela
Les llengües minoritzades d’Europa
València: 3 i 4, «Contextos», 2000

Anna M. PORQUET BOTEY

ni lingüístic a Bèlgica i a Suïssa; les com-
plexes situacions de les llengües dels
Balcans; el basc, llengua aïllada per
excel·lència; les llengües dels jueus,
adoptades al llarg de la història segons
els diferents països on les comunitats de
la diàspora han anat emigrant; etc.).

En el tercer apartat, l’autora analitza la
legislació lingüística d’Europa, clarifica
conceptes (unilingüisme, plurilingüis-
me...) i fa consideracions addicionals
sobre diverses qüestions (llengua i dia-
lecte, prestigi lingüístic, discriminació
lingüística, vincle entre llengua i nació,
els factors que han influït en la situació
actual de les llengües...) Finalment, un
apartat de terminologia per a aclarir els
termes sociolingüístics emprats al llarg
del llibre i un altre d’observacions
clouen aquest treball.

L’opera prima d’Àngela Cotano és, en
conclusió, un llibre útil, necessari i opor-
tú sobre la diversitat sociolingüís tica
d’Europa, que aporta dades d’una
manera amena i molt didàctica. Un llibre
que calia que aparegués, ja que, fins
ara, tota la informació de què es dispo-
sava respecte a la diversitat sociolingüís-
tica d’Europa es trobava dispersa en
diversos llibres i manuals. Cal destacar,
per tant, l’exemplar tasca de condensa-
ció de la informació efectuada per l’au-
tora, que ha comportat contrastar i des-
triar un gran nombre de dades. La seva
feina ha possibilitat de reunir, per primer
cop, en un sol volum, material bàsic
sobre la realitat sociolingüística europea
des de la perspectiva de les llengües
que, com la nostra, encara no han asso-
lit la categoria de llengües nacionals.u
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E
l llibre La terminologia lingüística en
l’ensenyament secundari. Propostes
pràctiques és un recull de ponències,

de nou autors, que foren presentades en
un cicle de conferències a la Fundació Caixa
de Sabadell, recull editat a cura de Jaume
Macià Guilà i Joan Solà. 

L’obra enfoca el tema de les dificultats que
comporta la coexistència en l’ensenyament
secundari de teories gramaticals i termi-
nologies diferents, la qual cosa complica
l’aprenentatge per part de l’alumne. Diuen
els editors en la presentació: «Avui és un
fet ben real que el simple accident de can-
viar de professor, de matèria, de llibre de
text, de centre o de pla d’estudis posa
l’alumne en contacte amb concepcions i
denominacions diferents, que arriben a ser
incompatibles, contradictòries o almenys
innecessàriament divergents» (p. 7). 

Jaume Macià, en la seva ponència «La ter-
minologia lingüística en la classe de llengua:
un problema pendent» (pp. 9-24), reflexiona
sobre la divergència teòrica i terminològica
existent en la lingüística actual, revisa uns
quants termes denominatius poc encertats i
proposa solucions concretes. Del treball de
Macià voldríem remarcar el següent comen-
tari: «... els professors i els autors de materi-
al didàctic hauríem d’evitar les anàlisis minu-
cioses, les casuístiques inacabables i, en
general, la inclusió de tot allò que no aporti
un profit clar (tota  aquesta pirotècnia teòrica
que exhibeixen certs professors, ¿no podria
ser un mecanisme de defensa davant el
temor que l’alumnat pugui creure’s que “sap
la matèria” si ja té competència comunicati-
va?)» (p. 16). 

F. Xavier Vila Moreno, en «Algunes aporta-
cions des de la sociolingüística a l’ensenya-
ment i el debat sobre l’estàndard del
català» (pp. 25-37), explora les conseqüèn-

cies d’emmarcar socialment les pràctiques
lingüístiques en el camp de l’estandar -
dització de la llengua.

Joan Solà, en «Reflexió breu sobre el con-
cepte de “normativa”» (pp. 39-46), parla
de la dificultat que hi ha en català a l’hora
de definir el concepte de normativa, un cop
ha fet veure la implicació mútua que pre-
senten els termes i els conceptes de nor-
mativa i estàndard.

Andreu Bosch Rodoreda, en «Fonètica vs.
fonologia i tractament de la lexicologia: dos
exemples de divergència en els llibres de
text» (pp. 47-76), descriu en aquest dens
treball amb profusió d’exemples l’anàlisi del
tractament de la fonètica, l’abast semàntic
dels conceptes de la fonologia (fonema,
neutralització, arxifonema, al·lòfon, etc.) i
aspectes de la lexicologia relacionats amb
les regles lèxiques de la derivació, la com-
posició i la conversió sintàctica.

Maria Josep Cuenca, en «Definició i deli -
mitació del concepte de “connector”» (pp.
77-90), presenta una proposta de definició
i classificació dels elements lingüístics que
relacionen clàusules o sintagmes d’una
oració, o oracions o paràgrafs d’un text,
segons una relació sintàctica (connectors
de coordinació o subordinació) o  semàn -
tica (connectors d’addició, disjunció, con-
trast, causa, conseqüència, etc.). 

Manuel Pérez Saldanya, en «Del “perfet” a
l’”indefinit” (i viceversa). El nom dels temps
verbals i altres problemes terminològics
relacionats amb les categories gramaticals
del verb» (pp. 91-119), caracteritza amb
molta precisió, detalladament, els temps
verbals segons el temps, l’aspecte i la dis-
tància temporal, i analitza el problema de
les denominacions dels temps verbals.

Anna Camps, en «El coneixement gramati-
cal dels alumnes: el cas dels pronoms per-
sonals» (pp. 121-136), vol oferir una visió
dels conceptes gramaticals a partir dels
alumnes.

M. Teresa Garcia Castanyer, en «Una termi-
nologia gramatical bàsica en la llengua
francesa» (pp.137-162), presenta una pro-

posta de terminologia simplificada, en
l’ensenyament de la llengua francesa.

Josep M. Brucart, en «L’anàlisi sintàctica i la
seva terminologia en l’ensenyament secun-
dari» (pp. 163-229), reflexiona extensa-
ment i documentadament sobre diversos
aspectes. 

Fins aquí ens hem referit sumàriament al con-
tingut del recull. Ara voldríem fer unes con-
sideracions sobre el treball de Pérez Saldanya,
un estudi que a parer nostre és ben fet i molt
clar. Seran quatre consideracions, exposades
necessàriament d’una manera sintètica: 

1) ¿És necessari de crear una nova catego-
ria gramatical del verb, la de la «distància
temporal» (p. 103), al costat de les de
«temps» i «aspecte», o es tracta tan sols
d’una subca tegoria? Tenint en compte que
serveix únicament per a distingir el perfet
pròxim (he cantat ) del perfet remot (vaig
cantar ), nosaltres ens inclinaríem per la
segona opció. 

2) A la pàgina 106 d’aquest treball s’afirma
el següent: «Almenys en la llengua literària,
amb tot, sí que existeix un passat perifràs-
tic (i, per tant, un passat perfectiu pre-
hodiernal) construït analògicament a partir
del passat perifràstic d’indicatiu: vagi can-
tar.» Literàriament també, però sobretot en
la llengua popular, si més no aquí al Princi-
pat, és ben viu l’ús de vagi cantar.

3) «En el quadre no es fa cap referència al
passat anterior (hagué cantat ) o al passat
anterior perifràstic (va haver cantat ), i al llarg
del treball només hi al·ludim esporàdica-
ment, pel fet que aquest temps té un caràc-
ter quasi exclusivament literari» (pp. 116-
117, nota 7). Tampoc: va haver cantat és, si
més no, tan popular com literari. 

4) Finalment, el quid de la qüestió: amb
quin model ens quedarem a l’hora de
 designar, en català, els temps ha cantat i va
cantar? Pérez Saldanya proposa la següent
corres pondència: ha cantat = PERFET i va
cantar = PASSAT PERIFRÀSTIC. Però aquest
model (amb avantatges i inconvenients,
com tots, ja ho diu l’autor) té, a parer nos-
tre (i sobretot de cara a l’ensenyament), un

Sobre terminologia lingüística
Carles RIERA

MACIÀ GUILÀ, Jaume; SOLÀ, Joan (ed.)
La terminologia lingüística en l’ensenyament secun-
dari. Propostes pràctiques
Ed. Graó, Barcelona 2000
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P
odríem dir-ne un diccionari contra la
deturpació del català. També podríem
qualificar-lo de diccionari que resol

dubtes, incorreccions i barbarismes dels
parlants en català, com assenyala el subtí-
tol del llibre.

Si aquest llibre conté un inventari de bar-
barismes podríem pensar-nos que és com
un vocabulari més d’aquesta mena; ens
equivocaríem: cada barbarisme té una
entrada, i a continuació s’hi explica el signi-
ficat amb què l’usem; tot seguit fa constar
el mot o mots catalans amb què convé
reemplaçar-lo i, finalment, hi ha unes frases,
adequades, precises, breus, que ens fan
transparent el bon ús dels corresponents
mots catalans. Per una altra banda, els mots
catalans substituts del barbarisme tenen la
pròpia entrada, amb la definició i la frase
que ens orienta a fi d’emprar-lo adient-
ment; adonem-nos com, amb aquest sis-
tema, ens estalviem les remissions, cosa que
ens permet de trobar immediatament la
solució del dubte que tinguem. El mateix
tractament que als mots l’aplica a les locu-

cions, tant les incorrectes com llurs solu-
cions, aportació que creiem de gran utilitat.

Però això no és tot; aquest diccionari conté
moltes més particularitats lingüístiques.
Així, hi tenen entrada morfologies errònies
de mots que profusament són fets servir
deformats, i ens remet a la forma correcta.
Ens fa conèixer la morfologia catalanitzada
de mots estrangers, que ha calgut intro-
duir darrerament en la nostra llengua (per
exemple, espot per *spot ), i, contrària-
ment, introdueix, al lloc del diccionari que,
per ordre alfabètic, correspon aquell mot
estranger propi de la tecnologia actual,
com ara *énter, i ens n’assenyala la cata-
lana —en aquest cas retorn— que cal
emprar en lloc de l’estrangera.

Ultra els esmentats, hi ha aquells mots
  —verbs,  adjectius, substantius— als quals hi
ha qui dóna, de vegades, significats i usos
inapropiats. D’aquí ve que, posem per cas,
aparegui en el diccionari el verb dormir per a
advertir-nos de l’ús que alguna vegada se’n
fa, en compte de adormir; i tot seguit ens

aclareix la diferencia entre l’un verb i l’altre.

I moltes més particularitats, confusions i
aclariments, tals com la distinció entre
alguns parònims, el destriament de mots
que tenint un significat semblant presen-
ten matisos significatius que cal conèixer
per a fer-los servir amb propietat, el bon
ús de determinats verbs com a transitius
que són i que, a voltes, són emprats
intransitivament, etc.

Comptat i debatut: un diccionari d’una
gran riquesa advertint-nos dels mals usos
de la nostra parla, que contraposa a les
solucions genuïnes i correctes i que il·lus-
tra amb abundants exemples de bona
fraseologia.

Encara que dugui el títol de Diccionari
escolar, el cas és que serà útil i profitós al
lector de qualsevol edat.u

Un important diccionari diferent

BADIA, Jordi
Diccionari escolar. Dubtes, incorreccions i bar-

barismes
Castellnou edicions, Barcelona 2000

Jaume VALLCORBA I ROCOSA

gros entrebanc: trenca completament amb
tota la tradició, almenys des de Fabra (per a
qui ha cantat = PRETÈRIT INDEFINIT i va
cantar = PRET. PERFET PERIFRÀSTIC). És a
dir, aquest model gira completament les
coses: l’etiqueta perfet deixa de designar va
cantar i passa a designar ha cantat. Ja que
estem d’acord que el terme indefinit no
serveix, sembla més plausible aquesta altra
correspondència, no tan rupturista: ha can-
tat = PRETÈRIT PERFET PRÒXIM i va cantar
= PRET. PERFET REMOT. Aquesta nova
denominació, proposada per Ruaix —com
ja es diu en el treball (amb un petit lapsus:
és pretèrit, no passat )—, té l’avan tatge de
continuar fent servir el terme perfet per a
va cantar i, a convenir, hom pot evitar
denominacions massa llargues fent servir

els termes pretèrit pròxim (= ha cantat ) i
pretèrit remot (= va cantar ). 

Last but not least, una constatació i una
curiositat. La constatació: fins allà on resul-
ta verificable i atenent a l’ús de les preposi-
cions a/en en les designacions de «lloc
 figurat» (per exemple, «La terminologia
lingüística en l’ensenyament secundari»,
títol del llibre, enfront de «la metodologia
lingüística a l’ensenyament secundari», p.
73, nota 34), podríem dividir en dos grups
els autors dels diversos treballs aplegats en
aquest recull: autors de en (Macià, Cuenca
i Pérez Saldanya) i autors de a (la resta)
(amb alguna excepció puntual!). I ara la
curiositat: els autors valencians (Cuenca i
Pérez Saldanya) usen el connector fet i fet

amb un valor equivalent al que al Principat
té de fet. Exemples: «En funció de l’equi -
valència amb conjuncions i sobretot amb
connectors parentètics, podem dir que
alguns d’aquests elements (fonamental-
ment clàusules i sintagmes preposicionals)
són connectors lèxics. Fet i fet, els connec-
tors parentètics solen derivar de formes que
corresponen, en algun estadi de l’evolució,
a connectors lèxics» (p. 87). «Els temps ver-
bals tenen un comportament  referencial
equiparable a les categories nominals. Fet i
fet, els temps verbals denoten intervals
temporals d’una manera semblant a com
els sintagmes nominals denoten entitats del
món (del món real o d’un món possible)»
(p. 93).u
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