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A tot arreu del
món, quan en un
domini lingüístic
s’ha produït una
li  te  ra - tu ra, veiem
for  mar-s’hi, i reg-
nar per damunt

de la llengua par-
lada multifor me,
una llen  gua li-
terària filla d’un
llarg i acurat  tre   -
ball de selecció i
fixac ió; i això s’es-
devingué en les
terres de llengua
catalana i els ca-
talans tinuérem la
nostra LLENGUA
NACIONAL, on a
penes tra  s        pua  ven
les diferències dia -
lec tals de la llen-
gua parlada.

(Pompeu Fabra)
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El Consell de Redacció no s’identifica
necessàriament amb les opinions

expressades en els articles publicats.

Algú ha observat, amb raó, que la nostra revista pu-
blica articles molt desiguals: des dels que tenen un
nivell científic elevat i constitueixen autèntiques
aportacions al coneixement de la llengua fins als que
representen opinions molt discutibles, des dels que
suposen una exigència de genuïnitat molt forta fins
als que voregen la laxitud i l’acceptació de la inter-
ferència, des dels que tracten temes típicament lin-
güístics o sociolingüístics fins als de temàtica més
marginal respecte a la llengua.

Doncs sí, ho reconeixem, és veritat. Però ja vam
dir en l’editorial del número 25 (de sembre de 1998)
que la nostra associació i revista «volen ser un punt
de trobada per a tothom qui s’interessi per la nostra
llengua». Si volem, doncs, ser això, un punt de tro-
bada, hem d’acceptar una gran obertura de compàs,
hem d’acceptar la diversitat. Naturalment, hem de
vetllar per uns mínims de qualitat i d’utilitat, com
hem de vetllar per mantenir una posició lingüística
centrada, equilibrada, assenyada —com hem comen-
tat també, a bastament, en anteriors editorials—,
guiant-nos com ens guiem per la figura de Pompeu
Fabra, «seny ordenador de la llengua catalana».

Reservem, doncs, al lector, a qui suposem dotat
d’esperit crític, la tasca de saber destriar el gra de la
palla, de saber escollir allò que més li interessi, de
saber aprofitar allò que sigui més útil. De fet, però,
encara que s’hi trobin opinions discutibles i àdhuc
errònies, aquestes poden servir per a suscitar ulte-
riors estudis, per a formular matisacions o aclari-
ments, etc. Si ens difiníssim com un grup compacte,
tancat, d’una sola escola, hom podria exigir-nos més
coherència, és clar. Però, com dèiem, més aviat som
gent molt vària a qui interessa, per damunt de tot, la
llengua, i que, això sí, maldem per l’ús, i el bon ús,
d’aquesta llengua. Les diferències comencen a l’ho-
ra de posar-nos d’acord en què consisteix aquest
«bon ús».

Tot comptat i debatut, doncs, creiem que la nostra
revista, amb les seves característiques —que poden
anar evolucionant, evidentment—, resulta útil per a
la comunicació dels qui ens interessem pel català. En
aquest sentit, esperem de continuar mereixent la
confiança dels nostres lectors, els quals, per altra
banda, sempre poden fer-nos arribar tota mena de
suggeriments, en la certesa que seran convenient-
ment estudiats pel Consell de Redacció.u

Els articles de
«Llengua Nacional»



Identitat

La cultura dels Països Catalans dóna forma
plena i definitiva a una identitat nacional. I en-
cara més: aquesta cultura dels Països Catalans,
precisament perquè és dels Països Catalans,
s’integra al seu torn dins cercles culturals més
vastos: dins la cultura mediterrània, i, a partir
d’aquesta, dins la cultura europea, definido res
totes dues d’identitats supranacionals.
No s’hi val a fer trampa amb successius desple -

gaments de l’horitzó de la cultura; els edificis cal
començar-los pels fonaments i no per la teulada.
Tren cau una sola baula de la cadena i se us haurà
esgarriat la vostra identitat pròpia; prescindiu
d’una sola de les àrees culturals que us perta -
nyen, i caureu dins la més profunda incoherència:
haureu deixat d’ésser qui éreu. Recordem en
aquest punt la il·luminadora amonestació de Joan
Alcover: «Voleu triomfar fora de Catalunya? Siau
catalans. Voleu ésser universals? Conservau l’aire
de família.» Aquell aire de família, podem afegir,
que és el signe indicatiu de la plena i completa
identitat nacional, l’encuny de la nacionalitat.
El concepte de nació és identificable, per

tant, amb el concepte de cultura, donant a
aquest darrer terme l’abast ampli, antropològic,
que hem tot just esbossat. Les fronteres duna
nació seran, en conseqüència, delimitades per
la pròpia cultura, i l’espai físic, territorial, duna
nació coincidirà amb les fites dins les quals
aquesta cultura es realitza.

(Dins Països catalans?, de Josep M. Llompart, pp. 14-15)
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Les llengües vernacles
o populars
i l’ense nyament

En el món hi ha al voltant de
5.000 llengües. Aquestes llengües
són usades en l’àmbit
familiar i en el medi na-
tural de l’alumne que as-
sisteix a l’escola. La cul-
tura, els fets culturals,
han tingut com a vehicle
unes llengües determi-
nades, que són relativa-
ment poques. Són les
llengües que han creat
una literatura estable i
normalment impresa, que
han servit per a l’ensenya-
ment a tots els nivells,
que són capaces de crear
paraules noves per a la
ciència del nostre temps.
No cal dir que entre
aquestes cal incloure la
nostra. Fins a l’actuali-
tat, quan hi ha hagut
qualsevol colonització,
les llengües vernacles o
populars del món han
estat deixades a un costat fins a aca-
bar essent substituïdes per la llen-
gua colonial o dominant. Aquest fet
va ser tractat per diferents especia-
listes en dos estudis. El primer, l’any
1928, en l’Oficina Inter nacional de
l’Educació, a Luxem burg, quan di-
versos especialistes en temes esco-
lars d’arreu del món es reuniren per
reflexionar entorn de l’educació bi-
lingüe. El segon, l’any 1951, en què
la UNESCO refermà els criteris de
l’Oficina Inter nacional de Luxemburg.

En 1928 hom parlà d’estudis fets
en llocs on alumnes de llengua mi-
noritzada assistien a escoles de llen-
gua socialment, econòmicament i
políticament més forta, i en especial
s’examinà un treball molt ampli res-
pecte dels nens i nenes de Gal·les
que anaven a escola en anglès, i
també s’hi presentaren estudis fets
als Estats Units amb alumnes no an-
gloparlants que rebien ensenyament
en anglès. És sabut que els resultats
analitzats mostraren que aquells
alumnes als quals s’aplicava el pro-
grama de canvi de llengua al llarg de

l’escola obtenien en general més
mals resultats acadèmics i índexs més
baixos d’intel·ligència que aquells
nens i nenes la llengua d’instrucció
dels quals era la mateixa que la de la

família. A partir de la constatació d’a-
quests resultats, l’Oficina Internacional
de l’Educació manifestà públicament
que el primer ensenyament en llengua
materna havia de ser condició sine qua
non per a un ple desenvolupament
acadèmic i psicològic dels infants.

En 1951 la UNESCO, ubicada ja a
París, després de la renovació de
l’ONU, refermà els criteris suara al·lu-
dits amb la famosa frase: «És axiomà-
tic que el millor mitjà per a ensenyar
a un infant és la llengua materna.»
És important que la llengua de la fa-
mília i la llengua de l’escola siguen
la mateixa, per la senzilla raó que
llengua i concepte van units; a
més, el caràcter afectiu, familiar,
de la llengua es trasllada a l’esco-
la, i el xiquet, sense cap dubte, es
troba en òptimes condicions si l’es-
cola i la família constitueixen una
continuació.

Tot seguit posem el resum de
l’estudi de la UNESCO de 1951, edi-
tat l’any 1954, que es concreta en
els principis següents i que nosal-
tres, encara que acceptem també la

necessitat de la immersió, conside-
rem igualment vàlids pràcticament
en la seua totalitat (cf. Ús de les llen-
gües vernacles a l’ensenyament,
Edicions d’A por tació Cata lana, Bar -

celona 1963, pp. 49-51).

Principis establerts
per la UNESCO
sobre l’educació

bilingüe

Importància 
pedagògica de la
llengua materna
–La llengua materna és el
mitjà natural d’expressió
d’una persona, i una de les
seues primeres necessitats
és desenrotllar al màxim la
seua aptitud per a expres-
sar-se (1).
–Tots els alumnes han de co-
mençar llurs cursos escolars
en la llengua materna (2).
–Cap llengua franca no pot
substituir adequadament la

llengua materna si els infants no hi estan fa-
miliaritzats abans d’ingressar a l’escola (9).
–Per a l’alfabetització d’adults cal em-
prar llur llengua materna i passar des-
prés a una segona llengua si volen i
poden fer-ho (10).

Cicles d’ensenyament i
llengua vernacla
–No hi ha res en l’estructura de cap llen-
gua que li impedesca d’esdevenir un
vehicle de civilització moderna (3).
–No hi ha cap llengua que siga inade-
quada per a satisfer les necessitats de
l’infant en els primers mesos d’ensenya-
ment escolar (4).
–Si la llengua materna és adequada en
tots els aspectes per a servir de vehicle
d’instrucció en les universitats i establi-
ments d’ensenyament, cal emprar-la
com a tal (6).
–Si no ho és, cal emprar la llengua ma-
terna en la mesura que ho permeta la
provisió de llibres i altre material d’en-
senyament (7).
–Les autoritats docents han de procurar
convèncer una població poc receptiva
perquè accepte l’ensenyament en la
seua llengua materna, però no han
d’imposar-la (11).

t r ibuna

El bilingüisme valencià (i II)
Pere RiuToRT MesTRe (universitat de València)

Dibuix de Toni Donada            



Material i tècniques didàcti-
ques
–Cal que la UNESCO estudie amb una aten-
ció especial la qüestió de proveir els alum-
nes de manuals escolars i altre material
d’ensenyament (5).
–L’alfabetització només pot ser mantingu-
da si hi ha una provisió adequada de ma-
terial de lectura per a adolescents, adults
i infants en edat escolar, i tant per a en-
treteniment com per a estudi (12).
–En l’ensenyament de la llengua materna
i d’una llengua estrangera, cal emprar
tècniques modernes i eficaces. El sol fet
que siga la seua llengua materna no és
una qualificació suficient perquè un mes-
tre ensenye aquesta llengua (17).

Segona llengua
–Si la llengua materna de l’infant no és la
llengua oficial del seu país o una llengua
mundial, cal que aprenga una segona
llengua (13).
–És possible d’adquirir un bon coneixe-
ment de la segona llengua sense emprar-
 la com a mitjà d’instrucció general (14).
–Durant el primer any, o el segon, d’as-
sistència de l’infant a l’escola, l’estudi de
la segona llengua pot ser introduït com a
assignatura (15).
–L’ensenyament de la segona llengua ha
de progressar gradualment i no ha de ser
emprada com a mitjà d’instrucció fins
que els alumnes hi estaran prou familia-
ritzats (16).

Plurilingüisme
–Si en un país són parlades diverses llen-
gües, convé que siguen escrites amb la
màxima uniformitat possible (18).
–Per tal de facilitar-ne la reproducció im-
presa, cal escriure els idiomes, si és possi-
ble, amb un nombre limitat de signes i en
una sola línia (19).

La immersió com a mètode
didàctic

Si sovint comencem els estudis
parlant d’etimologia, la paraula im-
mersió correspon a la imatge de la
natació –de posar-se totalment en-
voltat de l’aigua–; en el nostre cas es
tracta d’envoltar-se d’una manera
natural, específica i amb unes certes
condicions, de la llengua que hom
vol aprendre, que vol fer seua. És
l’adquisició d’una nova llengua en
unes circumstàncies especials, que no
s’oposen als principis de 1928 de
l’Oficina de Luxemburg ni als princi-
pis la UNESCO adés esmentats. La
immersió lingüística respon no a una
destrucció d’una llengua sinó més
aviat a una major igualació i, d’una
manera especial, a un fer seua –o
més aviat donar les possibilitats per
fer seua– una llengua fins aleshores
estranya, totalment o en part.

Oportunament examinarem si
entre nosaltres, ara i ací, es donen les

circumstàncies per a una immersió,
després de recordar què han significat
en la investigació recent els estudis
sobre la immersió i de les circumstàn-
cies que s’exigeixen. Seguim en bona
part els estudis realitzats per J. Arenas
i J. M. Artigal.

L’any 1962, Pearl i Lambert, en
una investigació amb xiquets i xique-
tes bilingües francès/anglès al Ca  na dà,
en la qual esperaven mesurar determi-
nats components del pres  su  posat dè-
ficit dels bilingües, observaren com,
sorprenentment, les previsions de
l’Oficina Internacional de l’Educació i
de la UNESCO no es complien en la
població analitzada. Aquells bilingües
a qui tocava presentar puntuacions
més baixes que els monolingües, van
donar uns resultats contradictoris, ja
que, tant en aspectes verbals com fins
i tot en aspectes no verbals, presenta-
ven puntuacions més altes. Els sorpre-
nents resultats d’aquest estudi origi-
naren prompte altres treballs, amb
resultats coincidents: Balkan (1979), a
Suïssa; Been-Leev (1972), a Nova York
i Israel; Ianco-Borral (1972), a Sud-
Àfrica. Enmig d’aquest ambient,
Lambert i Tucker (1972-1974) compa-
raren alumnes angloparlants del
Quebec que assistien, els uns a esco-
les solament en anglès i els altres a
programes d’immersió al francès, i
comprovaren que els qui havien se-
guit un programa amb canvi de llen-
gua presentaven un desenvolupa-
ment similar, i en alguns aspectes
superior, al dels seus companys que
havien assistit a una escola de la ma-
teixa llengua de l’alumne.

Les anàlisis de diverses experièn-
cies escolars en diferents situacions
d’arreu del món amb llengües en con-
tacte, mostraven ara que, si bé hi ha
casos en els quals els infants necessi-
ten ser escolaritzats en la llengua de
la llar, en altres casos és possible i fins
i tot beneficiós fer-ho en una altra
llengua. D’ací es començà per prime-
ra vegada a diferenciar entre bilin-
güisme escolar additiu i subtractiu.

Dit en una altra terminologia, entre
immersió i submersió. S’anomenà im-
mersió o bilingüisme additiu aquella
experiència que, pel fet de complir
determinats requisits que veurem a
continuació, resultava enriquidora
per als alumnes als quals s’aplicava. I
s’anomenà submersió o bilingüisme
subtractiu aquella experiència que,
com havia constatat l’Oficina
Internacional de la UNESCO anys
abans, resultava negativa per al de-
senvolupament acadèmic, lingüístic i
psicològic dels infants.

Una de les circumstàncies que di-
ferencien els temps de 1928 i els de
l’estudi de la UNESCO, realitzat en
gran part en països del Tercer Món, és
l’existència en totes les cases dels mit-
jans de comunicació de masses. A
més de l’ús familiar que es té de la
llengua que «aparca» momentània-
ment la immersió, en totes les cases
hi ha uns programes televisius, moltes
vegades dedicats especialment als in-
fants, en la llengua que temporal-
ment es conrea sols indirectament. El
mètode d’immersió és com els plats
d’una balança, en la qual un dels
plats té excés de pes comparat amb
l’altre, i aleshores s’intenta d’igualar
el desafavorit per tal que tots dos es-
devinguen equilibrats.

Els resultats d’aquestes investiga-
cions no són encara definitius i pre-
senten, a vegades, fins i tot contra-
diccions. Cal fer patent que una part
important d’aquests estudis presen-
ten tres condicionants perquè el
canvi de llengua llar-escola puga ser
eficaç i perquè l’ensenyament d’una
llengua nova puga proporcionar me-
canismes additius en el desenvolupa-
ment lingüístic, acadèmic i psicològic
dels alumnes.

Aquests tres condicionants són:
1. L’estatus social fort, inamovible de la
llengua i cultura de la llar.
2. Les actituds dels alumnes, o en el seu
cas dels pares que ho transmeten als fills,
envers la llengua d’immersió de l’escola.
S’han d’acceptar els motius i la metodolo-
gia per a aprendre-la.
3. El tipus de tractament pedagògic per
mitjà del qual aquests alumnes accedei-
xen a la nova llengua.

Quant al primer condicionament,
s’ha de fer notar que la llengua forta
que coneixen i usen s’ha de continuar
emprant en la família; fins i tot en al-
tres àmbits que no són l’escola, es
continua progressant en el coneixe-
ment i ús d’aquesta primera llengua.
A aquests alumnes la immersió els pot
proporcionar un bon coneixement de
la nova llengua de l’escola en la me-
sura que serà adquirida d’una mane-
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Les anàlisis de diverses expe-
riències escolars arreu del

món amb llengües en contacte
mostraven que, si bé a vegades
els infants necessiten ser esco-

laritzats en la llengua de la
llar, en altres casos és fins i tot
beneficiós fer-ho en una altra

llengua.



ra natural a partir d’un ús real, comu-
nicatiu, apresa en funció d’unes cir-
cumstàncies que es viuen, i això de
cap manera no els ha de representar
un fre en el desenvolupament normal
de les habilitats respecte a la llengua
de casa. Aquesta primera llengua, si
bé normalment absent en els primers
cursos escolars, serà posteriorment
introduïda en el currículum.

Quant al segon condicionament,
que fa referència a les actituds d’a -
lum nes i pares, els estudis remar-
quen que un programa amb canvi de
llengua no pot venir mai imposat i
no ha de ser viscut per l’infant com
un rebuig explícit o implícit de la
seua llengua i cultura familiars. Els
alumnes han de poder usar la llen-
gua de casa fins que ho desitgen o
ho necessiten, i els mestres, encara
que no usen mai aquesta llengua,
han de ser sempre competents per a
comprendre-la. Aquesta motivació
positiva és en gran part responsable
de l’èxit o fracàs d’un programa
d’immersió, tan important com les
mateixes aptituds acadèmiques i pe-
dagògiques del professor.

El tercer condicionant és el trac-
tament didàctic per a la immersió.
La nova llengua ha d’arribar als
alumnes amb un missatge compren-
sible, diríem més bé, interessant. Els
alumnes faran seua aquesta nova
llengua si la comunicabilitat respec-
te a allò de què es parla està asse-
gurada en la nova llengua. Estem si-
tuats, en el nostre cas, davant
llengües romàniques que són molt
semblants les unes a les altres, i ales-
hores aquesta comunicabilitat és re-
lativament fàcil; no resultaria tan
planer si es tractàs de llengües com
poden ser el basc o l’alemany, i
també l’anglès, que resulten bastant
estranyes per a qui parla la llengua
castellana o la llengua catalana.
Aquesta facilitat, per exemple, la
tindríem també en una llengua com
l’italià, que qualsevol persona que
es trasllada a aquell país, al cap de
poc temps d’estar-hi, comprèn i, en
un temps també bastant curt, parla.
Tanmateix, per la gran disposició re-
ceptiva que tenen els alumnes dels
primers anys, aquesta diferència o
similitud d’una llengua no té gaire
importància si s’usen les estratègies
i els recursos adients.

Com a estratègia i recurs didàctic,
primerament, cal focalitzar l’atenció
en allò que els parlants es proposen
de fer en cada cas, i no en l’estricta
correcció formal de la llengua. En
segon lloc, s’han de cercar els proce-
diments que calguen –però sempre

sense usar la llengua de casa– per a
fer sempre comprensible i realitzable
l’activitat proposada en la classe. Si
aquella nova activitat no l’han viscuda
en la llengua de casa, aquella activitat
anirà unida a la llengua de la immer-
sió. És, per tant, de gran importància
que aquella activitat que va unida a la
llengua d’immersió tinga el màxim in-
terès per a aquells a qui va dirigida.
Les activitats pròpies de la pedagogia
del lleure són normalment molt apro-
fitables en el mètode d’immersió lin-
güística.

El mètode d’immersió entre
nosaltes

El valencià és la llengua pròpia i
històrica de les terres valencianes; en
conseqüència, hauria de ser la llengua
necessària, imprescindible per a la co-
municació, si es trobàs en la situació
d’ús social que li pertoca. Però la vo-
luntarietat de fet de la llengua pròpia,
fins i tot per als valencianoparlants, fa
que ens trobem en situació de segona
llengua més que de primera llengua o
llengua pròpia. El que hàgem de par-
lar d’immersió, també per als valen-
cianoparlants com a mètode integra-
dor dels qui parlen i dels qui no parlen
la llengua, és vertaderament correcte.

Els motius de la necessitat del mè-
tode d’immersió per a tots, els valen-
cianoparlants inclosos, està en el fet
que és llengua:
–No ensenyada a les escoles fins fa poc.
–No llegida per la majoria de població.
–Depauperada en el camp lèxic i descone-
guda per molts pel que fa a la morfosin-
taxi correcta.
–De menor prestigi social.
–Amb inexperiència didàctica de molts
professors.
–Amb recursos didàctics inferiors als de la
llengua estatal.
–Amb mitjans de comunicació social au-
diovisuals molt desproporcionats.
–Amb mitjans de comunicació escrits
pràcticament inexistents.
–Amb menor nombre d’edicions de lli-
bres, cinema, cançó...
–Que té la pressió social negativa dels im-
migrants que l’aprenen molt lentament o
bé, fins i tot, fan canviar la llengua als va-
lencianoparlants.
–Amb la promoció de la discussió sobre la

identitat de la llengua que recorda aque-
lla vella consigna: divideix i venceràs.
–Amb pressió històrica i actual, encamina-
da a la destrucció de la llengua, en moltes
actuacions de l’Església catòlica.
–Amb certes pressions polítiques negati-
ves contra la seua recuperació.

Un dels motius que avalen el mè-
tode d’immersió és la promoció de la
comunicació entre els qui parlen i els
qui no parlen la llengua. Aquesta si-
tuació de barreja amb major o menor
coneixement, segons llocs i situa-
cions, es repeteix al llarg i ample del
País Valencià. Si volem que els nos-
tres alumnes parlin valencià entre
ells, cal fer-ho a través d’activitats
motivades i d’interès a fi que s’acon-
seguesca la comunicació i ús de la
llengua entre tots.

Cap a una intercomunicació
lin   güística universal

Ens cal reconèixer que cada dia el
món és més petit; allò que succeeix a
Tòquio o a San Francisco de Califòrnia,
a causa dels moderns mitjans de co-
municació, ens sembla que passa al
carrer del costat.

Aquest món tan pròxim necessita
una llengua de comunicació universal,
però no com a llengua que substitueix
i destrueix totes les altres llengües del
món, sinó com a segona llengua. La
vida normal a Corea, per exemple, s'ha
de fer en coreà; si un de nosaltres va a
viure establement allí, ha d'aprendre el
coreà; però si hi anem en viatge turís-
tic o bé hi assistim a un congrés, la se-
gona llengua universal ens resoldrà el
problema de la comunicació. Seguim
l'exemple: un coreà escriurà normal-
ment en la pròpia llengua; però si es
produeix una obra literària exportable,
suposem una novel·la, aquesta pro-
ducció es traduirà a la segona llengua
universal i ja podrà ser coneguda de
tothom. El camp tècnic i científic ja ha
entrat en aquesta dinàmica: l'anglès,
com tots sabem, és, de fet, actual-
ment, aquesta indiscutible segona
llengua universal.

Els qui tenim com a pròpia la llen-
gua catalana, necessitem obrir-nos a
tot el món i necessitem aquesta sego-
na llengua. En l'educació, en la vida
mateixa, cal preveure el futur del
món, cosa que en gran part ja és una
realitat.

El nostre futur, ¿és sols Madrid i el
món castellà, o bé és Europa i l'ample
món? Substituint la llengua pròpia pel
castellà, ja hem resolt el nostre pro-
blema? Les altres llengües del món no
ens són necessàries?u

LLengua nacionaL u núm. 35 u estiu del 2001 7

t r ibuna

La nova llengua ha d’arribar
als alumnes amb un missatge
comprensible, interessant. Els
alumnes faran seua aquesta

llengua si s’assegura la comu-
nicabilitat respecte a allò de

què es parla.
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Ningú no vol passar per inferior ni
per incompetent. La inferioritat o
la incompetència són sentiments
que et fan percebre a tu mateix ri-
dícul i fins i tot menyspreable. El
temor de córrer el risc de ser con-
templat amb cara d’estúpid o d’in-
desitjable et fa ballar a cavall de la
vergonya i de la culpa. 

Quan t’envaeix una humiliació
tan íntima, d’arrels identitàries, et
sents prejutjat per uns estereotips
negatius que t’han encolomat;
quan et fan creure repetidament
que ets una desgràcia, et sacsegen
l’espontaneïtat, de tal manera que
no goses mostrar-te públicament,
ni t’atreveixes a protestar. El ciu-
tadà, avergonyit, conviu d’amagat
amb el dolor. Aquesta devaluació
del tarannà debilita i obstrueix les
potencialitats, sobretot quan des
dels cercles polítics, mediàtics i co-
mercials es despersonalitzen els in-
tegrants d’una col·lectivitat i,
paral·lelament, s’afavoreixen els
d’una altra de, suposadament, su-
perior. És així com els humans inte-
rioritzem falses realitats, perquè
totes les identitats, sense cap exclu-
sió, són igualment respectables.
Tanmateix, qui té el poder real
deixa implícit allò que cal conside-
rar que és, culturalment, de sentit
comú i allò que fa més nosa que
servei. Aquests sobreentesos són
desencadenants invisibles de desi-
gualtats i desdenys. I, entre alguns
altres efectes, provoquen que una
sensació de nuesa, derrota i solitud
embolcalli sovint els catalanopar-
lants. La vergonya d’ésser és com-
parable a la descoberta in fraganti
d’un farsant. 

Hi ha molts individus, en comu-
nitats històricament subjugades
–com la irlandesa, l’afroamericana,
l’occitana, la guineana...–, que han
interioritzat la vergonya com a tret
fonamental de la seva existència. A
tall d’exemple, el mot xavacà, que
designa una de les llengües criolles
de Filipines, en el nostre vocabula-
ri ha esdevingut un sinònim de
xaró, grotesc, carrincló. Sigui quina
sigui la situació política actual d’a-
quests països, hi ha hagut una

transmissió inadvertida de l’autoo-
di, que s’ha perpetuat com un llast
en les noves generacions. És així
que no es pot entendre el present
dels Països Catalans sense conèixer
els intents de genocidi cultural que
han patit els seus habitants en els
darrers tres segles i les seqüeles
que han quedat enregistrades en el
seu inconscient. 

Ricardo Solfa, Armando Llama -
do, El Viajante són els noms artístics
que Jaume Sisa ha fet servir des de
1984, arran de la seva estada a
Madrid. En declaracions a la prem-
sa, el cantant explica que li sabia
greu ser català, ser de Barcelona:
«Perquè jo he nascut aquí, m’he
criat aquí, els meus pares eren d’a-

quí, els meus avis han nascut aquí,
tinc vint-i-quatre cognoms catalans i
n’estava fart. Tanta catalanitat m’o-
fegava.» Aquest mateix gest ca-
malèonic l’empra Josep Capdevila
quan adopta un nom no català,
Sergio Dalma, per a cantar en cas-
tellà, i també el tenor Josep Car -
reras, quan permet passivament que
li diguin José més enllà de les nos-
tres fronteres. 

«La catalanitat, una identitat sò-
lida» fou un cicle de psicologia pro-
gramat en diferents punts de la nos-
tra geografia. A Carlet (Ribera del
Xúquer), el dissabte 31 de març, s’a-
bordaren aquests atacs contra l’au-
toestima sota el títol «Catalanitat:
vergonya i culpa». 

Sovint hi ha una incapacitat per
a expressar aquest malestar que
tant la vergonya com la culpa pro-
voquen, per raons identitàries, així
com també hi ha una necessitat
desmesurada de fer-se estimar, de
reparar el mea culpa. D’aquesta
manera esdevenim persones fàcil-
ment influenciables. La vulnerabili-
tat afebleix i permet de tenir sota
control mental allò que és presen-
tat pel poder com a socialment in-
quietant i pervers.u

Que surtin de l’armari de les
vergonyes

Quim Gibert

Per a entendre el present dels
Països Catalans cal conèixer

els intents de genocidi cultural
dels darrers tres segles i les se-
qüeles que han deixat en l’in-

conscient de la població



LLengua nacionaL u núm. 35 u estiu del 2001 9

t r ibuna

 La primera condició –i fonamental–
perquè una llengua minoritzada
torni a ser una llengua d’ús normal
és que els parlants ho vulguin així;
de la mateixa manera que, per
exemple, l’exis tència de les comuni-
tats nacionals com a tals parteix de
la voluntat dels membres que la in-
tegren, en primer lloc. Es tracta,
doncs, d’una condició sine qua non
per a aconseguir la normalitat. Sense
aquesta voluntat de la gent, la nor-
malització no és possible; però, cor -
relativament, els parlants de llen -
gües minoritzades pateixen greus
deficiències d’autoestima. Sovint
aquestes deficiències són tan greus
que tenallen completament la volun-
tat dels parlants, i aquests se senten
sense voluntat per a establir mesures
que permetin la recuperació. Moltes
vegades, per a establir aques tes me-
sures, també cal canviar les regles
del joc. Però no serà possible de can-
viar-les si tots els membres de la par-
tida no es consideren iguals com a
persones, amb els mateixos drets i
amb els mateixos deures, i amb un
mateix sentit comú. 

La lleialtat lingüística, situa-
ció de normalitat

En parlar de normalitat –o de
normalització– lin güística resulta
del tot imprescindible d’establir uns
paràmetres que permetin de deixar
clar a què ens referim. Quant a ac-
tituds lingüístiques, entenem per
«normalitat» la lleialtat lingüística
(és a dir, l’actitud pròpia de parlants
de llengües d’ús normal, que no
presenten disfuncions xovinistes).
La lleialtat lingüística implica que el
parlant se sent membre de la comu-
nitat lingüística a la qual pertany
(cosa que de vegades no ocorre
amb els parlants de les llengües mi-
noritzades), que usa la llengua prò-
pia amb tota normalitat dins l’àmbit
geogràfic que li és propi, que usa
aquesta llengua tant oralment com
per escrit i que la fa servir regular-
ment tant per a les ocasions i activi-
tats formals com per a les infor-
mals. 

El parlant lleial a la seua llengua (i
a la seua comunitat lingüística) no
sent cap complex d’inferioritat pel
context lingüístico-cultural dins el
qual li ha tocat de viure, ni troba que
parlar la llengua que parla sigui cap
desgràcia (ni cap gràcia especial), sinó
que constitueix un element més
d’allò que el relliga a una col·lectivitat
de parlants. Així mateix, la lleialtat
lingüística implica exigència d’ús nor-
mal per a la pròpia llengua quan
aquest manca. Aquesta exigència no
respondrà únicament a les necessitats
comunicatives mínimes, sinó que im-
plicarà també l’espai simbòlic. Record,
per exemple, el cas d’un vaixell d’una
companyia fino-sueca –a la mar
Bàltica– que tingué dificultats durant
una travessia. L’atabalament d’aques-

tes circumstàncies féu que per la me-
gafonia es diguessin els missatges
(d’emergència) en suec i en anglès.
Tothom al vaixell entenia una de les
dues llengües o totes dues, però im-
mediatament se sentí algú que recla-
mava: «suomen!» («en finès!»), per-
què els finesos, per molt que
entenguessin el suec i l’anglès, volien
també les explicacions en la seua llen-
gua. Es tracta, doncs, de la plasmació
concreta d’una actitud de lleialtat lin-
güística. Aquesta no resulta mai ex-
cloent, però sempre exigeix la presèn-
cia de la pròpia llengua, en els àmbits
que li corresponen. 

La lleialtat lingüística pot co-
rrompre’s per dues mesures dife-
rents: per excés i per defecte. La co-
rrupció per excés implica el
xovinisme. El xovinisme consisteix
en la hipervaloració d’alguna carac-
terística pròpia, en considerar-la su-
perior a la d’altres persones o a la
d’altres col·lectivitats humanes. Per
exemple, si algú considera que la
seua llengua és superior a una altra
–o a les altres en general– o es con-
sidera a si mateix superior a una
altra persona, perquè ell es pensa

Autoestima devaluada: patologia
de la minorització lingüística

bernat Joan i Mari

Els practicants del xovinisme
lingüístic exigeixen l’ús de

llur llengua fora del territori
propi i prescindeixen comple-

tament de les llengües que
consideren «inferiors»

Dibuix toni Donada



que parla una llengua «més impor-
tant», presentarà una actitud xovi-
nista. El xovinisme lingüístic consti-
tueix una corrupció de la lleialtat
lingüística que se sol produir entre
els parlants de llengües majoritàries
usades per pobles imperialistes. El
terme és d’origen francès (i fa re-
ferència, a més, a un individu con-
cret) i il·lustra molt bé, per exemple,
l’actitud lingüística de la majoria
dels francòfons que viuen a la
Catalunya del Nord, a Euskadi Nord,
a Còrsega, a Bretanya, a Occitània o
a Alsàcia. Es tracta de persones que
menystenen les llengües diferents
del francès, parlades en aquestes
nacionalitats que actualment for-
men part de l’Estat francès, i, en
canvi, hipervaloren (per sobre de
totes aquestes llengües) la llengua
francesa. 

Els practicants del xovinisme lin-
güístic tenen tendència a exigir l’ús
de llur llengua fora de l’àmbit del
propi territori lingüístic, a prescindir
completament de les llengües que
consideren «inferiors» i a presentar
unes actituds que per a ells resulten
perfectament «educades», però
que constituirien una mostra de
«mala educació» si la llengua afec-
tada era la pròpia. No voler fer l’es-
forç d’aprendre i parlar català, per a
la majoria dels francòfons que viuen
a la Cata lunya del Nord, és la cosa
més normal del món; però que una
persona de parla catalana no vulgui
usar el francès en una conversa on
hi ha francòfons presents ho consi-
deraran, en canvi, una actitud «poc
respectuosa» o fins i tot «poc edu-
cada». Aquests són els trets bàsics
del xovinisme lingüístic tradicional i
popular.

Hi ha un xovinisme lingüístic més
elaborat, que resulta transversal en
totes les ideologies polítiques (ex-
cepte els nacionalismes no estatis-
tes) i que apel·la fonamentalment a
raons pràctiques. Des d’aquest xovi-
nisme lingüístic se’ns dirà que
aprendre la llengua majoritària i
usar-la normalment constitueix un
signe de modernitat, o un avantatge
comunicatiu. Però la majoria d’a-
quests xovinistes «pràctics» mostren
una contradicció claríssima en usar
la pròpia llengua (que, si no és
l’anglès, tampoc no resultarà la que
permet de comunicar-se amb més
gent, ni la que més contribueix a la
unificació lingüística del gènere
humà). Un hispanòfon o un francò-
fon que, en nom d’una pretesa uni-
versalitat, defensi l’ús de la seua
llengua enfront de les llengües mi-

noritzades, cau en una contradicció
flagrant: en honor a una universali-
tat encara més gran podria abando-
nar la pròpia llengua i passar-se amb
armes i bagatges a l’ús de l’anglès.

L’autoodi 
o la manca d’autoestima

L’altra corrupció possible de la
lleialtat lingüística es produeix per
defecte, quan algú no té envers la
llengua i la comunitat lingüística
pròpies els mínims de lleialtat.
D’aquest fenomen, quan afecta psi-
cològicament un individu –o, en
l’àmbit de la psicologia social, una
col·lectivitat de parlants– se’n diu,
en la literatura sociolingüística més
habitual, autoodi. L’autoodi consis-
teix a rebutjar en els altres determi-
nades qualitats que fan nosa a un
mateix i que un mateix no es vol re-
conèixer com a pròpies. Així, si una
persona, reiteradament, ha estat
vexada pel fet de parlar una llengua
determinada, acabarà considerant-
se a si mateix indigna pel fet de
parlar aquesta llengua. Aleshores
renunciarà a emprar-la (habitual-
ment això ocorre en l’àmbit públic,
però no en el privat, en els casos de
diglòssia social) i s’emmotllarà a la
situació que li resulti més còmoda
i menys lesiva per a la tranquil·litat
i la comoditat personals. Si en
aques tes circumstàncies veu perso-
nes que usen la seua llengua (coin-
cident amb la pròpia de qui pateix
l’autoodi) sense complexos, se sen-
tirà doblement vexat, i podrà reac-
cionar amb virulència contra l’ús de
la llengua. Aquest fenomen explica
que moltes vegades siguin els ma-
teixos catalanoparlants els més
contraris a l’ús normal de la llengua
catalana. 

Però no podem carregar-los els
neulers, com se sol fer en el discurs
més habitual, perquè aquesta dis-
funció lingüística i psicològica té un
origen clarament històric. Aquesta
disfunció no hi és, en comunitats

lingüístiques amb llengües d’ús ple-
nament normal. Cap francès no re-
criminarà mai a un altre francès que
usi la seua llengua normalment,
dins França. En canvi, és possible
que un bretó trobi inadequat que
un altre bretó usi la llengua breto-
na, a Bretanya. La primera de les
afirmacions precedents es pot fer
extensiva a tots els parlants de llen-
gües normalitzades; la segona és
pròpia només de parlants de comu-
nitats lingüístiques minoritzades. El
fet d’haver rebut sistemàticament
estímuls negatius a causa de l’ús
del català (pensem que l’any 2007
es complirà el tercer centenari de la
derrota del nostre exèrcit a la bata-
lla d’Almansa) ha acabat obrint una
ferida en una part important de la
comunitat lingüística catalana, que
s’estima més abandonar l’ús nor-
mal –i la defensa– de la pròpia llen-
gua que no trobar-se amb més estí-
muls negatius de la mateixa casta i
condició.

De la mateixa manera que una
persona pot aprendre a estar segu-
ra, també pot aprendre a no estar-
ho. On hi ha minorització lingüística
es produeix el fenomen de la «de-
semparança apresa». El parlant de la
llengua minoritària sap que es tro-
barà públicament «desemparat» si
usa la seua llengua, però sap que es-
tarà «segur», és a dir, «emparat», si
fa servir la majoritària. Això s’aprèn
d’una manera intuïtiva, fins i tot in-
conscient. I aquest aprenentatge so-
cial duríssim s’escampa com una
taca d’oli, transversalment, per tota
la societat. L’exigència de qualsevol
xitxarel·lo hispanòfon farà que un
advocat, un científic, un metge cata-
lanoparlant giri immediatament la
llengua, i encara estigui a punt de
demanar disculpes per la seua
«manca d’educació». 

Per a aconseguir la normalitza-
ció lingüística, és del tot necessari
desaprendre la desemparança apre-
sa, és a dir, fer tots els canvis men-
tals necessaris perquè tres-cents
anys de dominació lingüística i na-
cional no deixin marca en la pròpia
conducta ni en les pròpies actua-
cions. I això té un component racio-
nal (entendre la situació estableix el
primer pas per a poder-la canviar),
però requereix tot un bagatge d’e-
lements que encara estam cons-
truint: elements simbòlics, cultu-
rals, etc., que tendeixin a fomentar
l’autoestima dels catalanoparlants,
la defensa de la pròpia dig     nitat i
l’actuació normal com allò que som
col·lectivament.u
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A causa de l’autoodi, el par-
lant de la llengua minoritària
sap que es trobarà pública-
ment «desemparat» si usa la

seua llengua, però que se sen-
tirà «segur», «emparat», si fa

servir la majoritària.
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En l’acte de cloenda dels debats del III
Congrés de Cultura Catalana celebrat
el juny del 2000 a Valls, Joan Becat
proposava de fomentar l’autoestima
dels catalans, i acabava afirmant: «Si
molts ens volen aturar i ens comba-
ten –governs, mitjans de comunicació
forans, partits o col·lectius externs o
interns– és perquè constaten la nos-
tra dinàmica: volen limitar aquesta
força i evitar precisament una més
gran presa de consciència. Hem de
ser conscients de la nostra força
col·lectiva i del seu caràcter imparable
si així ho volem, perquè no és violen-
ta, perquè és democràtica i integra-
dora. No puc imaginar que no pro-
gressarem, car ens situem en la línia
del progrés humà i de dret de les per-
sones i dels pobles.» En l’àmbit del
combat ecoidiomàtic, ja fa anys que
proposo deixar-nos de timideses i
d’autominimitzacions reflectides amb
comentaris constants del tipus «som
un país petit...» referits a la nació ca-
talana, una comunitat mitjana, cultu-
ralment potent, amb una de les llen-

gües més traduïdes del món, una
llengua que ocupa el dinovè lloc
entre les llengües amb un nombre
més gran de pàgines web (prop de
mig milió de pàgines en català) i en el
dotzè lloc del rànquing mundial en
nombre de webs (5.000 webs en ca-
talà), i que supera una bona part de
les llengües establertes d’Europa; i
amb un nombre de parlants situat ac-
tualment entre el 5 % de les llengües
més parlades del món.

No és triomfalisme; és la realitat, i
un èxit de la societat civil catalana.
Hem de tenir molt presents dades po-
sitives i generadores d’esma com
aquestes, perquè la principal lluita a
què la nació catalana s’haurà d’en-
frontar en aquest nou segle serà –és
ja– la guerra psicològica, com ho
mostren els llargs vint anys de guerra
bruta que estem sofrint contra la le-
gitimitat de la presència oficial del
català i la promoció dins el territori
històric propi. Cal ser ben cons-
cients que els practicants catalans
de l’autoodi dels fòrums babèlics o
els seus companys de viatge directa-
ment espanyolistes volen imposar
una contraplanificació lingüística que
consisteix a falsificar la història, a
crear una falsa percepció de l’ús lin-
güístic per part dels ciutadans i a le-
gitimar la preeminència de l’espa-
nyol a Catalunya. I, tot això,
deslegitimant la definició del català
com a única llengua comuna i pròpia
dels països catalans i desmuntant el
feble marc legal favorable a la nor-
malització lingüística.

Una guerra psicològica –que el re-
gionalisme català no ha sabut com-
batre amb eficàcia malgrat els res-
sorts de poders de què ha disposat–
que té com a aliats els poders de l’es-
tat i que presenta el català com un
problema que cal eliminar, com si fos
una nosa, de les universitats catala-
nes, els ajuntaments o les escoles
d’ar reu del país, tal com queda mise-
rablement reflectit en els darrers in-
formes anuals del departament
d’Estat nord-americà sobre els «drets
humans». Per a neutralitzar tots
aquests intents de trencar els guanys
aconseguits des del regim autonòmic,
hem d’entendre que ha estat justa-
ment el marc en què es produeixen
aquests atacs constants al tímid pro-
cés de normalització lingüística allò
que ho fa possible. L’estat de les au-
tonomies i el marc constitucional, de-
sigualitaris per definició, són el ter -
reny adobat a la constant
criminalització dels avenços sociolin-
güístics que apuntin, ni que sigui de
lluny, a la sobirania sociolingüística
catalana. 

Per a fer front als atacs lingüístics

Viure en català, viure
sobiranament

Jordi soLé i caMaRDons

La principal lluita a què la
nació catalana s’haurà d’en-

frontar és la guerra psicològi-
ca. Per això hem de tenir molt
presents dades positives com
aquestes: som una comunitat
culturalment potent, amb una
de les llengües més traduïdes

del món, una llengua que
ocupa el dotzè lloc en nombre

de webs.
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promoguts pels cercles dominants es-
panyols i el constant terrorisme ide-
ològico-mediàtic anticatalà, dispo-
sem d’eines que no podem ignorar:
en primer lloc, la força de la raó
ecològica, ja que, encara que la nos-
tra llengua només fos parlada per uns
quants milers de persones, tindríem
el dret i el deure de promoure’n l’ús
en nom de la humanitat; en segon
lloc, cal subratllar la importància de
bastir una consciència lingüística ca-
talana que promogui la lleialtat lin-
güística interpersonal; la tercera eina
consisteix a posar les bases per tal
que aquella consciència lingüística
ecoidiomàtica esdevingui activa dins
qualsevol col·lectiu de la societat civil
i organitzar un front que unifiqui el
moviment de lluita per la llengua ofe-
rint eines, propostes i formes de de-
fensa útils per a avançar. I, finalment,
esguardar la realitat amb els ulls de la
intel·ligència sociolingüística que ens
mostra una Europa on les normalitza-
cions lingüístiques reeixides durant
els darrers cent anys han estat les d’a-
quells pobles que han sabut construir
una nació independent. I els nostres
representants polítics que s’autoano-
menen nacionalistes o catalanistes
haurien de ser conseqüents i ser els
primers a mirar Europa amb aquests
nous ulls, deixant enrere les vies mor-
tes o la cega dependència històrica
espanyola.

Els especialistes han determinat
que les actituds lingüístiques deslleials
són la primera causa de l’amenaça
d’extinció de les llengües mino rit    zades
d’Europa. Per tant, a  v    a  n      çarem a pas-

ses de gegant si els sectors més cons-
cients de la societat catalana practi-
quen l’ús exclusiu del català en totes
les trobades interpersonals al car rer,
amb els amics i amb els desconeguts,
al mercat o a la botiga, exigint-lo als
venedors, en la relació amb les auto-
ritats, als restaurants, en els claustres
de professors, amb els alumnes
també fora de classe, en els judicis,
en el lleure, en les reunions de veïns
d’escala, quan parlem amb els ex-im-
migrants de fa trenta anys o acollint
en català els nous catalans del segle
XXI. Fent possible un fet tan senzill i
normal i alhora tan bell i gran com és
viure en català dins els països cata-
lans. Continuarem avançant si mirem
de traslladar aquesta actitud dins els
col·lectius socials com els sindicats,
els col·lectius polítics, les empreses,
les ONGs, les entitats cíviques o de
lleure, etc. Farem un pas més si pro-
duïm i consumim, tant com sigui pos-
sible, productes en català, si fem prou
pressió per a enfortir i eixamplar l’es-
pai comunicacional català, clau de
volta de la nostra supervivència com a
nació. Farem un altre pas si hi posem
un xic més d’esma i donem suport a
les organitzacions locals o nacionals
de defensa del català i contribuïm a la
necessària unitat d’acció i organitza-
ció del moviment ecolingüístic català.
Disposem de grups com la Coor -
dinadora d’Associacions per la
Llengua, Plataforma per la Llengua,
Associació Cívica per la Normalització
del Valencià d’Elx, Federació en
Defensa de la Llengua i la Cultura
Catalanes de Perpinyà, Joves de

Mallorca per la Llengua, casals Jaume
I, casals de la Franja, Músics per la
Llengua, Associació per la Llengua de
Sabadell, delegacions territorials
d’Òm nium Cultural, d’Obra Cultural
Balear, d’Acció Cultural, etc. –organit-
zacions presents en qualsevol lloc del
nostre territori nacional i que són una
bona mostra de la resistència popular
catalana contra la substitució i el se-
cessionisme lingüístics que ens volen
imposar. ¿Encara no col·labores en
cap d’aquests col·lectius, amic lector? 

Però només començarem a fer el
pas definitiu si aconseguim que
aquestes actituds i accions ecoidio -
màtiques, que apunten cap a la sobi-
rania sociolingüística catalana, vagin
de bracet amb un procés polític que
apunti clarament a la sobirania na-
cional, a la construcció d’un estat
nacional propi que faci possible un
espai per a la llengua catalana, com
ja han fet els darrers cent anys els
parlants del finès, l’hebreu, l’hon-
garès, l’islandès, el noruec, el po-
lonès, el txec i, més recentment, els
parlants de l’eslovè, l’eslovac, el
croat, el lituà, el letó i l’estonià. Els
catalans no som un cas a part; fa
molts anys que som majors d’edat i
també som lliures de gaudir de la
dignitat de la independència en un
món de lògiques interdependències.

Per a assegurar la pervivència del
català durant el segle XXI hem de fer
valer nostra raó, dir ben alt i ben clar
que volem una Catalunya –Països
Catalans– solidària, plurilingüe i plu-
ricultural, culta i respectuosa amb
totes les llengües i cultures, però en
què el català sigui la llengua comu-
na, la llengua compartida per tot-
hom, la llengua de l’acolliment, la
llengua de trobada, la llengua esta-
blerta, la llengua nacional.u
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El concepte relativament modern de Països
Catalans –la nació catalana, en sentit complet,
per entendre’ns– ha sofert un procés d’arcaït-
zació accelerat en els últims vint anys. A final
dels setanta, després de la dictadura franquista
i dels inicis de la democràcia espanyola, els in-
dividus més o menys compromesos pública-
ment amb el país compartien la idea que els
Països Catalans era un projecte de present i una
realitat de futur. Així i tot, queda clar que per a
molts aquest projecte no era prioritari, pactant
(pacte constitucional –art.145 que nega la pos-
sibilitat de federar-se les comunitats autonòmi-
ques–; els pactes autonòmics inconclosos de la
transició) amb aquelles forces polítiques esta-
tals o centralistes, tant de dretes com d’esque-
rres, i cedint al projecte espanyolista, homoge-
neïtzador i centralista de l’Estat. Transició,
doncs, consentida, si no empesa, per forma-
cions pretesament progressistes i que han por-
tat a l’oficialització de l’esquarterament del
nostre territori. Amb la signatura d’aquest tipus
de pactes que pretenien restablir, a priori, la de-
mocràcia i l’autonomia política, s’aconseguí
també de renunciar a altres aspiracions més so-
biranes, ja que es condicionava, dissortada-
ment, el nostre present i se’ns lligava el nostre
futur. Amb el pretext de les llibertats individuals
s’impedien les col·lectives, que consagraven l’-
hegemonia i els privilegis tradicionals de la
nació espanyola; alhora es limitava tot marge
de maniobra a les altres nacions de l’Estat es-
panyol com ara la catalana.

A banda d’això, els Països Catalans sofrien,
sobretot, un mal de nom: la connotació impe-
rialista del terme, el famós i inexistent perill ca-
talà, que es prestava a manipular qualsevol ini-
ciativa promoguda des de la Catalunya estricta
o qualsevol part de la nació. Però, si el panora-
ma és depriment pel que fa als Països Catalans
que conformen comunitat autònoma dins

Països Catalans:
això s’acaba?

sergi PasToR caMisan i Àngel VeLasco cResPo

allò que opino manifesta la mesura de la meva vista,  
no la mesura de les coses.
(MonTaigne, Essais, 1580)

Reivindiquem sempre el dret a canviar d’opinió: 
és el que sempre us negaran els vostres enemics
(Joan FusTeR, Judicis finals, 1968)

cal recordar que hi ha una altra manera catalana,  
acreditada amb segles d’història,  de fer política? 
només hi cal la independència: en principi,  la personal; 
després,  la del partit,  finalment,  la nacional.  Totes en una,  doncs.
(editorial de la revista Lluita, abril 1998)
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l’Estat espanyol, encara és més es-
perpèntic pel que fa a la resta de ter -
ritoris. Les nostres fronteres –la
Franja de Ponent, el Carxe o la
Catalunya Nord– han tingut una re-
cessió accelerada dels trets nacionals
que els han abocat a un punt quasi
de no tornada. Tant en aquests tres
casos com en la resta del territori, la
inconsciència i la insensibilitat del ca-
talanisme del Principat (ja ho denun-
ciaren Fuster1 i altres autors) excepte
en comptades ocasions, han fet ig-
norar i ometre qualsevol intercanvi
seriós i han conduït a aquest estat ac-
tual de la situació; en el cas concret
de l’Alguer s’ha impedit de garantir
fins i tot els mínims de supervivència
nacional. A Andorra, malgrat l’oficia-
litat del català i el refermament de la
catalanitat arreu del món, no deixa
de ser paradoxal que sociològica-
ment es demostri que «la cosa cata-
lana» va en retrocés en el propi
àmbit interior o andorrà. 

«Tammateix, tots som cata-
lans. I no volem deixar de
ser-ho»*

Com es pot ser català sense ser va-
lencià, mallorquí, de la Catalunya
Nord, de la Franja, o de l’Alguer, i vice-
versa? Responem-nos-ho: en una
època on cal jubilar la transició espa -
nyola, tant pel que fa a continguts com
a la política que protagonitzà, on
l’Estat d’autonomies ja no té prou cafè
per a tothom, i fixant-nos en un marc
europeu més ampli i enriquidor reivin-
dicat ja pels nostres homes de la
Renaixença, s’imposa, com a necessitat
vital del nostre poble, aturar el «suïcidi
col·lectiu»2 que Fuster predeia, ja que
l’espanyolització i castellanització dels
Països Catalans no és únicament cau-
sada pel centralisme poderós i intole-
rant del poble veí sinó també per una
«obsequiosa predisposició indígena,
estimulada per raons polítiques»3. Per
un costat, el mimetisme de les classes
subalternes imitant les classes altes o
dirigents, profundament espanyolitza-
des, que tenen gran part del poder i els
mitjans de comunicació per a contro-
lar-lo millor; per un altre, la dimissió lin-
güística i nacional de persones pretesa-
ment catalanistes fa que molta de la
nostra gent abandoni la catalanitat del
ter ritori i assumeixi les tesis espa -
nyolistes més reaccionàries.

No és sobrer de recordar que la in-

tegritat d’una nació és la peça clau del
seu alliberament. Si més no, és una
constant al llarg de la història que els
països o metròpolis dominadors, quan
no poden negar l’existència d’altres
nacionalitats dins de «llur» territori les
retallen, les fragmenten i les dividei-
xen tant com poden. La reducció de la
nació catalana a l’espai i la gent de
només quatre províncies (o una auto-
nomia) de l’Estat espanyol és un fet
que s’emmarca en l’estratègia de
pressió i destrucció esmentada i que ja
prové de segles passats. 

La negació de la integritat nacional ca-
talana, de Salses a Guardamar i de
Fraga a Maó, és, doncs, una agressió
dels espanyolistes, però al mateix
temps una deserció dels regionalistes
afiliats al projecte espanyol, incapaços
d’abandonar vells o no tan vells projec-
tes que abracen formes de ser, com el
particularisme, localisme o provincianis-
me, sempre disgregadors de qualsevol
realitat nacional. A més a més, vivim en
unes coordenades sociopolítiques mun-
dials caracteritzades per formar part del
fenomen que coneixem amb el terme
globalització, i dins aquest neoliberalis-
me agressiu que sofrim, les nacions es
constitueixen en botigues de departa-
ments amb gerents a manera de go-
verns o megapatrons. O, més concreta-
ment, si ens referim a l’espai europeu,
hi conviuen idees i maquinacions políti-
ques, tant de dretes com d’esquerres,
que tenen per objectiu final la cons-
trucció d’una Europa homogènia,
unitària i totalitzadora, en contra de les
nacions sense estat.

Davant tot aquest panorama, on els
actuals estats-nació estan en crisi i la
seua pervivència, segons alguns analis-
tes, és cada vegada més qüestionada,
considerem que aspirar a uns Països
Catalans cada vegada més integrats i
cohesionats políticament, com a alter-
nativa a la idea actual de l’Europa que

ens volen inculcar, ha de ser el marc de
referència per a la veritable concepció
de l’Europa de les nacions, la qual cosa
no fa sinó recordar-nos aquells temps
on els catalans eren reconeguts com a
tals arreu d’Europa i del món. 

Així i tot, els Països Catalans són
entesos, de vegades, com a designa-
ció d’un àmbit històric, cultural i lin-
güístic compartit i no com una nació
política, perquè no tenen una matei-
xa realitat «substancial i fundacio-
nal», com manifesten alguns estu-
diosos; per exemple, darrerament,
així ho ha fet Joan Francesc Mira4. El
mateix autor considera que «la no
coincidència entre els límits de l’espai
etnocultural i de l’espai polític, feia
molt difícil el desenvolupament
d’una lleialtat territorial comuna i
fins i tot la consolidació d’un món i
d’una consciència nacional unitaris».
Ara bé, açò no vol negar que al llarg
dels segles sempre han existit, a part
dels referents econòmics i culturals,
uns lligams polítics més o menys
forts, segons distintes èpoques o
moments històrics concrets, i convé
d’insistir que aquesta estructura polí-
tica, un invent genial i modern per a
la seua època, de caire confederal,
una espècie de Commonwealth, va
sobreviure amb una solidesa extraor-
dinària els gairebé sis-cents anys que
va durar (paga la pena recordar el
treball de Josep Guia, València 750
anys de nació catalana, València
1988), i per aquestes raons no deixa
de ser atractiu i vigent un projecte de
futur com és la idea de Països
Catalans, que significaria recuperar,
doncs, una part de la nostra història
medieval comuna (per molt romàntic
que quede i fiqueu-hi tots els
«peròs» que cregueu). No hem d’o-
blidar l’origen català de tot el territo-
ri: cultura jurídica i mercantil sem-
blant, una mateixa llengua amb
escassa varietat dialectal i una litera-
tura nacional comuna, el mateix
àmbit ideològic referit sobretot al
pensament jurídic i cívic, i també ma-
nifestacions artístiques i formes co-
munes en el món de l’arquitectura i
en les arts plàstiques i, fins i tot, per
als més creients, un espai religiós i
eclesiàstic comú.

Països Catalans: això s’aca-
ba?

Fa uns quants anys, l’existència

1. Joan Fuster, «València en la integració de Catalunya», publicat dins La Nostra Revista, Mèxic 1950, dins Contra el nacionalisme espanyol, (pp. 34-
37), Barcelona 1994.
*J. Fuster, «Hi ha més catalans encara» dins Dolça Catalunya, III (Els catalans), editorial Mateu, Barcelona 1968 (op. cit., p. 70).
2. J. Fuster, «O ara o mai. Per una cultura catalana majoritària», Edicions Tres i Quatre, València 1981 (op. cit., p. 343).
3. J.Fuster, (op. cit., n. 2 p. 347).
4. Joan F. Mira, «Nacionalismes valencians: pàtries o ideologies» dins Sobre la nació dels valencians, Ed. Tres i Quatre, València 1997.

És constant al llarg de la
història que els països o

metròpolis dominadors, quan
no poden negar l’existència

d’altres nacionalitats dins de
«llur» territori, les retallen i

les fragmenten tant com
poden.
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d’un espai tan imprecís com real a
escala de Països Catalans no era
qüestionada per gairebé ningú en el
camp democràtic; almenys no ho
era per als més progressistes i com-
promesos amb la nació catalana. En
conseqüència, es produïen tot un
seguit d’iniciatives diverses que
abastaven aquest àmbit, tant cultu-
ralment com políticament, amb la
finalitat d’aconseguir unes institu-
cions comunes en el moment que
així resultés de la proclamació de
l’autodeterminació. Ara bé, un cop
moltes d’aquelles idees s’han per-
dut en el camí per diverses causes
–com ara el transfuguisme cap al
ponent espanyol i la genuflexió dels
nostres principals dirigents davant
el poder central, a més de la poca
autoestima i conscienciació nacio-
nal del nostre poble–, el futur sem-
bla un poc boirós. De fet, els únics
autoanomenats nacionalistes, tant
del nord com del sud com de les
illes, s’han servit d’un autonomisme
que fins i tot els ha portat a pactar
políticament amb aquells amb qui
mai en la vida no s’hauria d’haver
pactat. Per un altre costat, aquesta
fórmula, que ja comença a mostrar
signes d’esgotament, probablement
és una de les causes principals de
l’esllanguiment del catalanisme
(aquell que va de Salses a Guar -
damar i de Fraga fins a Maó), fet
que, afegit a uns altres com ara un
cert acomplexament davant els nos-
tres símbols i la nostra història (la
bona i la dolenta, tant se val!; és la
nostra) i la manca de prestigi de la
llengua catalana en molts àmbits
dels seu territori (reflectit en el ver-
gonyós pacte que es vol fer al País
Valencià al voltant de la unitat de la
llengua catalana, quan caldria que
tothom hagués ja assumit que «la
restauració del català ha de ser si-
multània i igualment formalitzada a
tots els nivells de la vida col·lectiva
dels Països Catalans»5), tot plegat,
dèiem, mena a una situació de co-
foisme i indiferència que no és bona
per al nostre país.

Hi ha un cansament en la fortale-
sa de moviments cívics, polítics i sin-
dicals pancatalanistes en tot el terri-
tori, encara que aquesta tendència
s’ha atenuat aquests darrers anys; i
parlaríem, doncs, d’un revifament en

5. J. Fuster, «O ara o mai: per una cultura catala-
na majoritària» dins Contra el nacionalisme es-
panyol, p. 344, València 1981, Barcelona 1994.

Saqueig de Perpinyà pels castellans 
(litografia de J. serra, cedida per núria guillé)
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molts d’aquests àmbits. De fet, en el
darrer Nou Congrés de Cultura
Catalana, anys 1999-2000, s’ha
pogut constatar que les associacions
coordinades en l’àmbit dels Països
Catalans són moltes més de les que
sovint es pensa, ja que se’n poden
comptar més de cent, si hi conside-
rem les institucions, les associacions 
culturals i professionals (incloent-hi
les artístiques i els grups sindicals),
les associacions cívico-socials i les
lúdico-esportives. Per tant, és un
fet innegable que els ciutadans
dels diferents Països Catalans
(Catalunya Nord, Principat de
Catalunya, Franja de Ponent, País
Valencià, Illes Balears i Pitiüses,
Andorra i l’Alguer) tenen evidents
interessos comuns en el camp lin-
güístic, cultural, social i econòmic, i
hi afegiríem que en el camp polític
també. A més, segons la forma
d’entendre la política o portar-la a
cap, se potencia o no tot aquest
ventall de possibilitats que ofereix
el camp associatiu, base humana
necessària per a una futura orga-
nització social que possibilite una
estructura política concreta per a
consolidar un territori lliure. 

No obstant això, alguns dels teò-
rics i intel·lectuals més prestigiosos
del nostre país consideren, per
exemple en el cas valencià, que «el
període més ideològicament catala-
nista del nacionalisme valencià con-
temporani siga un cicle que s’acaba,
justament perquè ja ha complert el
seu paper històric: el paper de reac-
tivar i modernitzar el valencianis-
me»6). Però, nosaltres els recordarí-
em que canviant determinats
mecanismes jurídics i superant els
actuals marcs constitucional i au-
tonòmics que ens ofeguen com a
poble, amb una clara voluntat d’in-
dependitzar-se d’allò que no ens
convé, i aprofitant, com molt bé re-

cordava no fa gaire una diputada
valenciana (entre altres aspectes,
com els lligams culturals o els prece-
dents històrics), que «la continuïtat
territorial obliga a coordinar políti-
ques medioambientals, energèti-
ques o d’ordenació de territori», es
pot aspirar a un canvi radical de
l’actual rumb polític que potencie
més les relacions entre els distints
pobles i nacions europees (sobretot,
nacions sense estat propi), organit-
zant-se per lligams no tan sols etno-
culturals sinó també polítics i eco -
nòmics, que configuren espais de
trobada amb interessos compartits,
capaços d’originar aliances políti-
ques alternatives a les que proposen
els models imperants actuals.

Tanmateix, tothom està d’acord
que si els objectius polítics dels
qui creiem en els Països Catalans
no coincideixen amb el conjunt (o
amb una gran majoria) dels ciuta-
dans, no hi ha absolutament res a
fer.

Per això caldrà crear entre tots
noves motivacions, potenciant en-
cara més les xarxes organitzatives
de tota mena i en tot el ter ritori
(on qualsevol iniciativa és, a priori,
bona), que faciliten la intercomu-
nicació entre tota la població del
nostre territori. A parer nostre,
hauríem d’incidir, doncs, en
aquells sectors més populars de la
nostra societat, tant catalanistes

com no, i fer-los veure la im-
portància de no conformar-nos
amb les polítiques jacobines i neo-
liberals que són practicades pels
estats veïns i per les classes diri-
gents que els fan la rosca. Hauríem
d’aspirar a ser senyors i amos de
casa, basant-nos en el pactisme i
no en els actuals models homoge-
neïtzadors, o trobant altres fórmu-
les d’organització política i social,
com les basades ens els principis
del federalisme, o aquelles altres
que proposen projectes d’autoges-
tió i autocontrol de la pròpia socie-
tat, que trenquen amb les traves
que malauradament comporta
sempre una estructura estatal. 

D’una manera o altra, doncs,
creiem que qualsevol projecte na-
cional de Països Catalans hauria de
permetre als ciutadans d’adherir-
s’hi sense cap tipus de coacció,
com ha assenyalat molt bé el so-
ciòleg Salvador Cardús, «mit-
jançant mecanismes d’adhesió na-
cional implícits», és a dir, els que
no demanen, a priori, tindre cons-
ciència identitària, i que fos el ma-
teix projecte qui atragués el ciu-
tadà i li creara la consciència
nacional desitjable. Per tant, conti-
nuant amb les paraules d’aquest
sociòleg, que compartim, «el pro-
blema no estaria tant en el “nom”
sinó en la “cosa”. I encara que és
inimaginable a curt termini una
presa de consciència generalitzada
que es rebel·li contra el poder he-
gemònic existent, a llarg termini sí
que podem tenir les de guanyar, ja
que l’estovament de les fronteres
dels estats a Europa juga a favor
de les neofronteres poroses dels
pobles», la qual cosa beneficiaria
els Països Catalans.

Per tot això, vint anys després, si
ens vam «equivocar», com alguns
manifesten, en l’anàlisi del futur, no
ens hem d’«equivocar» en l’anàlisi
del passat. I ficats en «equivoca-
cions», per què no podem «equivo-
car-nos» una altra vegada? Així,
doncs, ací ens teniu donant la ben-
vinguda a tots aquells qui volen tor-
nar a avançar sense presses però
sense pèrdues de temps; sense uto-
pies, però sense renúncies; sense
maximalismes, però sense conces-
sions; sense afanys dominadors,
però sense oblits. De fet, encara
mai no ens n’havíem desapuntat,
perquè encara que admetérem que
«això s’acaba», no vol dir que s’ha-
ja acabat.u

6. Joan F. Mira (op., cit., pp. 241-242).

Donem la benvinguda a tots
aquells qui volen tornar a
avançar sense presses però

sense pèrdues de temps; sense
utopies, però sense renúncies;

sense maximalismes, però
sense concessions; sense

afanys dominadors, però sense
oblits.
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Els mitjans de comunicació redacten
les informacions de tal manera que
no hi surt bo i mai la perífrasi com-
posta del verb deure seguida d’un
verb en infinitiu. Em refereixo, per
exemple, a frases com:
[1] Aquest és el camí que devien seguir
els malfactors.

Contràriament, als diaris, surten
sovint verbs en condicional que ens
sorprenen. Aquest fet ens emmena a
fer un seguit de recordatoris lingüísti-
co-gramaticals.

Els diversos manuals de gramàti-
ca catalana sempre ens havien adoc-
trinat que el verb deure, a més de
determinades accepcions i usos,
també pot expressar probabilitat
quan fa part de la perífrasi «deure +
infinitiu». En aquesta perífrasi el
verb deure és emprat en diverses
formes flexives i el verb que l’acom-
panya va sempre en infinitiu, tal com
veiem en l’exemple [1].

Aquells manuals també ens havien
advertit que no és propi del català fer
servir el verb en condicional quan co-
rrespon de dir-ho amb la repetida pe-
rífrasi perquè volem expressar una
probabilitat.

Tot i això, no cal cercar gaire per a
trobar, en textos periodístics, el verb
en condicional volent expressar una
consideració de probabilitat sobre un
fet existent en realitat, tal com en l’e-
xemple que aportem tot seguit, pro-
cedent d’un diari:
[2] Grups de voluntaris rastrejaven a últi-
ma hora d’ahir els boscos del sud de
Bages a la recerca de les persones que
haurien originat un incendi al terme
municipal de Calders.

És evident que l’incendi fou un
fet existent en realitat i que els vo-
luntaris cercaven les persones que,
amb probabilitat, eren els incen-
diaris. És, doncs, un d’aquells
casos en què els manuals de gra -
màtica rebutgen el condicional i
reclamen l’ús de la perífrasi amb el
verb deure. Per tant, el text [2] cal
redactar-lo així, en la part que ens
interessa:

[2’] ...a la recerca de les persones que de-
vien haver originat un incendi al
terme...

A fi d’entrar en la casuística d’a-
questa perífrasi, farem ús de determi-
nats punts de la gramàtica de 1994
de Badia i Margarit:
En el paràgraf 121.4.II, diu: «En oracions
independents (ço és: no subordinades a
un verb principal), la possibilitat i la proba-
bilitat referides al passat i al present dis-
posen de dos procediments gramaticals. 

»a) El primer és la per. [perífrasi]
“deure + infinitiu”, que s’usa en im-
perfet d’indicatiu per al passat [per
exemple, devia ser una mal interpre-
tació, i no pas, *seria una mala in-
terpretació], i en present d’indicatiu
per al present [deu ser el president, i
no pas, *serà el president ] . [...]
Aquesta és la solució genuïna en ca-
talà. Per això cal evitar de totes pas-
sades d’emprar en aquests casos el
condicional [...].

»b) El segon procediment [...] és
d’incorporar els adverbis potser (i
afins)[...].» 

Amb això, una de les frases que
figura abans, construïda amb «deure
+ infinitiu», faria així: «potser (o:
possiblement, probablement, segu-
rament, sens dubte, etc.) era una
mala interpretació.» Amb què obte-
nim una manera de contrastar si l’o-
ració construïda amb «deure + infini-
tiu» hi és correcta.

També, segons Badia, en oracions
independents, és correcte d’expressar
la probabilitat amb la repetida perí-
frasi, referint-nos al futur: 
[3] L’empresa deurà acabar l’obra més
aviat que no ens pensàvem [si el significat
pretès és: potser acabarà l’obra].

En el paràgraf 246.IX.2 de la dita
gramàtica, llegim: «El condicional en
oracions independents. Presenta di-
versos sentits, no tots genuïns: 1) la
probabilitat referida al passat; es trac-
ta d’un ús [el del condicional de pro-
babilitat] força generalitzat, però que
no podem acceptar, per la seva con-

dició castellanitzant, de manera que
caldrà substituir-lo per la per. “deure
+ infinitiu”  (amb el verb deure con-
jugat en imp.[imperfet]).»

No gaire més endavant, paràgraf
246.X.2, comenta: «també el condi-
cional compost es fa servir sovint per
a expressar possibilitat o pressuposi-
ció, malgrat que les solucions correc-
tes són les per. “deure + infinitiu”
(ara és l’infinitiu compost, per tal com
es tracta del matís d’anterioritat).»

Badia manifesta explícitament la
condició castellanitzant del condicio-
nal per a expressar la probabilitat re-
ferida al present i al passat. És l’opi-
nió generalitzada. Curiosament,
Lázaro Carreter, de la Real Academia
Española, assegura que substituir en
castellà «es probable o posible que»
per un condicional és un gal·licisme1.

Abans del darrer paràgraf ens re-
feríem al condicional compost. És
aquest el que amb abundància fan
servir, sovint erròniament, els nostres
periodistes. Vegem-ne unes poques
mostres transcrites del diari:
[4] Va ser trobat culpable d’haver matat el
traficant de drogues i la seva xicota. Els
fets haurien tingut lloc el 1995 a Tampa.
[Calia haver dit: Els fets devien haver
tingut lloc el 1995 a Tampa.]
[5] Les irregularitats que s’investiguen es
remunten a fa un any. Fonts pròximes al
cas han indicat que ell hauria utilitzat
[calia dir-hi: devia haver utilitzat] pre-
sumptament per a fins particulars diners
del casal. 
[6] L’afer s’hauria descobert [es devia
haver descobert] el juny passat, quan al-
guns comerciants s’haurien queixat [es
devien haver queixat] per la demora en
els pagaments. 

Val a dir que, encara que aquest
text invita a fer l’esmena amb el com-
post «haver + participi passat»,
també hauria estat escaient, i potser
més àgil, fer-ho simplement amb
«deure + infinitiu», i que no sols pot
fer-se amb l’imperfet de deure, forma
habitual, ans crec que també amb el
perfet. En resultaria:
[6’] L’afer es devia descobrir [o es
degué descobrir] el juny passat, quan
alguns comerciants es devien queixar
[o es degueren queixar] per la demo-
ra en els pagaments.

La invasió dels verbs
en condicional

Jaume VaLLcoRba i Rocosa

1. F. Lázaro Carreter, El dardo en la palabra, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona 1998.



Dit això, cal afegir que el vici d’u-
sar el condicional suplantant la perí-
frasi de probabilitat arriba més enllà, i
es fa servir, de vegades, per a parlar
de fets certs no condicionats per res.
Per exemple:
[7] El descobriment dels ossos del Dante
no va tenir lloc fins a 1865. Més tard se
sabria que Enrico Pazzi ‘hauria’ apartat
els sis sobres i que un d’aquests ‘hauria’
anat a parar a Florència.

Deixem de banda els dos hauria
que hem posat entre cometes, que
correspon de transformar en «devia +
infinitiu» o més aviat en «devia haver
+ participi». Ara, és el se sabria que
cal comentar, perquè no correspon a
cap dubte, probabilitat ni fet condi-
cionat; l’expressió «més tard se sabé»
indica certesa sense condicions i, per
tant, hi era absurd el condicional se
sabria: hi calia simplement la forma
se sabé o es va saber. Arriba a un
punt que sembla que el condicional
ja pot servir gairebé per a tot, cosa
que entenc no gens convenient.

Tanmateix, el condicional és ben
útil quan el fem servir en les funcions
que li són pròpies.

Al començament dèiem que és
fàcil de trobar informació periodística,
oral o escrita, en què es fa servir el
condicional volent expressar una pro-
babilitat sobre un fet existent en la re-
alitat. Cal remarcar aquestes darreres
paraules confrontant-les amb això
que diem tot seguit.

Pompeu Fabra, en la Gramàtica
catalana, cinquena edició, publicada
per l’Institut d’Estudis Catalans i, per
tant, amb el segell de normativa, diu
en el capítol titulat «Observacions
sobre l’ús d’alguns temps» (p. 97): 

«En les proposicions condicionals
que expressen un fet no existent en
realitat, es poden usar amb el ma-
teix valor l’imperfet de subjuntiu i el
d’indicatiu.» D’aquesta observació
fabriana cal destacar que convé el
condicional en les proposicions que
expressen un fet no existent en rea-
litat. Fabra posa exemples: «Si tin-
gués diners compraria aquesta casa;
si ho sabia us ho diria; si fos més pe-
sant no el podríem alçar.»

En arribar ací, ens cal recordar
que, quan ens referíem a l’exemple
núm. 2 i  als núm. 4 al 7 inclusiva-
ment, dèiem que hi era avinent
«deure + inf.» perquè el referent (l’in-
cendi, haver matat un traficant, etc.)
eren fets existents en realitat. Com a
cas oposat, Fabra, en el text de la seva
gramàtica que suara transcrivíem, es
refereix, per contra, a fets inexistents
en realitat, que apareixen en les pro-
posicions condicionals. I en les frases

amb què ho exemplifica, apareix en la
subordinada la conjunció condicional
si. Val a dir que aquesta proposició
subordinada no cal que figuri explíci-
tament en el context; poden donar-se
casos en què s’hi sobreentengui pel
context o pel que ja en sabem.

D’acord amb això que anem co-
mentant, no fa estrany que Fabra, en
el seu diccionari, en definir determi-
nats conceptes, hi faci servir el condi-
cional. Així, per exemple, en la defini-
ció del mot follet:

«Follet m. Mal esperit més aviat
entremaliat i faceciós que malèfic
imaginat per la superstició popular, el
qual habitaria certes cases, turmenta-
ria la gent durant el son, etc.»

Crec evident que després de el
qual, podria intercalar-s’hi l’expres-
sió si existís, amb la conjunció con-
dicional si.

En les definicions del Fabra també
hi ha el condicional d’éssers inexis-
tents, imaginaris o de fets dels quals
no podem assegurar l’existència.

Vet ací, doncs, la diferència entre
la referència a un fet existent en re-
alitat (en què hem d’emprar «deure
+  infinitiu») i un fet inexistent en re-
alitat (en què hi és avinent el condi-
cional). En això radica la distinció.
Conèixer-la ens en facilitarà els bons
usos, en el significat de què tractem.

Podríem analitzar si hi ha cap més
aspecte que els diferenciï, com ara si
l’un és hipotètic i l’altre no. A parer
meu, qualsevol dels dos casos que
acabem d’analitzar són hipotètics.
Efectivament, si dic: «ell deu ser el
culpable», vull dir que el suposo cul-
pable, la culpabilitat d’ell m’és un
supòsit. I hipòtesi, paraula grega, sig-
nifica precisament ‘supòsit’. Per tant,
«deure + infinitiu» serveix per a ex-
pressar una hipòtesi. Paral·lelament,
són hipotètiques les malvestats que
ens pot produir l’imaginari, inexis-
tent, follet. En conseqüència, tant és

una hipòtesi allò que convé d’expres-
sar amb «deure + infinitiu» com allò
que expressem en condicional.

La hipòtesi no ens serveix per a
destriar quan en una frase convé
«deure + infinitiu» de quan hi convé
el condicional. I, doncs, recolzar-nos
en la hipòtesi induiria a confusió; con-
fusió que podria coadjuvar a aquesta
invasió de condicionals verbals en els
mitjans de comunicació.

Per acabar, encara ens cal un últim
exemple textual que ens ajudi a re-
conèixer el fet existent en realitat i di-
ferenciar-lo de l’inexistent. Vegem-lo:
[8] Un cop condemnat va ser executat.
Aleshores tenia 25 anys. Avui, 27 anys
després, en tindria 52. 

La frase anterior és un càlcul ma-
temàtic que ens porta a fer una con-
sideració condicionada: «en tindria 52
si visqués». La condició és que vis-
qués, i, per això, hi ha tindria en con-
dicional, i no pas avui en té 52 en pre-
sent, com diríem si encara visqués.
Per tant, el condemnat fou, abans de
morir, un ésser existent, però avui, 27
anys després, és mort i, doncs, és ine-
xistent, per la qual cosa hi escau el
condicional tindria.

De fet, el text [8] conté un exem-
ple que concorda amb els de Fabra
transcrits abans. La frase concordant
seria: «si visqués en tindria 52».

Aquest tema té, encara, alguns as-
pectes més: l’ús del futur suplantant
«deure + infinitiu», el condicional
francès (qui sap si ho és el condicional
se sabria de l’exemple [7], en què no
correspon de substituir-lo per «deure +
infinitiu» sinó per un altre temps ver-
bal). Aquestes particularitats les dei-
xem estar fins a una altra ocasió. En
aquest article hem volgut limitar-nos al
«deure + infinitiu» substituït pel condi-
cional en els mitjans de comunicació i
assenyalar el perjudici que té per al ca-
talà, per tal com fa desaparèixer i obli-
dar una perífrasi genuïna.u
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Actualment s’abusa de la locució
conjuntiva tot i que en perjudici de
malgrat que, encara que, si bé, etc.
(cf. El C2, p. 206). Sobre això, fem
algunes precisions:

1) En general, no s’hauria de fer
servir sistemàticament la locució tot
i que, contra el que fan alguns, per
tal de no generar monotonia.
S’hauria d’alternar amb les locu-
cions sinònimes.

2) En especial, no s’hauria de fer
servir tot i que en els següents casos:

a) Quan després de la locució con-
juntiva no ve cap verb. Exemple:
«Espectacular augment de vots de la
dreta radical i xenòfoba a Àustria. La
coalició governant manté, tot i que
afeblida, la majoria absoluta» (d’un
diari, 10-10-94; hauria de dir: Espec -
tacular... La coalició governant manté,
si bé [o encara que] afeblida, la majo-
ria absoluta) .

b) Quan el verb de la subordinada
va en subjuntiu. Ex.: «Tot i que Carles
canviï de nom... » (d’un diari, 25-10-
94; hauria de dir: Encara que Carles
canviï de nom...).

c) Quan en el context ja surten els
mots tot o que (i en aquest segon
cas el sinònim ideal és si bé, però
aquesta locució només escau quan el
verb va en indicatiu). Exs.:

(podeu trobar aquest article dins

Observacionscrítiques i pràctiques / 2, pp. 54-55)

s intaxi

Abús de la locució
tot i que

Josep RUAIX

r Soci protector: Quota mínima anual de 7.000 pessetes

r Soci numerari: Quota mínima anual de 4.000 pessetes

r Subscriptor regular: Quota anual de 2.200 pessetes

DaDeS perSonaLS

nom...................................Cognoms.....................................................................

adreça....................................................................................................................

Codi postal..................població.........................................................................................

telèfon..............................adreça electrònica...................................................................

ForMeS De paGaMent

r Xec (a nom de Llengua nacional)

r ingrés directe: 2013  0088  69  0200522492  (Caixa de Catalunya)

r Domiciliació bancària

ent.|__|__|__|__|   of.|__|__|__|__|   D.C.|__|__|   n.C.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Llengua nacional
Llengua Nacional treballa per afermar la llengua cata-
lana en tots els camps, ajudant al seu estudi i bon ús.
Pretén també de desvetllar en la nostra gent la conscièn-
cia d’una realitat nacional catalana.

Llengua Nacional analitza i fomenta la normativització
de la llengua catalana. conseqüentment, desitja que el
procés de normalització lingüística assoleixi la màxima
extensió i concreció.

Associació Llengua Nacional

Bústia postal 24057

08080 BARCELONA

telèfons: 93 456 88 79 / 669 85 32 37
rsangles@menta.net        
http://www.fly.to/asslln

— «De manera general, és notori
que el catalanoparlant acostuma a
canviar d’idioma en presència d’algú
que no és nadiu, tot i que aquest en-
tengui i, potser, fins i tot sigui capaç
de parlar sense dificultats el català»
(d’un llibre publ. en 1994; noteu
que, a més de la repetició de tot, hi
ha el verb de la subordinada en sub-
juntiu; hauria de dir: De manera ge-
neral... algú que no és nadiu, encara
que aquest entengui i...).

— «De totes maneres, la situació
a l’inici de l’any 1923 era extraor-
dinàriament més favorable que la
que havia instal·lat el primer Borbó
arran de la seva entronització i, tot i
que no era en absolut suficient, s’ini-
ciava un procés de redreçament que
fou veritablement irreversible» (ib.;
valdria més dir: De tota manera, la si-
tuació... era extraordinàriament més
favorable que la que havia instal·lat
el primer Borbó arran de la seva en-
tronització i, si bé no era en absolut
suficient...).

— «Per a aplicar algunes regles
de derivació necessitem utilitzar
unes propietats que, tot i que ja les
coneixem de cursos anteriors, sem-
pre va bé de recordar» (esborrany
d’un llibre escolar; valdria més dir:
Per a aplicar... unes propietats que,
si bé ja les coneixem...).u

Tot i què?
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1. Introducció
Amb aquestes ratlles, pensant so-

bretot en l’àmbit normatiu, volem fer
una petita contribució a l’estudi dels
possessius en català, amb la idea
d’obtenir més clarícies per a poder
analitzar amb detall un problema
complex. Com se sap, els autors de
gramàtiques normatives, llibres d’es-
til i obres equiparables detecten en
la prosa escrita d’avui possessius que
—dit ràpidament— caldria evitar. En
general, aquests treballs donen ins-
truccions generals que, si bé és cert
que no deixen de fer una funció
orientadora, encara són poc precises.
L’estudi més extens que hi ha avui és
el de Solà, que ell mateix, de tota
manera, ha presentat com a força
provisional.1

La contribució de detall que es
pretén fer amb aquest paper consis-
teix a indicar que hi ha dos factors,
assenyalats precisament per Solà,
que, combinats —i això és el que
s’intenta d’aportar com a nou—, de-
terminen en bona mesura l’accepta-
bilitat de les construccions amb pos -
 sessiu. Lògicament, hi ha altres
factors, indicats també per Solà ma-
teix, que cal tenir en compte —com
ara la presència o absència, en el pos-
sessiu, de la marca [+ humà]—, però
ara els deixarem de banda. El feno-
men és certament prou més complex
del que podria deduir-se de la lectura
d’aquests paràgrafs. Cal fer notar, a
més, que els judicis d’acceptabilitat o
naturalitat que fem en aquest treball
es basen fonamentalment en la intuï-
ció, que —val a dir— en aquest punt
coincideix bàsicament amb la que
mostra l’article de Solà. Dit d’una
altra manera: si el lector d’aquest
paper no comparteix, en línies gene-
rals, la valoració intuïtiva que fa Solà
de la legitimitat o il·legitimitat d’al-
gunes construccions (i això no vol dir

necessàriament compartir la teoritza-
ció que se’n faci), pensem que tam-
poc no coincidirà amb els judicis
d’acceptabilitat que farem aquí. Per
això les nostres disquisicions li seran
segurament molt poc útils.  

2. Estructures bàsiques
Les construccions amb possessiu a

què ens referirem són les construc-
cions no estatives (en principi, doncs,
les que no denoten possessió pròpia-
ment dita).2 Seguint teoritzacions ja
conegudes, partirem de la idea que el
possessiu és interpretable com a
forma superficial d’un pronom en cas
genitiu. Fem nostres, així, els concep-
tes següents. El subjecte de la frase
La seva intervenció no va aclarir res
es compon d’un article, un possessiu
i un nom deverbal. Aquest subjecte
admet, almenys des del punt de vista
estrictament nocional, la paràfrasi (el
fet d’) intervenir ell. Per això es diu
que el possessiu de la frase és un ge-
nitiu —correspon a una forma decli-
nada del pronom ell— i, a més, que
és un genitiu subjectiu: fa de «sub-
jecte» del nom deverbal intervenció.
En una altra frase, el genitiu podria
ser objectiu: llavors faria d’objecte —
de complement directe— del nom
deverbal. Aquest seria el cas del pos-
sessiu de la segona frase d’aquesta
seqüència coordinada: El castell està
molt abandonat i la seva reconstruc-
ció és massa cara [= Reconstruir el
castell és massa car ]. 

Els dos factors que Solà posa en
joc en relació amb aquesta qüestió
són els següents. En primer lloc, Solà
indica que el possessiu és més natu-
ral quan és un genitiu subjectiu que
no pas quan és un genitiu objectiu.
En segon lloc, assenyala que el pos-
sessiu és més natural quan forma
part del subjecte que no pas quan
forma part del predicat. Aquí —sense

entrar en contradicció amb les con-
clusions de Solà, sinó més aviat de-
senvolupant-les— defensarem que la
clau de la «naturalitat» —o part de la
clau— podria ser la combinació de
tots dos factors. (Molts dels exemples
que farem servir són de l’estudi de
Solà; no ho indicarem necessària-
ment.)

2.1. La construcció 1: sub-
jecte-subjecte

Distingirem, de cara al nostre
propòsit, quatre construccions bàsi-
ques. La primera és la d’una oració
com La seva intervenció en el debat
no va aclarir res. En aquesta seqüèn-
cia, el possessiu és un genitiu subjec-
tiu i, a més, el conjunt format pel
possessiu i el nom que el possessiu
acompanya és el subjecte de l’oració
(també pertany al subjecte el sintag-
ma en el debat, però ara això no és
rellevant). Direm, per simplificar, que
el possessiu és subjecte del nom i que
el conjunt (possessiu + nom) és sub-
jecte de l’oració i, d’aquesta manera,
també amb intenció simplificadora,
anomenarem aquesta estructura
construcció de subjecte-subjecte.

2.2. La construcció 2: objec-
te-subjecte

La segona construcció és la del
segon membre de la seqüència coor-
dinada següent, ja adduïda abans: El
castell està molt abandonat i la seva
reconstrucció és massa cara. En
aquest cas, d’una banda, el possessiu
és genitiu objectiu; de l’altra, el con-
junt format pel possessiu i el nom
que el possessiu acompanya és, com
abans, el subjecte de l’oració. Direm,
per simplificar, que el possessiu és
objecte del nom i que el conjunt
(possessiu + nom) és subjecte de l’o-
ració i, d’aquesta manera, també
amb intenció simplificadora, anome-

1. Joan Solà, «Ús dels possessius», dins el seu volum Sintaxi normativa: estat de la qüestió, 2a edició, corregida i augmentada, Barcelona,
Empúries,1994, pp. 141-161. Són també de gran interès els treballs d’Albert Jané publicats recetment en aquesta revista: «Sobre el complement del
nom», Llengua Nacional, núm. 33 (hivern del 2000), pp. 19-24; i  «Més sobre el complement del nom»,  Llengua Nacional, núm. 34 (primavera del
2001), pp. 11-13. També, encara que tracten de qüestions més generals, la sèrie d’articles de Jaume Vallcorba i Rocosa publicats al mateix lloc (núm.
28-32) amb el títol «Les interferències en els adverbials en i hi i les substitucions esgarriadores». Ens sembla que el que sostenim en els paràgrafs
que segueixen no contradiu els punts de vista de Jané ni de Vallcorba i Rocosa, sinó que en tot cas els complementa.
2. Sobre la distinció entre possessius estatius i possessius no estatius, vegeu Sebastià Bonet i Joan Solà, Sintaxi generativa catalana, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 267-276.
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narem aquesta estructura construc-
ció d’objecte-subjecte.

2.3. La construcció 3: sub-
jecte-objecte

La tercera construcció és la de la
frase Aquests comentaris provoca-
ran la seva desesperació. En aques-
ta se qüència el possessiu és genitiu
subjectiu; el conjunt format pel
possessiu i el nom que el possessiu
acompanya, complement directe
de l’oració. Direm, també per sim-
plificar, que el possessiu és subjec-
te del nom i que el conjunt és ob-
jecte de l’oració. Ano me  narem
aquesta estructura construcció de
subjecte-objecte.

2.4. La construcció 4: objec-
te-objecte

La quarta construcció és la que es
correspon amb l’oració relativa de la
cadena següent: El diccionari és una
eina imprescindible, amb noves locu-
cions i un índex que facilitarà la seva
localització. Ara el possessiu és geni-
tiu objectiu, i el conjunt és, com en la
construcció anterior, complement di-
recte de l’oració. Direm que el pos-
sessiu és objecte del nom i que el
conjunt és objecte de l’oració. La de-
signació que farem servir per a la
construcció és la d’objecte-objecte.

3. Hipòtesi i comentaris
La hipòtesi forta —que és la que

l’autor d’aquestes ratlles s’inclina a
defensar— és que, d’aquestes qua-
tre construccions, l’única que accep-
taria amb naturalitat qualsevol par-
lant —de l’àrea territorial que sigui, i
de la formació i edat que sigui— és la
primera, la de subjecte-subjecte.
Una hipòtesi més tova admetria
també, però sense pretensió de vali-
desa universal, la tercera, la de sub-
jecte-objecte. 

Una idea complementària és que
la construcció 4, la d’objecte-objecte
—que, tal com l’hem donada (és a
dir, amb possessiu), no considerem
acceptable—, és l’única que, en
canvi, sí que és natural amb el pro-
nom en. L’exemple que hem donat,
doncs, sí que «funcionaria» reformu-
lat així: El diccionari és una eina im-
prescindible, amb noves locucions i
un índex que en facilitarà la localitza-
ció. (Potser hauríem de dir llavors
que, en rigor, el pronom en no subs-
titueix aquí cap sintagma preposicio-
nal —com es diu en les gramàti-
ques—, sinó un sintagma nominal:

un complement directe, doncs.)
La inacceptabilitat de moltes de

les frases amb possessiu que Solà
dóna com a poc naturals —no les
podem reproduir totes ara— pot atri-
buir-se, així, al fet que són construc-
cions del tipus 2, 3 i 4. De la mateixa
manera que la inacceptabilitat d’al-
gunes de les frases amb el pronom
en que Solà també dóna com a poc
naturals pot imputar-se a la cir-
cumstància que no són construccions
del tipus 4. Així, la frase (referint-nos
a un arquitecte) La seva reconstruc-
ció del palauet Albéniz és millor que
la d’Argullol (exemple 13b de la p.
149) és natural perquè es correspon
amb l’estructura de tipus 1 (subjecte-
subjecte), mentre que (referint-nos a
un palau) la frase La seva reconstruc-
ció costarà dos-cents milions (exem-
ple 12b de la p. 148) és menys natu-
ral perquè es correspon amb
l’estructura de tipus 2 (objecte-sub-
jecte). També és de tipus 2 la frase El
seu eixamplament [de la carretera]
resultarà massa car, o aquesta altra:
La seva reparació [del cotxe] és im-
possible. Igualment, en la frase La
convocatòria [de la reunió] no me
n’agrada (exemple 15c, p. 152) és
il·legítim el clític perquè l’oració no
es correspon amb l’estructura de
tipus 4 (és de tipus 2 —objecte-sub-
jecte—, i això explica per què tampoc
no hi funciona el possessiu), com és
també il·legítim el clític, per la matei-
xa raó (no és del tipus 4), en la frase
Per bona que en fos la seva intenció
(exemple 27b de la p. 50). 

Hem indicat que una hipòtesi
més tova admetria com a normal la
construcció 3, la de subjecte-objec-
te. Efectivament, molts catalanopar-
lants no la troben particularment es-
tranya. Caldria analitzar-la amb
detall, perquè potser l’acceptabilitat
depèn en part dels verbs concrets. El
que convé dir per ara és que, en
qualsevol cas —i això ens sembla
significatiu—, sovint aquesta estruc-
tura resulta més natural (i més ac-
ceptable) si se substitueix el posses-
siu per un datiu, que hem de
considerar, llavors, un datiu que fa
de subjecte del nom deverbal (un
datiu subjectiu ). Podem convertir la
frase Aquests comentaris provoca-
ran la seva desesperació en la frase
Aquests comentaris li provocaran
(la) desesperació. Pensem, així, que
és adequada la frase La pluja li ha di-
ficultat l’accés al recinte, i no La
pluja ha dificultat el seu accés al re-
cinte. També és adequada la frase El

governador no els ha permès la ma-
nifestació, i no El governador no ha
permès la seva manifestació. I ho és
L’acord li va possibilitar l’entrada al
consell d’a  d    mi  nistració, i no (o pot-
ser no tant) L’acord va possibilitar la
seva entrada al consell d’adminis-
tració.

4. Disquisició final (sobre
possessius estatius)

Les construccions amb possessiu
estatives són les construccions en
què el possessiu, dit simplificada-
ment, té funció possessiva. Solà (p.
144, 6a) dóna com a poc natural l’e-
xemple Contemplàvem els núvols
amb tota la seva bellesa, exemple de
construcció estativa que ara modifi-
carem d’aquesta manera: Contem -
plàvem l’actriu amb tota la seva be-
llesa. Tots dos exemples ens semblen,
com a Solà, poc naturals. Fixem-nos,
però, que si el conjunt la seva belle-
sa es troba en posició de subjecte,
en surt una frase (més) natural: La
seva bellesa ens va deixar enlluer-
nats. Podríem dir llavors que, com
amb el cas de les construccions de
possessiu no estatives que conside-
rem acceptables, també aquí —amb
les construccions estatives— s’han
satisfet totes dues condicions i, per
tant, ens trobem davant una estruc-
tura de subjecte-subjecte: el conjunt
la seva bellesa és subjecte de l’oració,
i el possessiu és subjecte de bellesa. 

És clar que no és gens obvi —i
potser no gens intuïtiu— que seva
sigui subjecte de bellesa (més aviat,
almenys per als paràmetres de la
gramàtica tradicional, semblaria
lògic sostenir el «contrari»: que be-
llesa és subjecte de seva), però pen-
sem que no es tracta de cap idea
agosarada: ja Bonet-Solà, fa quinze
anys, van referir-se a la possibilitat
que els possessius fossin considerats
subjectes —almenys subjectes confi-
guracionals— del nom que acom-
panyaven.3

Si admetéssim que el possessiu
d’un conjunt com la seva bellesa
és subjecte del nom que especifica
—sub  jecte superficial, si més no—,
potser la condició «ser construcció
del tipus subjecte-subjecte», que
hem establert per a determinar l’ac-
ceptabilitat de les construccions amb
possessiu no estatives, també podria
afectar l’acceptabilitat d’algunes de
les construccions estatives. Però
aquesta és una qüestió que caldria
analitzar amb més detall.u

3. Vegeu Bonet-Solà, Sintaxi, pp. 44 i 271-276.
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L’ús dels pronoms forts de tercera
persona, és a dir, ell, ella, ells i elles,
ha suscitat, diverses vegades, algunes
reserves dels gramàtics i els preceptis-
tes, que fins i tot han arribat a dir que
era totalment inadmissible. Així, per
exemple, Jaume Vallcorba, en un nú-
mero recent de la nostra revista
LLENGUA NACIONAL, afirma: «Ben al
contrari del castellà, en català el pro-
nom personal ell només pot referir-se
a persones»1. I, encara, hi insisteix en
alguns números posteriors (en què
sembla, fins i tot, però tenim por de
llegir-lo malament, que condemnaria
també, referits a coses o inanimats,
els possessius de tercera persona,
amb què no podríem dir, aleshores, el
verb i els seus complements o cada
cosa al seu lloc).

El fet que el castellà, que no dis-
posa d’uns pronoms anàlegs als pro-
noms del català en i hi, hagi de recór -
rer, en molts casos que en català
resolem amb aquests pronoms, a
grups anafòrics formats per una pre-
posició i un pronom fort de tercera
persona, ha induït, sens dubte, a for-
mular aquestes reserves quant a l’ús
dels pronoms forts de tercera persona
referits a inanimats. De fet, des d’a-
quest punt de vista, caldria estendre
les reserves als casos en què el refe-
rent és animat, car, si no es vol foca-
litzar el complement, una co  ns    trucció
com Em vaig barallar amb ell es pot
interpretar com una solució tributària
del castellà: en bon català diríem M’hi
vaig barallar. I és sens dubte pensant
en aquests casos que el mateix
Fabra, en la seva ja llunyana gramà-
tica del 1912, va expressar també les
reserves sobre els pronoms forts de
tercera persona que transcriu i ad-
dueix Vallcorba.

S’ha d’admetre, doncs, com un fet
inqüestionable que en un bon nom-
bre de casos en què en català hem

usat el pronom ell referit a inanimats
hi ha intervingut, de prop o de lluny,
la poderosa influència tentacular del
castellà. Ara: guardem-nos d’atribuir
a aquesta influència l’ús global d’a-
quest cas, que ja trobem en els textos
que ens han pervingut dels més vene-
rables escriptors medievals (els nos-
tres clàssics), que ha esdevingut ge-
neral en la llengua escrita moderna, i
que trobem habitualment en els mi-
llors escriptors i es pot dir que en tots
els lingüistes, incloent-hi, a cops
d’una manera profusa, els mateixos
que el combaten.

Els exemples següents són dels lli-
bres IV i V del Llibre de meravelles, de
Ramon Llull, els que tracten dels ele-
ments i de les plantes. No és pas per
casualitat, naturalment: és en els
tractats dels elements i de les coses
materials on cal anar a cercar els
exemples d’antecedents inanimats:
[1] ... car l’aer dóna humiditat scalfada a
la ayga, e la aygua la reseb, que mortifi-
que la fredor que ella ha en si mateixa
(Ramon Llull, Llibre de meravelles, «Els
Nostres Clàssics», vol. II, p. 9).
[2] Aquella terra reseb humiditat de la
ayga, reebén d’ela fredor, la qual humidi-
tat entre en la aygua reebén del aer hu-
miditat (Ramon Llull, ibid., p. 9).
[3] Fèlix dix al fill del rey, lo foch com
podie devellar sajús, com natural cosa sie
muntar a ensús, e com la spera del aer e
la spera de la aygua sie enfre ell e la terra
(Ramon Llull, ibid., p. 15).
[4] E per ço són aquelles nuus movables

per elles mateixes, e encare per los vents
(Ramon Llull, ibid., p. 21).
[5] Respòs lo maestre. e dix que natural
cosa és al foch com convertesca a sa sem-
blança totes les parts que ab ell partici-
pen (Ramon Llull, ibid., p. 45).
[6] E per ço que Fèlix mils pogués enten-
dre la virtut que les plantes han en pendre
hom vida de elles, dix aquest eximpli
(Ramon Llull, ibid., p. 56).

Podríem adduir més exemples del
nostre gran escriptor, però potser
amb mitja dotzena ja n’hi haurà prou.
Podem fer observar, això sí, les diver-
ses funcions que hi té el pronom fort
en cada un d’ells: subjecte en l’exem-
ple [1], després de la preposició de en
[2] i [6], amb la preposició entre en
[3], la preposició per [4], amb el re-
forç de mateix, i amb la preposició
amb [5]. Cal fer notar que el gir per
ell mateix, per ella mateixa, etc., és
habitualíssim en la llengua moderna,
i en podríem adduir tants exemples
que ni val la pena de citar-ne cap.

Fem, però, una excepció:
[7] Veritat que admetem sense demostra-
ció com a evident per ella mateixa
(DGLC, «axioma»).

És, efectivament, la definició clàs-
sica del mot axioma, que trobem re-
produïda en tots els diccionaris, i la
que (potser sintetitzada) donaria
qualsevol parlant a qui la demanés-
sim (i que conegués el significat del
mot, és clar).

Vet ací uns quants exemples més
d’escriptors medievals:
[8] ... lo menyar qui és raebut sens cobe-
eyament de natura, és portat per lo ven-
tre et per los altres membres enaxí con
greu càrrega, e per ço més se corromp
que no.s muda en els (Arnau de Vilanova,
Obres catalanes, volum II: Escrits médics,
«Els Nostres Clàssics», p. 116) .
[9] Per la qual cosa lo damunt dit menjar
més corromp e guasta natura que no.s
converteix en ella ne en nodriment de cos

El pronom ell (i flexió) 
referit a inanimats

albert Jané

Veles e vents han mos desigs complir 
faent camins dubtosos per la mar.  
Mestre i ponent contra d’ells veig armar. . .  
(ausiàs MaRch)

1. Llengua Nacional, núm. 29, p. 16.

No podem atribuir a la in-
fluència del castellà l’ús global
del pronom ell referit a inani-
mats: el trobem en els textos
dels nostres clàssics i també

habitualment en els millors es-
criptors i lingüistes.



(Arnau de Vilanova, ibid., p. 209). 
[10] –Doncs –dix lo frare– ¿sembla-us
vera la aucturitat ja dita: que no és res
bo a l’hom si ell si no és bo?-.
Respongueren los ciutadans: –Per cert,
ella és ben vera e notable (Francesc
Eiximenis, Doctrina compendiosa, «Els
Nostres Clàssics», p. 22). 
[11] –E aixi –dix lo frare–, si aquestes
coses hi servats, podets guanyar e posseir
justament riquees; car lo mal no és en
elles, com sia cosa creada per Déu
(Francesc Eiximenis, ibid., p. 65). 
[12] Si l’arbre que llurs malvestats cobra,
sabia parlar, ell diria qui l’ha despullat
(Bernat Metge, Lo somni, «Els Nostres
Clàssics», p. 114).
[13] Si vols tallar porcel qui sia ab fferci-
ment, primerament comensa om a la ho-
rella, en lo mig d’ella (Llibre de Sent Soví,
«Els Nostres Clàssics», p. 79).
[14] E con ffaysans e capons deuran ésser
cuyts en ast, tu cull, ho hages collit, lo
grex que cau d’ells, e mit-ne en la dita
salsa (ibid., p., 87).
[15] E soffrig bé les gualines ab cansala-
da. E puys prin om la salsa, e gita-la
desús elles en la casola, e bulen gualines
(ibid., p. l08).
[16] E quant los espàrechs són soffrits, à
hom la salsa, axi con demunt és dit; e va
ab ells, e axí cou-se (ibid., p. 142).
[17] Per què d’amor jo mal ja no diria /
que en ell no és de ben fer lo poder
(Ausiàs March, Poesies, MOLC, p. 38).
[18] ... els pensaments damnosos li deté; /
e són aitals que, si d’ells no es defèn / ben
enfortint la força mal defesa, / tots entra-
ran, seients a taula mesa (Ausiàs March,
ibid., p. 47).
[19] Grat faç a Déu com, sens mort sofe-
rir, / tinc davant mi lo goig de l’esperit; /
ell és aquell mon sobiran delit / e lo derrer
on me plau romanir; / ell és aquell qui de-
sigs me sostrau, / ell és aquell on mals e
béns feneixen (Ausiàs March, ibid., p. 52).
[20] Major senyal no pot mostrar lo món /
e digne molt que l’hom se’n meravell: / ab
un poc més hauré creure per ell / que pe-
riran tots quants en lo món són (Ausiàs
March, ibid., p. 84).

Es oportú de recordar que Arnau
de Vilanova va escriure les seves obres
mèdiques en llatí. Els dos exemples
que en reproduïm, de fet, del mateix
passatge, corresponen a dues traduc-
cions catalanes totes elles del segle
XV. Pel que fa al famós receptari de
cuina conegut amb el nom de Llibre
de Sent Soví, en canvi, del qual repro-
duïm quatre exemples, escau de fer
observar que és considerat una obra
escrita originalment en català i, se-
gons l’editor de l’obra, «en la llengua
quotidiana, en la llengua parlada pel
poble, sense influències o pretensions
literàries». Notem també que, en els
altres exemples, els antecedents
(coses o inanimats) són sovint con-
ceptes abstractes (de fet, ja hem pres-
cindit d’aquells exemples amb ante-
cedents que designen certes facultats

humanes, que un podria gairebé con-
siderar «animats»). Però els exemples
del Llibre de Sent Soví són ben bé
coses materials, tangibles, perfecta-
ment inanimades, si més no en el mo-
ment en què se’n parla (encara que
alguns, com les gallines i els faisans,
haguessin gaudit, anteriorment,
d’una gran «animació»).

En les poesies d’Ausiàs March tro-
bem també molts exemples del cas
que ens ocupa. És lògic si tenim en
compte el caràcter conceptuós, o me-
tafísic, de la poesia de March, d’una
gran densitat de pensament, l’expres-
sió del qual l’obliga a una sintaxi com-
plexa i precisa alhora.

Entre els escriptors moderns i con-
temporanis, els uns més que els al-
tres, tots ells recorren, quan els
convé, a l’ús del pronom ell referit a
un inanimat. I si n’hi ha cap que se
n’abstingui, fins ara no l’hem sabut
trobar. N’hi haurà prou amb uns
quants exemples: 
[21] -Doncs aqueixa [virtut] és la que tens
–digué l’abat–, i per ella t’has fet merei-
xedor d’aqueix benefici (Jacint Verdaguer,
«Rondalles», dins Obres completes, «Bi -
blioteca perenne», p. 1334). 
[22] Hi ha, però, dos sistemes que poden
evitar aquests grans cataclismes socials, i
tots dos estan a hores d’ara en vies d’ini-
ciació. Un d’ells consisteix a minvar...
(Joaquim Ruyra, «Sociòlegs d’ultratom-
ba», dins Jacobé i altres narracions,
MOLC, p. 218).
[23] ... àdhuc les dues entranyes d’aquest
suro s’han compadit de mi i ell em paga
com pot les carícies que li he fet...
(Prudenci Bertrana, L’hereu, «Biblioteca
Selecta», p. 276).
[24] ... els serenos li apunten los xuixos i el
xicot, compromès entre ells i la paret,
s’entrega sense resistència (Emili Vilanova,
«Lo Rosari de l’Aurora», dins Lo primer
amor i altres narracions. MOLC, p. 22). 
[25] Creguin-me: aqueixes febrades són
per demés necessàries, altament higièni-
ques. El cos social, sense elles, es moriria
d’inanició (Narcís Oller, La febre d’or,
MOLC, vol. I, p. 83). 
[26] És incomptable el número de precau-
cions que durant la penosissima marxa
féu prendre l’Arbós, algunes d’elles que
semblaven trivials i fins ridícules (Marià
Vayreda. La punyalada, MOLC, p. 169).
[27] ¿Era, potser, que governava el món
una maligna potestat, desitjosa de mal-
metre ella mateixa les millors de les seves
obres? (Josep Pous i Pagès, La vida i la
mort d’en Jordi Fraginals, MOLC, p. 222).

I hi podríem afegir més exemples
d’altres escriptors de tant de prestigi
com Josep Carner, Bofill i Mates,
Agustí Calvet, Rovira i Virgili, Ferran
Soldevila, Josep M. de Sagarra, J. V.
Foix, Josep Pla, Domènec Guansé,
Marià Manent, Maurici Serrahima,
Puig i Ferreter, Carles Soldevila, Joan
Oliver, Salvador Espriu, Carles Cardó,
Josep Maria López-Picó, Joan Teixidor,
Pere Calders, Joan Triadú, Jordi
Sarsanedas, Joaquim Molas...

Diguem, finalment, alguna cosa
dels nostres lingüistes. En primer lloc,
naturalment, Fabra. Malgrat el que
deia en la seva gramàtica de 1912,
trobem nombrosíssims exemples del
pronom fort de tercera persona refe-
rit a coses en tots els textos de Fabra:
les Converses Filològiques, els seus
textos teòrics, agrupats moderna-
ment en el volum La llengua catalana
i la seva normalització, les seves
gramàtiques (la de l’Institut i la pòstu-
ma) i el Diccionari general de la llen-
gua catalana.

Pel que fa a les gramàtiques, pot-
ser escauria de reproduir exacta-
ment el que podem llegir en la
gramàtica de 1918 (setena edició, p.
40), en el capítol dedicat precisa-
ment als pronoms personals forts:
«En casos com els següents és pre-
ferible el pronom ell al reflexiu si [...]
Vuit i quinze són dos nombres pri-
mers entre ells (francès: premiers
entre eux), preferible a: Vuit i quinze
són dos nombres primers entre si
(castellà: primos entre si ).»

Els exemples que trobem en les
definicions del DGLC són prou nom-
brosos. Si no arriben a 250, passen,
de bon tros, de 200. Amb una breu
mostra n’hi haurà prou:

[28] Pertanyent a la refracció de la
llum; produït per ella («anaclàstic»).

[29] Dues teories que tenen mol-
tes analogies entre elles («analogia»).

[30] Aquests nombres que no
tenen altres submúltiples que ells
mateixos i la unitat, els anomenem
nombres primers («anomenar»).

[31] Aparell per a mirar a través
d’ell un anàglif de manera que...
(«anaglifoscopi»).

Vet aquí alguns altres articles en
què trobem exemples d’aquest ús
que comentem: «assemblar-se»
(entre elles), «autodinàmic» (ell ma-
teix), «autotròfic» (per elles matei-
xes), «barrija-barreja» (entre elles),
«bisimètric» (entre ells), «bombo»
(envers ella), «braquiòpodes» (devers
ella), «bufera» (amb comunicació
amb ell), «campaneta» (més curtes
que ell), «canyissat» (l’una d’elles),
«cargolí» (sobre ell mateix), «co-
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herència» (entre elles), «compàs»
(davant d’ells), comprimir (sobre ell),
«comú» (totes elles), «conceptualis-
me» (fora d’ella), «concoïdal» (per
ella), «confessor» (per ella), «contra-
sentit» (en elles mateixes), «corda»
(al llarg d’ella), «cremar» (el cos que,
ell o els seus components...), «palan-
ca» (sobre ella), «parc» (prop d’ella),
«permutació» (entrant tots ells),
«pla» (tota ella), «platerets» (cadas-
cun d’ells), «pop» (moltes d’elles),
«potència» (per ell mateix), «primer»
(per ell mateix), «pròleg» (referent a
ella), «proteïna» (la majoria d’elles),
«pulmó» (cadascun d’ells)... Cal
notar tots aquells casos en què la
forma pronominal va regida per una
preposició forta o per una locució o
frase prepositiva, especialment en el
cas de les descripcions d’objectes
materials, que obliga a un llenguatge
de la màxima precisió. Així mateix,
cal destacar els grups formats amb
mots quantitatius i distributius: al-
guns d’ells, molts d’ells, tots ells, ca-
dascun d’ells... Però la preposició
que trobem més sovint, en aquests
casos, precedint el pronom ell és,
sens dubte, la preposició entre. Ultra
els articles ja indicats podem esmen-
tar encara els següents: «col·lacio-
nar», «coloraina», «compaginar»,
«comparable», «comparat», «com-
plex», «concertar», «conferir». «crui-
xir», «paral·lelinervi», «paràstic»,
«perpendicular» «promiscu»... I
molts més.

No cal dir que tots aquests exem-
ples (de definicions o d’exemples d’al-
tres usos) del Fabra s’han mantingut
en el DIEC i en les altres obres que
tenen el DGLC com a font principal.

I, després de Fabra, tenim exem-
ples de tots els altres lingüistes con-
temporanis. Solament reproduirem
els següents:

[32] Dos trets ben remarcables caracterit-
zen, ultra llur fons moral, aquestes narra-
cions: llur internacionalisme, i l’esperit
amplament cristià que és present en totes
elles (Ramon Aramon i Serra, «Notícia
preliminar», dins Novel·letes exemplars,
«Els Nostres Clàssics», p. 5).
[33] ... justament es trobin força exemples
de L- conservada en els topònims meri-
dionals, del domini català, entre ells
molts de caràcter mossàrab tan evident
com... (Joan Coromines, Entre dos llen-
guatges, vol. I. p. 54).
[34] El gust: vet aquí un sentit que en ell
mateix no s’hereta (Carles Riba, prefaci à
la segona edició del DGLC, de P. Fabra, p.
XIII, reproduït en totes les edicions poste-
riors, p. XV a partir de la quarta edició).
[35]... prevalgui com a norma d’ortografia
la pronúncia d’aquelles regions que con-
serven clara la distinció de sons, i que a

ella s’adaptin els parlants... (Francesc de
B. Moll, L’home per la paraula, p. 69).
[36] ... les interpretacions de Pere Bosch i
Gimpera, les quals tenen una veritable
transcendència, tant per la categoria [...],
com per l’enriquidora aportació que elles
mateixes representen en un pla objectiu
(Antoni M. Badia i Margarit, La formació
de la llengua catalana, p. 42).
[37] Cal dir que la reconquista franca de la
Catalunya Vella fou realment transcen-
dental, per tal com, segons comenta
Ferran Soldevila, a causa d’ella,
Catalunya va sentir-se... (Manuel Sanchis
Guarner, Aproximació a la història de la
llengua catalana, p. 28).

I, a aquesta mitja dotzena de
noms il·lustres, cal afegir els de la
vera plana major de la nostra ciència
filològica i lingüística, de tots els
quals podríem adduir exemples del
pronom fort ell amb un antecedent
inanimat: Josep M. de Casacuberta,
Alexandre Galí, Josep Roca Pons,
Joan Veny, Joan Bastardas, Germà
Colon, Osvald Cardona, Gabriel
Ferrater, Josep Miracle, «Jeroni
Marvà», Eduard Artells, Jordi Car -
bonell, Joan Solà,
Josep Ruaix, Joa -
quim Rafel, Joan
Martí Cas tells... i,
sens dub te, el ma-
teix Vall corba. Dels
uns trobaríem més
exem ples que dels
altres, però po dem
assegurar que no
hem esmentat
ningú que no pu-
guem citar. Po -
dríem així mateix
indicar un gran
nombre de casos
procedents de les
publicaci ons de
l’Institut d’Estudis
Cata lans, espe cial -
 ment dels «Estu dis
Ro mànics» pu bli -
cats durant tants
anys sota la cura
del seu fundador,
el senyor Ramon
Ara   mon i Serra; i
de treballs origi-
nals tant de filò-
legs com d’espe-
cialistes d’altres
matèries, però tots
ells revisats escru-
polosament.

No hi ha dub te,
doncs, si és que la
jurispru dèn cia dels
mestres té cap
valor, de la legiti-

mitat de l’ús del pronom fort ell
(ella, ells, elles) amb un antecedent
inanimat (una cosa material, una
institució, un nom que designa un
sentiment, una matèria d’estudi, un
fet, un episodi, etc.). Però, per aca-
bar, voldríem fer una observació a
pro pòsit de l’exemple [33], d’un
text de Joan Coromines. Moder -
nament (potser, més o menys, a
partir de la publicació de la primera
edició de la Gran enciclopèdia ca-
talana, on n’hem detectat alguns
exemples), algunes vegades apa-
reix l ’ús del relatiu compost en
frases sense verb; especialment
en el conjunt de mots entre els
quals, com a equivalent del mot
francès dont. Volem dir, en fra-
ses com Alguns animals,  entre
els quals un ós, com a traducció
de Quelques animaux, dont un
ours. Aquest ús sí que sempre ens
ha semblat suspecte de debò.
Nosaltres optaríem decididament
per Alguns animals, entre ells un
ós, d’acord amb l’exemple del
mestre Coromines.u
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Els nostres diccionaris donen una idea
molt limitada de les possibilitats
sintàctiques del verb impersonal ha -
ver-hi –no hi ha cap inconvenient a
dir-ne locució verbal, si algú s’ho esti-
ma més. I és l’ús que ens ensenya, per
exemple, que l’únic pronom feble que
admet haver-hi (a part l’adverbial hi,
és clar, que ja forma part de la locu-
ció) és el pronom en, de valor partitiu.
No fa gaire, en una representació de
L’avar, de Moliére, a càrrec d’un grup
de titellaires, ens vam horroritzar, lite-
ralment, de sentir-los com deien, re-
petidament, i amb l’èmfasi exigit per
la interpretació, La hi ha, la hi ha!,
que, no caldria ni dir-ho, és el calc
més que servil de la construcció caste-
llana La hay. Calc en què no va incó-
rrer, per exemple, Emili Vilanova, el
gran narrador barceloní, que en un
dels seus diàlegs bilingües fa dir a un
dels seus personatges És que no n’hi
ha, de femenines tan curres, a les
Andalusies, frase a la qual respon l’al-
tre personatge, un militar de parla cas-
tellana, Sí, las hay, pero están lejos (Lo
cotxe d’Arbúcies). Doncs, com és ben
sabut, la resposta, per exemple, a Que
hi ha en Joan? és Sí que hi és (o bé No
hi és). D’altra banda, els exemples de
haver-hi amb el pronom en són tan
usuals que no val pas la pena d’adduir-
ne cap més. Però sempre hi ha algunes
altres aspectes d’aquest ús que poden
merèixer noves observacions.

Així, Jaume Vallcorba, en un dels
apartats d’un dels articles publicats a
LLENGUA NACIONAL dedicats a les inter-
ferències en els adverbials en i hi 1,
ens fa adonar que una construcció
tan genuïna i irreprotxable com De 47
impresos liberals n’hi ha 13 en català
i 34 en castellà, i de 17 cançons n’hi
ha dues de catalanes i 15 de castella-
nes, es veu substituïda, en l’ús que ha
detectat en un escrit periodístic, per
De 47 impresos liberals, 13 són en ca-
talà i 34 en castellà, i de 17 cançons
dues són catalanes i 15 castellanes.

Aquesta observació, potser origi-
nal, és molt important i ben digna
d’ésser anotada. Estem totalment d’a-
cord que l’ús sistemàtic, en aquest

cas, de construccions amb el verb
ésser pot contribuir a l’eliminació in-
deguda i lamentable de les construc-
cions paral·leles i equivalents amb el
sintagma haver-n’hi, que són tan ca-
racterístiques de la nostra llengua, i
bé cal, contra l’ús rutinari i mimètic de
molts, que tendeixen a despersonalit-
zar la llengua, posar en relleu la frase-
ologia i els recursos lingüístics que ens
són més propis. 

Ara: nosaltres no gosaríem pas
condemnar en termes absoluts una
construcció com Tres eren catalans i
afirmar categòricament que la solu-
ció concurrent N’hi havia tres de ca-
talans és, de les dues, l’única admis-
sible. Creiem que cal anar amb molta
cautela a condemnar cap frase, cap
solució lingüística, per més que ens
dolgui que tendeixi a substituir sis-
temàticament una construcció equi-
valent més castissa. No són infre -
qüents, en totes les llengües, els
casos de maneres de dir molt especí-
fiques que conviuen amb solucions
equivalents anàlogues a les de les
llengües veïnes i, doncs, més banals,
les quals, però, no hi ha cap motiu
per a posar de cara a la paret. Així, en
català mateix, a qui prescindeixi siste -
màticament de l’adverbi sovint i recorri
en totes les ocasions a freqüentment
o amb freqüència, serà bo de recor-
dar-li l’existència d’aquella forma ad-
verbial tan pròpia de la nostra llen-
gua, però això no serà mai motiu per
a condemnar freqüentment i amb
freqüència, que són, al capdavall, for-
mes ben legítimes.

D’altra banda, cal tenir sempre
present, quan és qüestió de dues for-

mes o solucions gramaticals equiva-
lents, l’una de les quals considerem
preferible perquè és més genuïna que
l’altra, que aquesta segona, en princi-
pi potser no tan recomanable, ens pot
servir de recurs quan es tracta d’evitar
una repetició. Considerem, així, l’e-
xemple següent:
[1] De les tres revistes que hi havia al mos-
trador, tres eren en català i dues en cas-
tellà.

I potser escau també d’adduir l’e-
xemple de Joan Coromines següent:
[2] Ara bé, d’aquelles 20 frases cap ni una
no és condemnable en termes absoluts, i
la gran majoria són perfectes (Lleures i
converses d’un filòleg, p. 79).

El fet és que ens costaria de con-
demnar aquesta construcció, per molt
que amb el mateix valor hauríem
pogut dir ... no n’hi ha cap ni una de
condemnable en termes absoluts. 

Anàlogament, el mateix Jaume
Vallcorba, tan procliu a condemnar els
girs que escamotegen el pronom ad-
verbial en, no vacil·la a recórrer, en el
mateix text que tracta d’aquesta
qüestió, a una frase com és ara la se-
güent:
[3] ... sinó que també hi ha qui el silen-
cia, en alguna ocasió, en prosa normal i
corrent 2.

I és pertinent de fer observar que
aquesta construcció en té una de con-
current en què apareix el pronom en:
[4] ... sinó que també n’hi ha que el si-
lencien, en alguna ocasió, en prosa
normal i corrent.

Ens guardarem prou de rebutjar o
discutir la construcció usada pel nos-
tre company. Creiem que és ben vàli-
da, i ja fa molts anys que vam defen-
sar, en un articlet aparegut al diari
Avui, la legitimitat dels dos girs con-
currents. Devíem adduir, si la memòria
no ens traeix, una frase que Joan
Coromines posa en boca del seu mes-
tre Fabra:
[5] N’hi ha que es pensen que això és un
aparell automàtic, que tirant-hi... (Joan
Coromines, ibid., p. 410).

Algunes observacions 
sobre l’ús de haver-hi

albert Jané

1. Llengua Nacional, núm. 30, p. 16.
2. Llengua Nacional, núm. 30, p. 17.

En totes les llengües hi ha ma-
neres de dir molt específiques
que conviuen amb solucions

equivalents anàlogues a les de
les llengües veïnes.
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Vet aquí altres exemples de cons-
truccions com la que hem reproduït
del text de Vallcorba:
[6] Mentre això s’esdevé a Portugal i a
França, i pertot arreu la tendència és de
simplificar tot el possible les ortografies
heretades, a Catalunya hi ha qui proposa
que adoptem aquesta ortografia etimolò-
gica (Pompeu Fabra, La llengua catalana i
la seva normalització, p. 25).
[7] També hi ha hagut i encara hi ha qui
força la llengua dient apietar-se o pietós...
(Joan Coromines, ibid., p. 49).
[8] Per un extrem hi ha hagut qui mutila-
va la llengua prohibint-li l’ús de verdader.
Però potser també hi ha qui propugni una
mutilació oposada prohibint-nos veritable
i imposant-nos vertader (Joan Coromines,
ibid., p. 49).
[9] Mentre hi ha qui dorm amb les
cames encongides, d’altres podrien fer
ball al menjador (Pere Calders, Tots els
contes, p. 325).

Hem d’arribar a la conclusió,
doncs, que, quan és qüestió de de-
signacions personals sense cap ante-
cedent, tant podem recórrer, en
aquest cas, a Hi ha qui amb el verb en
singular com a N’hi ha que amb el
verb en plural. I si algú s’inclina per la
construcció [5], perquè conté el pro-
nom en, això no l’ha d’induir a rebut-
jar les solucions concurrents.

De fet, de construccions concur -
rents, amb el mateix valor, encara n’hi
ha més:
[10] Hi ha, per exemple, gent –i per
desgràcia no són pocs– que no diuen més
que rascar, desfogar i fer palanca... (Joan
Coromines, ibid., p. 69).
[11] Aquesta tendència ha estat després
combatuda amb èxit, però encara hi ha
molts que no saben avenir-se que en
pugui denotar l’indret envers el qual té
lloc un moviment... (Pompeu Fabra,
ibid., p.156).

Aquest darrer exemple de Fabra
potser podria sorprendre, car hom
podria esperar n’hi ha molts en lloc
de hi ha molts. Però molts, a més
dels casos en què es refereix a un an-
tecedent, pot voler dir també «molta
gent», com en l’exemple que surt als
diccionaris: Eren molts que no s’ho
creien.

Notem també les construccions
següents, usades pels grans mestres,
la segona de les quals potser algú tro-
baria insòlita:
[12] Però hi ha més encara: és en tots
els casos en què... (Joan Coromines,
ibid., p. 111).
[13] Hi ha, encara, que quan el so de s
sorda ve darrera del so k, la combinació
dels dos sons, que pot escriure’s cs i cc...
(Pompeu Fabra, Gramàtica catalana,
1956, p. 14).

Un altre cas, que no recordem que
hagi estat comentat abans, de cons-
truccions resoltes amb haver-hi és el
de certes frases en què apareixen els
mots pseudo-negatius res, ningú i
cap (indefinit). Considerem, en pri-
mer lloc, els exemples següents:
[14] Res no és tan bonic com la mun-
tanya. 
[15] Ningú no vol contradir el president. 
[16] Cap llibre no parla d’aquesta qüestió.

Aquestes construccions, amb el
reforç, tradicionalment preceptiu, de
la negació no, poden semblar una
mica artificioses. Però en lloc d’advo-
car per la supressió (que avui alguns
consideren poc o molt tolerable) del
mot negatiu no, nosaltres no vacil·la-
ríem a recomanar, si no hi ha res del
context que s’hi oposi, les construc-
cions concurrents següents:
[17] No hi ha res tan bonic com la mun-
tanya.
[18] No hi ha ningú que vulgui contradir
el president. 
[19] No hi ha cap llibre que parli d’aques-
ta qüestió. 

Anàlogament:
[20] No hi ha res que s’esperi tant com la
feina.

Ara: també aquí ens guardaríem
prou de condemnar categòricament
les construccions per a substituir les
quals en proposem unes altres amb
el mateix valor que ens semblen
preferibles.

Finalment, si no el llegim mala-
ment, observem que Vallcorba sem-
bla també condemnar una frase ver-
bal com ésser suficient perquè la
troba repetidament usada en lloc de
haver-n’hi prou 3. Però que aquesta
substitució sigui de doldre no vol pas
dir que calgui condemnar ésser sufi-
cient. El que hem dit abans sobre so-
vint i freqüentment ho podríem repe-
tir, mot per mot, sobre prou i
suficientment. I sobre haver-n’hi prou
i ésser suficient. Així, l’exemple se-
güent és del DGLC (i reproduït en el
DIEC i en el Diccionari de la llengua
catalana de la GEC):
[21] Tres homes són suficients: no se’n
necessitaran més (DGLC «suficient»).

Que tothom, amb el coneixement
de causa suficient, o amb prou conei-

xement de causa, pugui discrepar de
tal o tal punt que consta en les obres
a les quals donem valor normatiu, no
vol pas dir que en puguem fer abs-
tracció amb una gran facilitat.
L’estudi i la reflexió sobre els múltiples
aspectes del llenguatge ens poden
autoritzar a tenir punts de vista pro-
pis, però abans d’exposar-los com a
cosa certa ens sembla obligat de
comprovar si no contradiuen el que
exposen les obres normatives i, per
tant, allò unànimement acceptat.

De fet, en la concurrència entre
ésser suficient i haver-n’hi prou hi ha
un tercer element, que Vallcorba no
pren en consideració. És el verb bas-
tar (definit en tots els diccionaris pre-
cisament amb la locució «ésser sufi-
cient»). Actualment, l’ús del verb
bastar ha retrocedit considerable-
ment en el llenguatge oral, substituït,
especialment, per haver-n’hi prou.
Però no tindríem pas la idea de fer
aquesta substitució en els cèlebres
versos de Maragall:
[22] Basta una noia amb la veu viva / per
redimir la humanitat. 

A propòsit d’aquest darrer punt,
escauria de fer observar que les locu-
cions formades amb el verb ésser més
un adjectiu són molt nombroses, mol-
tes d’elles, necessàriament, anàlo-
gues a les d’altres llengües, especial-
ment el castellà, però no pas per això
rebutjables: ésser clar, ésser fàcil,
ésser inútil, ésser desitjable, ésser sor-
prenent, ésser normal, ésser oportú,
ésser imprevisible, ésser lògic, ésser
lícit, etc. En molts casos, hi ha solu-
cions més específicament catalanes
que es poden usar amb el mateix
valor que aquestes locucions: 
[23] És probable que no ho sàpiga. / No
ho deu saber. 
[24] Si no ve és indiferent. / Si no ve tant és.
[24] És habitual que hi vagi. / Hi sol anar.
[25] És trist que no hi pugui ser. / Sap
greu que no hi pugui ser. 
[26] És preferible que ho sàpiga. / Val més
que ho sàpiga.
[27] És necessari que hi participi. / Cal que
hi participi. 
[28] És difícil de creure. / Costa de
creure.

Sempre escau, naturalment, de
posar en relleu certes formes d’ex-
pressió que molts tendeixen a obli-
dar, enduts per la correntia d’un llen-
guatge més o menys banal, amb
solucions poc castisses. Però, repe-
tim-ho, això no ens ha de fer incórrer
en condemnes precipitades i, al
capdavall, desproveïdes de raó.u

3. Llengua Nacional, núm. 30, p. 17.

Abans d’exposar com a cosa
certa els nostres punts de vista
sobre el llenguatge cal compro-
var si no contradiuen la nor-
mativa.
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Definició
Antigament, en català la cons-

trucció [ser + participi] era habitual
per a construir els temps perfets.
Avui dia, però, s’empra, bàsicament
i arreu, [haver + participi]:
He o Sóc vengut.
Han vist o Són vistos una baralla.

Cal tenir present que la construc-
ció [ser + participi] és també la de la
veu passiva, que serveix per a foca-
litzar el receptor de l’acció (allò que,
si ho expresséssim en veu activa,
seria el complement directe) en
comptes de l’actor (allò que, si ho
expresséssim en veu activa, seria el
subjecte):
El diàmetre del globus terraqüi fou cal-
culat pels grecs.
Això és fet seu (o d’ell, o per ell).

(En veu passiva sempre hi ha
concordança amb el subjecte: La
casa va ser construïda en 1800.)

Extensió i vitalitat de la
construcció

En les gramàtiques catalanes es
troben poques explicacions sobre
aquesta construcció. Només Fabra
en fa un comentari a la Gramàtica
catalana del 1933,1 i només a tall de
report, no pas com a proposta d’ús:

«En català antic els verbs reflexius i un
gran nombre de verbs intransitius, tals
com ésser, néixer, morir, esdevenir, ro-
mandre, restar, anar, venir, arribar, en-
trar, eixir, sortir, passar, fugir, caure,
tornar, formen normalment llurs temps
compostos anteposant els temps sim-
ples del verb ésser a llur participi passat,
el qual concorda llavors amb el subjecte
de la preposició. Ex.: Só anat o Só
anada. | Ell és vingut. | Ella és arribada. |

Ells s’eren posats prop d’elles. | Les bar-
ques se són acostades a la riba. | Això
s’era esdevingut un dissabte. | No crec
que sia estada ella. | Si ens fóssem po-
sats o posades a jugar.»

Avui dia la construcció [ser + par-
ticipi] per als temps perfets ha
romàs en els parlars septentrional,
baleàric i alguerès2 (segons els ma-
nuals de dialectologia).3 En català
septentrional és esperable que s’hi
hagi mantingut perquè el francès
també té être com a auxiliar en
temps perfets (exemple: Je suis arri-
vé ‘he arribat’). Pot ser, doncs, que
l’ús de ser com a auxiliar a la
Catalunya Nord s’hi hagi mantingut
perquè el francès també el té.

En baleàric aquest ús està en re-
cessió: només ho fa servir la gent
dels pobles des Pla (i sembla que no
a la costa) i d’una certa edat. En ge-
neral, a les Illes es considera que
aquesta construcció dóna imatge de
rústic; per tant, no és estrany que el
jovent l’abandoni.

Ara bé, sembla que fins fa quatre
dies també s’havia usat a la
Catalunya Central (o encara s’usa,
però en boca de gent gran o no al-
fabetitzada en català). Carles Riera,
en el llibre Caracte rització de l’idio-
lecte d’un parlant de Moià (Claret,
Barcelona 1993), descriu el parlar
d’una persona gran de Moià
(Moianès) i explicita (pp. 81-82) que
utilitza molt la construcció [ser +
participi] per als temps perfets (més
avall ho reprenc).

També en comarques properes
s’han documentat usos d’aquests
a finals del segle XX. En dos mis-
satges a la llista de correu Zèfir (9-
3-01 i 12-3-01) els lingüistes Joan

Abril i Caterina Hernández apor-
ten dades sobre aquesta construc-
ció. El primer esmenta que a
Vilassar de Dalt (Maresme), entre
la gent gran, se senten frases com
Jo li sóc dit i Ja li ets recordat? ).
De la seva banda, Caterina Her -
nández comenta:

«He sentit parlants grans de Barcelona
que diuen ats vist, ats anat (només se-
gona persona), pronunciat amb vocal
neutra, que no sé si identificar com
això que diem (ets vist) o com un has
vist (que també es pronuncia amb vocal
neutra). També he sentit, al Ripollès4
[...], (jo) som anat, som pensat, som
vist... i també (tu ) ets anat, ets pensat,
ets vist (pronunciat amb e ) i (menys, i
no n’estic tan segura) (vosaltres ) sou
vingut, sou pensat, sou vist. Però
només amb aquestes tres (o dues) per-
sones, i no amb qualsevol verb dels que
podria semblar que tenen les mateixes
característiques. Diria que per a les al-
tres persones i per a molts altres verbs
l’auxiliar només pot ser haver. [...] De
vitalitat... poqueta, i cada dia menys.
Gent gran, o gent no tan gran, amb
pocs estudis i amb la guàrdia baixa.
Així que saben escriure, tot això s’ha
acabat.»

Cal esmentar, finalment, la cons-
trucció On s’és vist?, que s’usa en
moltes comarques, fins i tot en
aquelles en què només s’empra
haver. Ve a ser com Déu vos guard o
Déu n’hi do, amb un subjuntiu
sense terminació fossilitzat.

Tipificació de casos
Convé dir que, en els parlars en

què s’usa ser, aquesta construcció
està limitada a una casuística bas-
tant limitada, fora de la qual s’em-
pra haver. Aquest són els usos en

La construcció ser + participi
en els temps perfets

Xavier RuLL

1. Pompeu Fabra, Gramàtica catalana, 1918 (1a ed.), 1933 (7a ed.), Aqua [reimpressió, 1981], p. 131.
2. Curiosament, si no es té en compte l’alguerès, estem parlant de l’antic regne de Mallorques. Aquests territoris comparteixen altres trets, com ara
la caiguda de la -a final en mots com ambulànci(a).
3. Joan Veny, Els parlars catalans, Palma: Moll, 1982 (2a ed.), p. 68 [septentrional], p. 94 [baleàric] i p. 114 [alguerès].
4. La parla del Ripollès, de fet, es considera de transició entre el central i el septentrional (alguns mapes dialectològics posen la isoglossa que sepa-
ra els dos grans dialectes més avall de la frontera franco-espanyola), de manera que l’ús de ser pot considerar-se un tret septentrional.
5. El Diccionari català-valencià-balear de Mn. Alcover i Francesc de Borja Moll, el llibre Gramàtica catalana especialment referida a les Balears de
Francesc de Borja Moll (Moll, 1969) i el llibre Alfa. Mètode d’autocorrecció gramatical assistida (Universitat de les Illes Balears, 1995, p. 378).
6. Poso d’on he tret els exemples quan és una documentació oral. Si no dic res, és que són fonts escrites. En concret, les fonts escrits són: els llibres
de dialectologia de Joan Veny (Els parlars catalans, Moll, 1982 [2a ed.]) i de Montserrat Alegre (Dialectologia catalana, Teide, 1991); el llibre Parlem-
ne, de Joan Solà (Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 253), on es fa una ressenya sobre Perpinyhard, una novel·la editada a Perpinyà, que recull formes
pròpies del parlar d’aquella ciutat; el llibre Alfa (p. 378), i algun diccionari (especialment, del DCVB, però també el GDLC).
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[1] Amb el verb fer:
Aqueixes coses són estades feites pels
qui manen [= han estat fetes] (d’una en-
trevista feta per Ràdio Arrels a una dona
del Capcir)6

[2] Amb verbs estatius (com ser,
estar, quedar-se, romandre )7:
Som estats en es camp [= hem estat]
Éreu quedats aquí [= havíeu quedat]
(No) hi sóc pas estat mai, a Espanya [=
no hi he pas estat]8 

[3] Amb verbs intranstius que in-
diquen moviment (com venir(-se’n),
arribar, sortir, anar(-se’n) i
tornar/entornar-se’n ):
Som vengudes, ja som arribades [= hem
vingut, ja hem arribat]
En Pere és sortit [= ha sortit]
Se n’és anat a Cotlliure [= se n’ha
anat a]
Som tornat de Barcelona [= he tornat
de]

[4] Amb verbs transitius en versió
reflexiva:
Les senyores se són retirades [= s’han
retirat]
S’és tallat un dit [= s’ha tallat]
Me som admirada molt [= m’he admi-
rat]
T’ets estat ajupit tres hores, és bé prou
[= t’has estat ajupit]
Apurat més que mai, miri [= miro] de
tot costat, si se n’és pas avisat ningú
[si se n’ha adonat ningú]

[5] Amb altres verbs en què
l’acció afecta les persones o és
executada per les persones (com
veure, menjar, posar, nàixer, com-
prendre, canviar, estimar, plànyer,
dir, recordar, tornar (una cosa ),
etc.):
On s’és vist, tanta descortesia? [= on
s’ha vist]
Aqueix matí sum vist el caçaire [= he
vist] (enregistrament oral d’un rosse-
llonès, classes de dialectologia URV)
Ets menjat quelcom [= has menjat]
Som posat ses claus damunt sa taula [=
he posat les claus]
S’infantó és nat [= ha nat, ha nascut]
També som comprès que aprenc quan
escolt [= he comprès que] (enregistra-
ment oral d’un rossellonès, classes de
dialectologia URV)
Es temps ha passat i no som canviat
molt [= he canviat] (enregistrament oral
d’un rossellonès, classes de dialectolo-
gia URV)
Al fons de mi, sun pas mai estimat
ningú, sun pas mai planyit ningú [= no
he estimat ningú, no he planyut ningú]
(enregistrament oral d’un rossellonès,
classes de dialectologia URV)

Som conegut una rossa [= he conegut]
(Tomeu Penya, “Sa rossa que no bota”)
Ja li sóc dit [= he dit] (Tomeu Penya,
“Tingo”, disc Anuats, 1995)
¿Ja li ets recordat, això? [= has recordat]
(Tomeu Penya, ib.)

(Curiosament, aquests dos últims
exemples són idèntics als que repor-
tava Joan Abril quan oferia dades
del parlar del Maresme: Jo li sóc dit
i Ja li ets recordat? )

El Diccionari català-valencià-ba-
lear de Mn. Alcover i Francesc de
Borja Moll, com a obra descriptiva
que és, fa veure que [5] són casos
d’extensió i dialectals:
«Dialectament es troba l’ús abusiu de
esser com a auxiliar per a formar els
temps perfets de verbs transitius i no re-
flexius, que gramaticalment demanen la
construcció amb haver»9

Cal dir que el participi sempre
concorda amb el subjecte, llevat de
[5], en què si bé en mallorquí pot
concordar, sembla que també pot
deixar de fer-ho (p.e.: On s’és vist,
tan poca serietat? ). Caterina
Hernández (veg. supra ), a més a
més, comenta que, en els usos del
Ripollès, “no hi ha concordança del
participi, ni amb els verbs tipus
anar: Hi som anat avui, mai hi som
anada ni hi sou anats, com es podria
pensar”.

Sobre l’acceptabilitat nor-
mativa

Un cop feta la fotografia de la
llengua real (és a dir, la descripció),
convé que ens plantegem si això pot
ser recollit per la normativa (és a dir,
la prescripció).

D’entrada diré que els gramà-
tics del Principat no han admès
aquesta contrucció per a llengua
normativa. En canvi, els gramàtics
de les Illes advoquen perquè la
normativa ho reculli. Així, Moll
(Gramàtica..., p. 134), dóna com a
bona la construcció [ser + partici-
pi]. Un llibre més recent, Alfa, (UIB,
1995, p. 378) diu:

«El verb ser, a part de ser les construc-
cions de passiva, també pot ser auxiliar
dels temps composts dels verbs intransi-
tius de moviment i dels verbs ser, estar,
quedar i romandre. En aquests casos el
participi ha de concordar amb el subjec-
te. Per tant, són correctes construccions
com les següents: Ja som arribat, Na
Joana és vinguda, Ets estat tu, Éreu que-
dats aquí.»

Ara bé, els mateixos gramàtics
que donen com a bona aquesta
construcció també diuen que té lí-
mits. Si bé les accepcions [1] a [4]
són admissibles, tothom condem-
na l’ús de [5]. Moll (Gramàtica...)
afirma que és correcta una frase
com Som tornat de Barcelona
(verb de moviment), però que és
incorrecta Som tornat les claus
(encasellable en [5]). Això també
ho porta el llibre Alfa afirma una
cosa semblant:

«No són correctes, però, frases com
*Som llegit el diari o *Som vist en Joan,
en què el verb és transitiu.»

Deu passar que aquests usos de
[5] esta(ve)n prou estesos en la parla
quotidiana. A Mallorca, molt (per
això la insistència dels gramàtics a
condemnar-los); sembla que al Ros -
selló també, i ha quedat palès que al
Principat també. Els dos exemples
de Joan Abril entren dins el sac dels
‘incorrectes’ i, a més, en el text de
Carles Riera sobre el parlar de Moià
(vegeu supra ) s’hi explicita (pp. 81-
82) que aquesta construcció era
d’ús habitual en aquest poble, i pre-
cisament la majoria d’exemples que
reporta són de [5]:
guanyar [De visió, no en só gonyat re]
demanar [L’hi sóc demanat]
dar [Quan só dat una pedregada a una
béstia era perquè s’ho mereixia]
dir [Com et só dit]
explicar [Al nebot li ho sóc explicat al-
guna vegada]

Sembla, doncs, que [5] és una
extensió d’ús, de caràcter popular,
dels usos tradicionals originals
(només verbs estàtics i de movi-
ment, i la variant reflexiva dels tran-
sitius). Hi afegiré que potser només
On s’és vist podria salvar-se dins
aquest grup, atesa la seva vitalitat i
extensió.

Un detall que corrobora aquesta
hipòtesi: el cantant Tomeu Penya fa
una hipercorrecció en la cançó
“Tingo” quan empra l’auxiliar ser:
diu Ara som de creuar un altre
pont, quan hauria d’haver dir Tenc
de creuar o He de creuar. Això vol
dir que si va posar aquest ús de ser
és per ‘recuperar’ una cosa que deu
dir la gent gran del seu poble, més
que perquè ho faci servir espontà-
niament, i va canviar he de per som
de.u

7. La classificació dels verbs l’he treta del DCVB, de la Gramàtica catalana de Moll, d’alguns llibres de dialectologia i també del llibre Alfa (vegeu infra,
la citació que faig d’aquest llibre). Aviso que estatius és una etiqueta meva, per bé que el concepte ja ha estat definit per les obres esmentades.
8. Ho poso entre parèntesis no perquè precisament al Rosselló no el fan servir, només hi posen pas (per calc del francès).
9. L’exemple és Som posats les claus damunt la taula, que hauria de ser Hem posat les claus damunt la taula.
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Sovint veiem emprada en català la
forma condó, que pretén ésser la cor -
responent adaptació del mot castellà
condón. Però cal reconèixer que aques-
ta adaptació ha estat feta realment
sense pensar-s’hi gaire: el mot condó
no és sinó una catalanització barroera
del castellà condón, la qual es una
adaptació del mot anglès condom.

Aprofitem l’avinentesa per a re-
cordar que en el número 31 de
LLENGUA NACIONAL hi ha l’article
«Euró?» en què l’autor, Gabriel
Bibiloni, posa en dubte la bondat
d’aquesta forma i defensa encerta-
dament euro. Doncs bé, a més d’es-
tudiar aquest mot, esmenta tres for-
mes que qualifica de «perversions»:
cinturó, condó i saló. Creiem que té
tota la raó del món a qualificar
aquestes formes de «perverses».
Dels mots cinturó i de saló ja en vam
parlar fa temps a Serra d’Or 1.
Parlem ara del mot condó.

Les diverses llengües coincideixen
unànimement en la forma condom.
Fins i tot l’italià hi conserva la m final.
Es tracta d’un mot provinent del cog-
nom del metge higienista anglès
Condom i, com passa en casos sem-
blants, es manté universalment la
grafia del cognom intacta. Cal obser-
var que en català no hi ha cap pro-
blema a acceptar gràficament i pro-
nunciar un mot acabat en m; només
cal veure que en tenim molts, i ben
usuals: colom, llum, ram, pom, etc.
Per aquest motiu, no és gens estrany
sentir en català qui diu condom, pro-
nunciant-lo amb una m final ben
clara. Diferentment, el castellà adap-
ta a la seva manera el mot d’origen
condom, conservat intacte en totes
les altres llengües, i canvia aquesta m
final en una n, basant-se en el fet que
aquella terminació hi és insòlita i te-
nint en compte, d’altra banda, que
són freqüents els casos d’una n final
en substitució d’una m. Però, per què
hem de fer-ho en català, si en la nos-
tra llengua tenim una gran quantitat
de mots en m final? Nosaltres podem

fer, amb tota naturalitat, condom, i
així, alhora que el fixem en una forma
perfectament natural i lògica en ca-
talà, mantenim la forma universal
sense alterar. Per què hem, doncs, de
preferir absurdament una forma in-
necessàriament alterada que, a més,
va contra l’essència de la nostra llen-
gua? I això encara és pitjor si aquesta
alteració obeeix a un calc d’una altra
llengua que no pot mantenir-ne, a
causa de l’estructura, la forma origi-
nal intacta. La forma condom en ca-
talà permet encara de fer el plural
condoms, que resulta força semblant
a condons, plural de condó.

Recordem, de passada, que el cas-
tellà ha fet adaptacions de cognoms
amb m final canviant-hi aquesta lletra
per n. Només cal observar el cognom
català Colom, canviat en Colón; fins i
tot el nom d’un autor com Guillem de
Castro va ser adaptat en Guillén de
Castro. Pensem que adoptar condó
en català en lloc de condom és com si
recatalanitzéssim Colón en Coló!

Però, malauradament, com
veiem, la forma habitual és la inco-
rrecta. Fins i tot els diccionaris no
sempre ho han resolt bé. I aquí sí
que podem parlar de «perversitat».
Comprovem-ho. Inexistent en el
Fabra, en el DCBV i en el Diccionari
etimològic i complementari de Coro -
mines, aquest neologisme fou incor-
porat en la forma condó a la GEC.
Posteriorment el Diccionari de la
llengua catalana de la GEC en la 3a.
edició va canviar el mot i acceptà
condom, tot deixant condó com a
forma secundària, la qual cosa repre-
sentava una esmena de l’error ante-
rior. Doncs bé, el DIEC torna a la
forma anterior mal adaptada condó i
ignora condom. Contràriament, el
nou Gran diccionari de la llengua ca-
talana d’Enciclopèdia Catalana, amb
molt bon criteri, manté la forma
condom com a bona, tal com feia
abans de l’aparició del DIEC, mentre
que condó hi remet. I encara és més
contundent el Diccionari enciclopè-

dic de medicina, reeditat recent-
ment, que recull només la forma
condom i omet condó.

Com veiem, la forma condó no
obeeix sinó a un adaptació mal feta del
castellà condón, el qual és, a la vegada,
una adaptació de l’anglès i universal
condom. Com ja ha estat dit diverses
vegades, és un mal procediment fer
adaptacions de formes d’una altra llen-
gua si aquestes són formes adaptades
d’una tercera llengua. En aquests casos
sempre és recomanable fer les adapta-
cions directament de la llengua d’ori-
gen sense passar per formes intermè-
dies2. Condó no té, doncs, cap
justificació en català.

Sembla que no hauríem d’insistir
en tot això, que és prou evident. Cal
reconèixer que la pràctica de catala-
nitzar en -ó tot mot castellà en -ón,
ben habitual, dóna en línies generals
bons resultats. Però hem de recor-
dar, una vegada més, que això no es
pot prendre com una norma d’apli-
cació absoluta i sistemàtica en tots
els casos. Efectivament, no sempre
els termes obtinguts són accepta-
bles, i en determinats casos aquest
procediment pot conduir a formes
bàrbares en català, totalment rebut-
jables3. És a dir, que no sempre es
compleix la pretesa correspondència
castellà –ón / català –ó. Hauríem
d’acostumar-nos a prescindir d’a-
questes regles simplificadores basa-
des en apreciacions només aparent-
ment certes. Perquè sovint obeeixen
a raons poc científiques i que, per
això mateix, no són sempre fiables ni
d’aplicació universal.

I, en el cas que, comentem aquí
totes aquestes consideracions són
ben aplicables, si tenim en compte
que l’origen del mot no és pas cas-
tellà sinó que el mot ve d’una altra
llengua i que totes les restants n’han
conservat la m final. Doncs, no fem
coses rares i adoptem nosaltres
també la forma universal condom,
que, d’altra banda, és més conforme
al nostre esperit lingüístic.u

1. «És realment català cinturó?», Serra d’Or, abril 1994, p. 30; «Sala i saló», ibid., setembre 1994, p., 41.
2. En un altra ocasió tractarem detalladament aquest aspecte, sobre el qual no s’ha insistit prou.
3. Aquest és el cas, per exemple, dels mots en què les terminacions cast. -ón / cat. -ó són realment sufixos, 
de significat diferent en castellà (augmentatiu) i en català (diminutiu).

«Condom» i no «condó»

Lluís MaRqueT
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En l’article anterior encetàvem una
relació de mots que considerem
d’acció vírica perquè ataquen i des-
trueixen el significat d’altres.

Com dèiem en cloure la primera
part d’aquella llista, algunes de les
oracions que diagnostiquem com a
infectades són també correctes i
poden conviure perfectament al
costat de les que donem com a al-
ternativa; el problema s’esdevé
quan el mot portador del virus –per
tic, moda o pedanteria lingüística–
adquireix una importància desme-
surada i arracona completament
qualsevol altre sinònim, fent-se
amo absolut de la situació. Molts
d’aquests termes podríem conside-
rar-los lícits dins un context si no es
repetissin contínuament o no do-
nessin pas a confusions o ambigüi-
tats; alguns altres, en canvi, són ar-
tificiosos, fins al punt que la lectura
de la frase que en resulta ens pot
fer riure i tot. Ara bé, més aviat
hauríem de plorar, perquè tots són
reals i, per a acabar-ho d’arrodonir,
utilitzats per especialistes en les
matèries corresponents.

Els exemples que segueixen poden
acabar d’il·lustrar millor l’efecte d’a-
quests virus en el llenguatge genuí. 

APARELL
–Quan va construir [l’home] els primers
instruments d’observació?
Quan va construir [l’home] els primers
aparells d’observació?

EINA (també en sentit figurat )
–La barrina, el xerrac i el ribot són instru-
ments utilitzats en fusteria.
La barrina, el xerrac i el ribot són eines
utilitzades en fusteria.
–La no-violència és el millor instrument
per a construir un món digne.
La no-violència és la millor eina per a
construir un món digne.

ESTRI
–Els instruments de caça de l’home pale-
olític eren rudimentaris.
Els estris de caça de l’home paleolític
eren rudimentaris.

MITJÀ (en sentit figurat)
–El govern disposa de tots els instruments
possibles per a frenar l’atur.
El govern disposa de tots els mitjans pos-
sibles per a frenar l’atur.

ACONSEGUIR
–El programa no ha assolit l’índex d’au-
diència esperat.
El programa no ha aconseguit l’índex
d’audiència esperat.

ARRIBAR A
–La xifra de morts ha assolit els 25.000.
La xifra de morts ha arribat a 25.000.
–Aquestes persones voldrien assolir ser
les primeres i ho intenten amb la hiper -
activitat. (En un tractat de psicopatolo-
gies diverses.) 
Aquestes persones voldrien arribar a
ser les primeres i ho intenten amb la hi-
peractivitat.

Podem reservar el mot assolir
per a contextos filosòfics, morals,
espirituals, etc.: L’ésser humà malda
constantment per assolir la perfec-
ció.

REBRE
–En aquesta primera etapa Galileu pateix
una amonestació eclesiàstica.
En aquesta primera etapa Galileu rep una
amonestació eclesiàstica.

–El tracte que patien els refu-
giats en els camps de concentració
era infame.
El tracte que rebien els refugiats en els
camps de concentració era infame.

SOFRIR (en un sentit no físic: pro-
ves, interrogatoris; però també
caigudes, accidents...)
–El pensament racional patí una profunda
transformació.
El pensament racional sofrí una profunda
transformació.

Patir és adequat en un sentit
físic, dolorós, ofensiu, etc.: una
pena, fred, calor, set, fam, vexa-
cions, opressió...

BON
–Havia acumulat una forta suma de di-
ners.
Havia acumulat una bona suma de di-
ners.

GRAN
–La forta evolució que ha experimentat la
ciència en aquests darrers anys...
La gran evolució que ha a experimentat
la ciència en aquests darrers anys...

ALTRES CONSTRUCCIONS:
–Ambdues concepcions han estat forta-
ment comprovades.
Ambdues concepcions han estat àmplia-
ment/minuciosament comprovades.
(En aquest claríssim cas de confusió i am-
bigüitat vam deduir les probables solu-
cions pel context.)

(per dubte entre ser i
estar)

SER
–La casa es troba a una distància de mig
quilòmetre de la vila.
La casa és a una distància de mig quilò-
metre de la vila.

ESTAR
–Totes les esferes es troben en moviment. 
Totes les esferes estan en moviment 
–Així deduí que el Sol es troba immòbil. 
Així deduí que el Sol està immòbil

–L’evolució de l’univers no es
troba en desacord amb...
L’evolució de l’univers no està en desa-
cord amb....

ALTRES CONSTRUCCIONS
–La seva capacitat craniana es troba per
sobre de 600 cm3.
La seva capacitat craniana és superior a
600 cm3.

Els exemples esmentats són tan
sols una petita mostra de l’acció d’a-
quests virus lingüístics, però no ens en-
tretindrem a detectar-ne més perquè
tindríem tema assegurat per anys i
panys, i la nostra llengua, malaurada-
ment, té molts més mals. Tanmateix,
no voldríem acabar sense prevenir

Els virus lingüístics (i II)

Màriam seRRÀ

insTrumenT

assolir

PaTir

ForT/ForTamenT

Trobar-se
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contra el que considerem el més peri-
llós, potent i alhora resistent de tots.
L’endevineu? Es tracta de realitzar,
amb el corresponent substantiu, rea-
lització.

Diem que és el més perillós perquè
arriba a deformar l’estructura de la
frase, i el més potent perquè el seu
camp d’acció és vastíssim; afecta –o,
més ben dit, substitueix– un nombre
tan considerable de mots, que ja no
els especifiquem. Vegem-ne uns
quants casos.

–El poder sobirà que es realitza sobre una
població...
El poder sobirà que s’exerceix sobre una
població...
–Primo de Rivera prohibí la missa realitza-
da en català.» (En un llibre de text de
ciències socials.)
Primo de Rivera prohibí la missa Ø en ca-
talà.
–Hem iniciat la realització d’una auditoria
energètica al Parc Natural del Montseny.
Hem iniciat Ø una auditoria energètica al
Parc Natural del Montseny.
–A partir de la realització d’una
instal·lació pilot de piròlisi de residus a la
Segarra...
A partir Ø d’una instal·lació pilot de pirò-
lisi de residus a la Segarra...
–Els aspirants a aquest lloc de treball han
d’haver realitzat el servei militar.
Els aspirants a aquest lloc de treball han
d’haver fet el servei militar.
–L’auditor ha de realitzar la revisió dels
comptes minuciosament.
L’auditor ha de revisar minuciosament els
comptes.

ALTRES MOTS QUE BANDEJA L’ABÚS DE
REALITZAR/REALITZACIÓ

sobretot, el polifacètic fer, que ac-
tualment sembla haver passat de moda,
però també efectuar, dur a terme, por-

tar a cap, elaborar, confeccionar, execu-
tar, construir, programar... i, pel que
hem pogut comprovar en el darrer
exemple, qualsevol altre.

També diem que és el virus més re-
sistent perquè és capaç de romandre
immune al pas del temps i escampar-
se cada vegada més. Ja en l’any 1991,
dins la revista Llengua i Administració
(núm. 42 i 43), hi havia un article sig-
nat per Ferran Gironès i Gispert –de
qui manllevem la denominació
«virus» perquè la considerem molt
escaient– i dividit en dues parts, que
denunciava que, de feia temps, el
verb realitzar havia envaït el llen-
guatge administratiu. Es titulava
«Ens en realitzarem creus», i acaba-
va demanant als correctors que no
consideressin una extralimitació el
fet de corregir l’ús tan generalitzat i
abusiu d’aquest verb: «Si no ho fem
així —deia—, ens en realitzarem
creus, d’aquí a un temps, de l’estat en
què haurà quedat la nostra llengua.»

Doncs bé, el temps ha passat, i
aquell recurs retòric per a coronar un
escrit amb gràcia, que aleshores sem-
blava un pèl exagerat, ha esdevingut
una profecia complerta amb escreix,
perquè els efectes destructius d’a-
quest terme ja no se cenyeixen a
l’àmbit administratiu, sinó que són el
nostre pa de cada dia en qualsevol
registre i nivell de la llengua. Potser
«no ens n’hem realitzat creus», enca-
ra, però els exemples que acabem de
veure afirmen que els capellans «rea-
litzaven» misses –això sí, en català– a
començament del segle XX i que avui,
si els xicots no «realitzen» estudis no
poden accedir al món laboral. Un cop
més, la realitat (aquí sí que el mot és
adient) supera la ficció. 

De tota manera, no voldríem
posar fi a la nostra diguem-ne revisió
periòdica de l’estat de la llengua
amb un toc de pessimisme: som de
l’opinió que l’humor és la millor de

les defenses que podem generar
contra qualsevol atac, víric o no. Diu
la saviesa popular que tots els mals
tenen remei, encara que els tracta-
ments contra els virus solen ser més
llargs i complexos que no pas d’al-
tres. Per això nosaltres ens hem atre-
vit a receptar-ne un parell.

Tractament preventiu
–Desconfieu d’aquelles paraules

que, de cop i volta, sentiu a dir o veieu
escrites massa sovint. Comproveu-ne
la tradició abans d’aplicar-les.

–No caigueu en la pedanteria lin-
güística, utilitzant mots massa rebus-
cats, per impressionar l’interlocutor: el
llenguatge ha de ser entenedor.

–No caigueu tampoc en l’hiperpu-
risme en nom de la catalanitat (asso-
lir, per exemple, no és més català que
aconseguir ).

Recepta diària
–Una ullada als diccionaris (o

tantes com convingui) per a consul-
tar l’abast del significat del mot
sospitós.

–Un reciclatge continu (consulta
a les gramàtiques, intercanvi d’opi-
nions, cursos de perfecciona-
ment...). 

Barregeu-ho tot i preneu-ne una
bona dosi quan advertiu els símpto-
mes vírics. No hi ha perill d’intoxi-
cació per sobredosi.

I si no us convenç la medicina
tradicional, escanneu les receptes,
feu-los un tractament informàtic
per convertir-les en un programa
antivirus i activeu-lo abans de cada
sessió. N’hi ha uns quants de molt
bons, tots de la mateixa marca,
entre els quals trobareu els anome-
nats «cura», «atenció», «zel», «es-
ment»..., compatibles tant per a
principiants com per professionals
de la llengua. Això sí, cal actualit-
zar-los contínuament.u

lèx ic

realiTzar/realiTzació

Vídeo en homenatge a Lluís Companys, 
president de Catalunya

L’associació Lluís companys batzordea va fer un vídeo de l’homenatge a Lluís companys, a irún, fil-
mat per euskal Telebista. el vídeo es pot aconseguir posant-se en contacte amb aquella associació, en l’a-
dreça:

apartat de correus 364
20100 eRRenTeRia
gipuzkoa (euskadi)

També es pot demanar per correu electrònic en l’adreça: mmm@bezeroak.euskatel.es
o bé es pot telefonar al 943 528 124

no us el perdeu!
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Hem de convenir –hi convindrà tot-
hom fàcilment– que molts catalans
tenim una debilitat sentimental pel
tractament de vós, el considerem
com una cosa pròpia, com un tret dis-
tintiu i característic de la nostra per-
sonalitat col·lectiva. Si no tinguéssim
por de recórrer a un dels adjectius
més rebregats del llenguatge perio-
dístic actual, diríem que ens és un
tractament entranyable. I, ja no cal-
dria ni dir-ho, no hi deu haver pas
ningú que dubti de la seva legitimitat.

És, sens dubte, per l’a-
mor patriòtic i la devoció
que sentim per aquest
tractament que ens sem-
bla tan nostre, i pel greu
que ens sap que el seu ús
hagi reculat notablement,
a causa de l’evident in-
fluència del castellà, subs-
tituït pel tractament con-
current de vostè, que ara i
adés ens sentim temptats
de rebutjar i condemnar
aquest altre tractament,
com si fos una forma espú-
ria, il·legítima i inadmissi-
ble. És el que va fer, per
exemple, ja fa una colla
d’anys l’enyorat Tísner, que
amb la seva vehemència
abrandada, però simpàtica
i bonhomiosa, va arribar a
dir que el vostè feia tuf de
botifler (després va aclarir,
davant els nostres retrets
amistosos, que considera-
va botifler el tractament,
no els qui el feien servir,
cosa que no deixa de ser

una distinció ben curiosa), i el que
ara ha fet el també estimat amic i
venerable professor Pere Elies (que
deu ser, segurament, el nostre
degà), el qual, en un recent article
publicat a la nostra revista LLENGUA
NACIONAL declara que vostè és bas-
tard i artificial, i que és un mot es-
puri1.

Però una cosa són els sentiments
patriòtics i una altra la realitat de la
llengua. I en el moment en què
creiem, encara que sigui amb un bon

coneixement de causa, que podem
combatre un mot o una manera de
dir que ens semblen poc legítims, la
primera cosa que hauríem de fer, im-
prescindiblement, és comprovar què
en diuen les nostres obres normati-
ves. I si la inclusió en el corpus nor-
matiu d’aquella forma de llenguatge
que ens semblava suspecta no desco-
ratjava o atenuava la nostra condem-
na, aquesta no s’hauria de formular
sense dir, explícitament: «Malgrat
que aquest mot ha estat admès pel

Els quatre tractaments del
català

albert Jané

guardo per Tu gallines ponedores
a camp obert,  darrere el mur herbós,  
Tocant al rec on maduren les móres 
Per als infants que et saben dir de Vós.
(J.V. Foix. També vindrem, Infant, a l’hora vella)

a mi els desconeguts que parlen de vós acostumen
a ser-me simpàtics.  em desvetllen la cordialitat.

(Josep M. espinàs. El venedor de noms)

1. Llengua Nacional, núm. 34, p. 23.
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nostre diccionari normatiu, creiem
que...» Perquè, ¿tenim o no tenim
un diccionari normatiu, que ha d’és-
ser, en tots els casos, de consulta
obligada?

En el cas de vostè, el Diccionari
Fabra, ja des de la primera edició, ara
fa setanta anys, és ben explícit:
«VOSTÈ (pl. -ès) pron. Pronom de se-
gona persona, emprat quan ens
adrecem a algú que no tractem de tu
o de vós, pronom que, quan és el
subjecte, exigeix el verb en tercera
persona. Vostè m’ho ha dit. Vostès
no hi eren.» I ja que hi som, vegem
també el que diu anteriorment: «VÓS
pron. Pro nom personal de segona
persona, emprat quan ens adrecem a
algú a qui no tutegem però no
donem el tractament més cerimoniós
de vostè, pronom que...» Remar -
quem, d’altra banda, el fet, que ens
sembla molt significatiu, que el ma-
teix diccionari normatiu que admet
vostè amb tota la naturalitat, sense
cap reserva, no admet, en canvi, les
formes don i donya, que considerem
no solament espúries sinó també car -
regades de connotacions negatives,
bé que, cal confessar-ho, llargament
usades entre nosaltres. I ja que hi
som, no ens sabem estar de dir que
no hem entès mai la complaença
amb què les usaven escriptors com
Pla o Sagarra, aquest darrer, fins a la
sacietat embafadora (arriba a fer pre-
cedir de don el nom de personatges
com Puig i Cadafalch!).

Naturalment, tots els diccionaris
posteriors, com el DIEC, continuen
acceptant vostè amb la mateixa natu-
ralitat que el DGLC.

Però si amb el que hem dit no n’hi
hagués prou, caldria recordar tot el
que en diu Joan Coromines, del qual,
havent-se ocupat d’aquesta qüestió
amb tant de detall, no comprenem
com es pot prescindir tan alegre-
ment. El cas és que Coromines s’ocu-
pa de la concurrència de vós i vostè
en Lleures i converses d’un filòleg
(pp. 88-90) i en el Diccionari eti-
mològic i complementari de la llen-
gua catalana (vol. IX «vós»). Repro -
duïm literalment un fragment de la
primera d’aquestes obres: «De fet jo
no sé cap filòleg ni preceptista res-
ponsable que hagi condemnat l’ús
de vostè, ni l’hagi considerat menys
recomanable que el de vós. De cap
manera no s’ha de pensar que en la
creació de vostè hagi pogut interve-
nir cap influència castellana. Tenia
raó Fabra quan el considerava mot

inqüestionablement legítim, i té raó
En Guiter quan indica que les arrels
del català vostè i del castellà usted
són igualment antigues i surten d’un
ús propagat en totes dues llengües (i
en d’altres, com l’italià i l’alemany)
des del segle XV.» I a continuació hi
afegeix: «Cap preceptista responsa-
ble, és veritat, però també és veritat
que tots hem sentit alguns catalans (i
àdhuc algun català distingit) que usa
vós quan corresponia dir vostè, evi-
dentment creient que vós és “més
català”. No nego que en aquest cas
es tracta d’una imitació servil del
francès. També n’he sentit d’altres
que es neguen a usar vós, com a mot
“ordinari” (?), i que aquests cauen
també en una imitació servil del cas-
tellà.» I encara: «... la imitació del
francès i del castellà existeix tant per
part dels qui rebutgen vós com dels
qui rebutgen vostè. Francès i castellà
son llengües que no tenen més que
dos tractaments. [...] d’altres en
tenen tres, com el català.» En fi,
Coromines, entre molta més infor-
mació, assenyala que el tractament
de vostè és ben viu al Rosselló i en el
català parlat a l’Alguer, del qual va
passar als parlars sards.

És un fet, doncs, que tant vós
com vostè tenen els seus adversaris,
i compartim plenament l’opinió de
Coro mines segons la qual tots ells
van plena  ment errats. Ni hem de
predicar injustament (i, d’altra
banda, inútilment) contra el vostè ni
hem de proscriure amb la mateixa
injustícia, però sovint amb més
eficàcia, el nobilíssim tractament de
vós. Un exemple d’aquest darrer cas
el tenim en el criteri observat en la
recent, encara, edició de la traduc-
ció interconfessional de la Bíblia 2,
en què es dóna a Déu el tractament,
no de vostè, certament (que hauria
resultat sorprenent), sinó de tu. Val
la pena d’assenyalar que aquest cri-
teri és dels responsables de l’edició,
que en aquest punt no van voler
tenir en compte la proposta del nos-
tre col·lega Josep Ruaix, el qual es
va encarregar de la revisió general
d’aquesta versió catalana, i que era
partidari, en aquest cas, del tracta-
ment de vós.

El llenguatge epistolar
Un dels camps de la comunicació

en què el tractament de vós és ple-
nament vigent és el llenguatge epis-
tolar, en la correspondència burocrà-
tica i administrativa, en cartes

circulars, de caràcter general, i, espe-
cialment, en cartes adreçades a per-
sones que el signant no coneix. Ara
no escau, certament, de voler impo-
sar ni tan sols suggerir criteris a
ningú, però sí que és pertinent d’in-
dicar, als qui creuen que aquest trac-
tament és una simple romanalla, en
vies d’extinció, que el llenguatge
epistolar és també una realitat, un
cas real d’ús de la llengua, amb un
pes específic considerable.

Parlant, però, del llenguatge epis-
tolar, creiem convenient de repetir
una observació que vam fer ja fa una
colla d’anys, en un article aparegut
al diari Avui. I és que, sigui quin sigui
el tractament pel qual ens hàgim de-
cidit en la redacció d’una carta, cal
mantenir-lo rigorosament al llarg de
tot el text de la missiva. És inadmis-
sible que en una carta que comença
dient «Tenim el goig de comuni-
car-vos...» trobem un altre paràgraf
en què podem llegir «Li agrairem
que tingui la bondat...» O, inversa-
ment, que primer es digui «Li adre-
cem aquest escrit...» i després es
continuï dient «Us preguem que si
us interessa...». Una llarga experièn-
cia en aquest camp ens fa dir que
aquesta inconseqüència de criteri és
molt més freqüent del que molts po-
drien pensar.

Les obres narratives
Al marge de les nostres opcions

individuals en la nostra relació social,
cal assenyalar que els escriptors
(guionistes, traductors, adaptadors,
etc.) no poden, en molts casos, pres-
cindir del tractament de vós. És veritat
que bé podem trobar narracions i his-
torietes ambientades en els llunyans
temps medievals, àdhuc de l’antigor,
en què s’ha recorregut a vostè com a
tractament de respecte. No cal dir
que aquest recurs denuncia impla-
cablement la ineptitud de l’autor. En
aquests casos, no hi pot haver cap
dubte: la dualitat tu i vós resol per-
fectament l’expressió del tipus de
relació que hi ha entre els diversos
personatges. 

Ara: hem de dir que nosaltres no
som pas gens partidaris del tracta-
ment de vós (ni del de vostè encara
menys, és clar) en les narracions am-
bientades en l’antigor ni en les que
se situen en altres ambients allunyats
en l’espai i en el temps. Com se sap,
en les llengües clàssiques hi havia un
sol tractament. Creiem que en una
obra narrativa ambientada en els

2. BCI, Bíblia catalana, Traducció interconfessional, Associació Bíblica de Ca talunya, Editorial Claret, Societats Bíbliques Unides. 
3. Josep Pous i Pagès, La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, MOLC, p. 98.



temps clàssics (grecs o romans) o, per
exemple, en l’antiga Xina, o en el
món africà, cal recórrer a un sol trac-
tament i marcar el respecte amb l’ús
dels vocatius: il·lustre senyor, mestre
venerable...

El plural de vós
Un dels inconvenients del tracta-

ment de vós és que no té un plural
prou clar: Notem que el DGLC diu cla-
rament que el plural de vostè és
vostès, però no diu res pel que fa a
vós. En la pràctica, el temps del verb
és el mateix, és a dir, la segona perso-
na del plural, i l’ús del pronom es pro-
cura evitar. Si es tracta de poques per-
sones, dues o tres, no sembla gens
estrany de repetir el pronom. De fet,
recordem un exemple literari en què
es diu Vós, pare, i vós, mare..., però
no amb prou exactitud per a poder-lo
citar exactament. Notem, en canvi,
l’exemple següent, en què el parlant
s’adreça alhora a una persona que
tracta de tu i a una altra que tracta de
vostè: Tu, Marianna, i vostè, mossèn
Llorenç, procurin portar a bon camí
l’ovella esgarriada 3. Recordem, d’al-
tra banda, que, en aquesta narració
el rector del poble tracta de vós
l’amo del mas i aquest diu de vostè
al senyor rector.

Aquest inconvenient té potser
com a contrapartida que, en certs
casos, l’ús de la forma del verb en la
segona persona del plural convé
tant a qui tractem de vós com a un
grup indeterminat de persones que
tant podem tractar de tu com de
vós. És el cas, per exemple, dels avi-
sos de caràcter general, com Passeu
per la dreta o Respecteu les flors. O
de la forma de cortesia si us plau,
objecte freqüent, actualment, d’una
contracció que la desnaturalitza.

L’ús explícit dels pronoms
forts de segona persona

Una diferència molt important,
entre el català i el castellà, pel que fa
a l’ús dels pronoms forts de segona
persona quan fan de subjecte, espe-
cialment vostè, és que en el nostre ús
genuí els elidim en molts casos en
què el castellà no ho fa. Així, frases
com Està vostè equivocat, Té vostè
raó o Creu vostè que vindran? traei-
xen clarament la interferència del
castellà, i no vacil·lem a consi de -
rar-les inadmissibles. En tot cas, el
pronom ha d’anar al davant de tot o
col·locat com una aposició. Vostè
està equivocat, ¿Creu que vindran,
vostè? És el que cal fer en el llen-
guatge escrit quan l’absència del pro-
nom que fa de subjecte pot originar

una ambigüitat (vostè o ell?). Efec -
tivament, la presència física de la per-
sona a qui diem Té tota la raó del
m6n elimina el dubte possible pel
que fa al subjecte de la nostra frase.
Però, per exemple, en una narració,
encara que vulgui ser el reflex fidel
d’un diàleg real entre dos personat-
ges, hi ha la possibilitat que el lector
(no el destinatari de la frase) no acabi
de veure prou clar a qui es fa re-
ferència.

El quart tractament
Afirmar que en català existeix un

quart tractament és una manera de
dir que el tractament més cerimoniós
i protocol·lari exclou rigorosament
l’esment de les formes pronominals
(vostè i vostès), tot i usar els verbs en
les formes de ter cera persona (del sin-
gular o del plural). És el tractament
propi, encara actual ment, de quan
hom és atès en certs
establiments comer-
cials de categoria
(hotels, restaurants,
boti gues de luxe), en
què el personal se sol
adre çar als clients
usant les formes el
senyor i la senyora
(o, si escau, el senyor
president, la senyora
marquesa...).

És ben possible
que, en la realitat,
els qui usin aquest
tractament no hi si-
guin sempre conse-
qüents, i arribi un
moment en què se’ls
escapi algun vostè.
No hau ria de ser
així, però no hi do-
narem pas més im-
portància de la que
té. Ara: hi ha un cas
especial en què és
preceptiu de recór -
rer a aquest tracta-
ment distanciat que
exclou l’esment ex -
plícit de les formes
pronominals, i en
què sostenim que
caldria observar el
màxim rigor. Ens re-
ferim a les comuni-
cacions adre çades
per per  sones en l’e-
xercici d’un càrrec
públic o privat (presi-
dent, alcalde, direc-
tor general...), inicia-
des amb la paraula
Saluda, ja impresa,
seguida de la indica -

ció del nom (o càrrec) del destinatari i
del missatge que el primer li adreça.
Aleshores, l’ús explícit de les formes
pronominals, encara que siguin les de
cortesia, constitueix, al nostre enten-
dre, una interrupció del caràcter alta-
ment deferent d’aquesta mena de co-
municacions, cosa que ens sembla
totalment improcedent. Així, conside-
rem inadmissible un escrit que digui El
director general de Coordenades i
Paràmetres Interde partamentals SA-
LUDA el senyor Josep Pi i té el goig de
fer-li arribar un exemplar de l’opuscle
pel qual vostè s’havia interessat, tal
com hem pogut llegir en nombroses
ocasions. Hauria de dir, simplement,
... l’opuscle pel qual s’havia interes-
sat.

I no cal dir que una redacció
com ... opuscle pel qual vós us ha-
víeu interessat és, inqüestionable-
ment, aberrant.u
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El dia 15 de març proppassat vaig
tenir l’ocasió d’exposar (dins el Cicle
de Primavera de Llengua Nacional) el
que vaig subtitular «Bases de català
correcte per a malparlades i malpar-
lats». El títol «Malparlem bé!» –prou
contradictori formalment– ja posava
en evidència la dificultat del tema en
el seu conjunt.

D’entrada cal dir que és possible
de parlar malament (o de renegar,
com en diem correntment) amb un
mínim de correcció o de genuïnitat
lingüístiques. Però per a això és im-
prescindible de tenir ben assentats
els rudiments del català no formal.
Cal distingir, en primer lloc, entre
diferents conceptes, com llenguat-
ge no formal, modalitat d’expressió
col·loquial, argot, etc. I, en segon
lloc, conèixer els recursos expressius
fonamentals del català oral no for-
mal. En aquesta breu exposició re-
sumirem tan sols una part d’aques-
tes qüestions. 

Què entenem per català
no formal?

Entenem per català no formal
aquella varietat lingüística que no
posseeix les característiques del
llenguatge formal, és a dir, que no
ha estat objecte d’un procés de for-

malització com ho ha estat la llen-
gua escrita en les varietats literària
i estàndard.

El català no formal té dues varie-
tats fonamentals: el català familiar i
el català popular, segons el grau de
formalitat. Podem anomenar popu-
lar la varietat més generalitzada
entre els sectors populars, menys
sensibles als tabús i restriccions de
les classes més sofisticades; anome-
nem familiar, en canvi, aquella varie-
tat que se serveix d’alguns eufemis-
mes (com fúmer, en lloc de fotre; fer
pipí o fer el riu en lloc de pixar, etc.).
La varietat familiar acostuma a recó-
rrer a expressions del llenguatge in-
fantil (fer pipí, fer caca, mam, etc.). 

Des del punt de vista de l’evolu-
ció històrica de la llengua és impor-
tant que es tingui clar que el llen-
guatge no formal (és a dir, oral) és

anterior al llenguatge formal (bàsi-
cament escrit). Les característiques
del llenguatge no formal resulten
del fet d’ésser oral (i també interac-
tiu). Les podem resumir en els se-
güents aspectes:

–Menor precisió expressiva. Hi ha
més camp per a l’ambigüitat (ja que
en l’intercanvi oral el significat s’in-
fereix per mitjà de la intercomunica-
ció del diàleg).

–Relaxació fonètica i reducció
formal de les flexions morfològi-
ques, etc., pel fet que generalitza
l’analogia com a recurs derivatiu;
utilitza formes com poguer, sapi-
guer, samàfeno, telèfen, etc. Com a
extensió d’aquest mateix fenomen
de relaxació podem assenyalar una
incorporació més àmplia de lèxic
d’altres codis (en català, principal-
ment del caló i de la llengua domi-
nant en contacte segons les zones:
espanyol, francès, italià).

–Essent com són les varietats no
formals pròpies de la llengua parla-
da, reflecteixen més directament les
variants dialectals. Hi ha, doncs, as-
pectes del llenguatge no formal que
són generals, però un cert nombre
són característics d’un dialecte con-
cret. Per exemple, l’adverbi així té
segons les zones la forma familiar ai-
xina o la forma familiar aixins. La de-
nominació popular més corrent del
penis és per a un dialecte cigala, per
a un altre piu, per a un tercer pardal.
Els barbarismes entonses (aleshores)
i apuprés (si fa no fa) corresponen a
àrees concretes, etc.

De manera general, cal distingir
les varietats no formals de la llen-
gua, de la modalitat d’expressió
col·loquial o dialògica (la que és prò-
pia del diàleg quotidià entre les per-
sones). No considerem, doncs, que
sigui una denominació adequada de
les varietats no formals la de llen-
guatge col·loquial, que hauria de
servir pròpiament per a denominar
una modalitat d’expressió. Cal in-
cloure entre les característiques d’a-
questa modalitat l’entonació (inter -
rogació, admiració, etc.); la in      ter  activitat
de la conversa que –tal com hem as-
senyalat– permet tant una més gran
imprecisió expressiva com una més

Malparlar bé

carles casTeLLanos i LLoRens

Mirant l’evolució històrica de
la llengua, és important de

saber que el llenguatge no for-
mal (oral) és anterior al llen-

guatge formal (bàsicament es-
crit)

D’esquerra a dreta: carles castellanos, Lluís Marquet, Rosa V. gras i carles Riera (foto Rs)
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gran relaxació articulatòria; la re-
dundància; les estratègies d’inferèn-
cia; etc.

Convé, doncs, no confondre el
grau de formalitat amb la modalitat
d’expressió, per tal com poden exis-
tir comunicacions en què s’utilitzin
recursos de la modalitat d’expressió
col·loquial però realitzades amb un
grau de formalitat elevat. El context
en què apareix i es desenvolupa el
llenguatge no formal és sempre,
però, el de la modalitat d’expressió
col·loquial.

D’altra banda, l’argot és una va-
rietat no formal però que es diferen-
cia de les varietats més esteses so-
cialment (les varietats anomenades
familiar i popular) pel seu caràcter
volgudament críptic. Amb aquesta
finalitat, l’argot recorre a deforma-
cions dels mots (altúrries en lloc de
alt o de dalt; ovanyi en lloc de ou;
demanisquiar en lloc de demanar,
etc.) o manlleva una quantitat més
gran de paraules del llenguatge caló
(baril = ‘molt bo’; camelar = ‘esti-
mar’; pinxerar = ‘mirar’, etc.).
Aquest caràcter críptic de l’argot fa
que sigui utilitzat en un àmbit social
reduït; per aquesta raó és considerat
una varietat social de la llengua. En
aquest article tractarem sobretot de
les varietats no formals més esteses
de la llengua: la familiar i la popular.

Recursos expressius i trets
específics del català no for-
mal

El català oral és poc elaborat (no
ha estat tan estudiat ni perfeccio-
nat com la llengua literària), però
això no vol pas dir que no tingui re-
cursos expressius. Amb aquest breu
treball voldria contribuir a sistema-
titzar-ne alguns.

D’una banda, cal esmentar les in-
terjeccions, recursos que són propis
del llenguatge oral i que no existei-
xen en el llenguatge escrit o fràstic.
Hi farem tan sols unes breus obser-
vacions. Les interjeccions poden
ésser pròpies (ep!, uep!, ei!, òndi-
ma!, ai!, ui!, oi!, au!, eh!, apa!,
ecs!, uix!, etc.) o impròpies (noi!,
renoi!, home!, dimoni!, bé!, etc.).
Algunes partícules tenen també una
funció interrogativa, com oi?, eh?;
d’altres són onomatopeiques, com
buf!, ehem!, he-he!, ai!, etc.

Pel que fa a les onomatopeiques,
cal conèixer les pròpies del català,
com ara les que representen crits
animals: mèu!, marrameu!, bub-
bub! (utilitzada també com a nom
en el llenguatge infantil: un bub-
bub ), quiquiriquic!, caticatasques!,
piu-piu!, beeee!, ihààà!-ihààà!, etc.

Unes altres representen sons hu-
mans, com uèèè!, enguèèè!, he-he!,
ehem!, atxim! Les més esteses repre-
senten sorolls, en general, com cata-
crac!, pum!, patapum!, pataplam!,
nyigo-nyigo!, ric-rac!, riiing!, tam-
tam!, bar rabuuuummm! La traduc-
ció (o adaptació) d’onomatopeies
pot presentar alguns problemes de
transcripció. És important fer-ne en
tots els casos la lectura catalana cor -
recta d’acord amb els sons de la llen-
gua (com en el cas de l’onomatopeia
zzzz!, etc.).

Un aspecte concret de les inter-
jeccions són els anomenats clics o es-
clafits (que inclouen sons que no
pertanyen al sistema fonològic gene-
ral de la llengua). Entre els diferents
clics tenim, per exemple, el d’inter -
pel· la ció: tst; el d’incitació al silenci:
xxx, xxit, xuut; el clic lateral (per a
arriar un cavall, etc.) de caràcter des-
pectiu aplicat a les persones; el clic
alveolar (tocar l’ase) per a expressar
rebuig, negació, etc. 

D’altra banda, cal recordar que
el llenguatge oral reforça també
l’expressivitat per mitjà del recurs
sovintejat a frases fetes, metàfo-
res, etc. del tipus de: Muts i a la
gàbia! Justa la fusta! Fa un vent que
no se sent res! No es moca amb
mitja màniga. No tindran pebrots de
fer-ho. Ets un sol. Són de la ceba.
Són de la crosta. Sembla la lluna
quan fa el ple. Fa una cara de pa de
ral. Té un cul com una semal. Més
llarg que un dia sense pa. Més curt
que una cua de conill (o que les mà-
nigues d’una armilla). Qui té boca
s’equivoca. Bona nit i tapa’t! Sovint
s’hi empra la ironia: –Què hi farem?
–Mala cara quan ens morirem!
M’has tocat allò que no sona, etc.
No insistim en aquest apartat, ja
que la fraseologia omple els articles
dels diccionaris corresponents als
mots de la llengua bàsica. No totes
les frases poden ésser considerades
de la llengua estàndard formal; so-
vint les més expressives pertanyen a
les varietats no formals.

El llenguatge no formal també es
caracteritza per la realització de re-
duccions i desviacions fonèti-
ques de diversa mena. Podem con-
siderar casos de desviacions de la

forma normativa (i, en general, més
estesa): domés, dingú (o dingús),
aixòs, aixins, aixinses, llavontes,
alleshores, bora nit, etc. Algunes
desviacions tenen un caràcter més
aviat rural, com les reduccions /wa/
> /ò/: con (en lloc de quan), gonyar
(en lloc de guanyar ), etc. Són trets
no formals dels parlars centrals i
septentrionals els següents casos
d’addició consonàntica final: àpit
(en lloc de api ), colègit (en lloc de
col·legi ), prèmit (en lloc de premi ),
cort (en lloc de cor: «Me fa mal el
cort de tant córrer»), ahirt (per
ahir ), marc o mart (per mar: Anar a
passejar fins a marc ).

En alguns casos les desviacions
són molt esteses socialment, de tal
manera que, encara que no trans-
cendeixen en l’escriptura, gairebé
no tenen en la pronunciació con-
notacions d’informalitat, com pen-
dre en lloc de prendre, istiu, en lloc
de estiu, abre o aibre, en lloc de
arbre, etc.

Cal remarcar encara algunes dis-
torsions i especificitats morfolò-
giques pròpies de les varietats no
formals. En primer lloc, cal assenya-
lar algunes formes de l’infinitiu de
verbs com poguer, sapiguer, volguer,
etc. En segon lloc, flexions no esta-
blertes per la norma general, com els
femenins i els plurals de prou, força:
prouta, proutes, prous, forces...; els
femenins d’adjectius com: exigenta,
amarganta, iguala, etc. Exemples:
No en tinc proutes. Totes les dones
no són iguales. Cal esmentar també
plurals redundants del tipus de els
dillunsos, els collonsos. Són especial-
ment corrents: crusos, nusos (plural
de nu), dusos (plural de dur ).
Exemples: ‘Naven tots nusos. M’he
fet uns ous dusos.

Alguns sufixos són específics de
les varietats familiars i populars (o
reben usos específics): un -a acuse-
ta, un -a burleta, emprenyamenta,
esllomamenta, cardància, mame-
llam, fraram. Cal esmentar encara
l’ús més accentuat dels sufixos dimi-
nutius, augmentatius i afectius:
Dóna’m la maneta. És molt xicoteta.
Vine aviadet. La marona. Quina caro-
na que feia la Maria! Era un pagesot
molt rústec. Ja és tardot.

Una consideració especial mereix
l’ús ambigu o poc precís dels
anafòrics. Sovint es tracta de l’ús
del demostratiu en lloc del pronom:
Aque lla m’ha dit qu’ho ‘vies fet tu.
Aquell no em vol veure. Amb menys
precisió encara algun parlar utilitza
allò, això en lloc de aquell, aquest:
Allò és mon pare. En algun cas, el
demostratiu substitueix un mot que
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Hi ha desviacions tan esteses
socialment que gairebé no

tenen connotacions d’informa-
litat: pendre en lloc de pren-

dre, abre en lloc de arbre, etc.



no es vol dir: M’ha vingut això (refe-
rint-se a ‘la menstruació’). En aquest
mateix grup es poden incloure els
usos variables (com a substantius,
adjectius, verbs) dels mots daixon-
ses, dallonses, daixò, dallò, daixona,
dallona. Exemples: Em fan mal els
dallonses. És molt daixonses, ell.
Què vols que escrigui ell una carta,
si no sap daixonses! M’he deixat les
dallonses a casa. En Daixò no ha
pogut venir. 

Cal assenyalar finalment les re-
dundàncies com a característiques
del llenguatge no formal. En aquest
apartat podem incloure els pleonas-
mes del tipus de: T’ho he vingut a
dir-t’ho perquè ets un paio collonut.
Ens havia vingut a visita’ns-e un
munt de cops. També cal remarcar
les repeticions del tipus de Se n’en-
riu. Ja pots enfotre-te’n tan com vul-
guis. I hi podem incloure igualment
les partícules introductòries interro-
gatives com el que de l’exemple se-
güent: ¿Que hi és, la Maria?

El lèxic específic del català
oral no formal

El català no formal posseeix un
lèxic específic, que, tal com hem
apuntat més amunt, pertany fona-
mentalment al català popular (la va-
rietat dita familiar n’és una variant
per eufemisme). Existeix un nucli,
una àrea bàsica, del català no formal
que és la que fa de canemàs a partir
del qual s’estructuren les subvarie-
tats no formals. 

En aquest nucli hi tenim:
–les accions i les situacions de

la vida quotidiana (sovint orgàni-
ques) com: menjar: cruspir-se, cla-
var-se, calar-se/halar-se, fotre’s: S’ha
cruspit tot el plat. El lleó se la va
cruspir. Se m’ha cruspit la taronja.
S’ha clavat un bon plat de patates.
S’ho ha calat tot; menjar molt: en-
drapar: Endrapava com un lladre; el
menjar: la teca, la manduca, la
halància, el halar, etc.; beure engo-
lir, clavar-se, fotre’s, privar-se: S’ha
clavat tota l’ampolla; beure begu-
des alcohòliques: mamar, xumar,
ximar, aixecar el colze: No para de
mamar; 

–veure: clissar: L’he clissat que
entrava a la botiga; 

–veure-hi: clissar-hi, guipar-hi:
No hi clissa de cap ull (‘no hi veu
gens’); 

–mirar: guipar: No s’hi val a gui-
par; 

–entendre (-hi): clissar(-hi), ca-
pissar: Em sembla que no ha clissat
res. No capisses? (el verb clissar
també vol dir ‘advertir, descobrir

algú’: Ja t’he clissat, a tu!).
–dormir: clapar: Aquesta nit no

he pogut clapar.
–xerrar: fer-la petar, fer petar la

xerrada, fer la xerradeta, garlar. 
–morir/morir-se: anar-se’n a l’al-

tre barri, anar-se’n al calaix, anar-
se’n al clot, fer l’ànec, torçar (tòrcer)
el coll, fer el darrer badall, fer el dos
de bastos, dinyar-la: El paio ja ha
torçat el coll. Què? ¿Encara no l’ha
dinyat, el teu onclo? 

–la mort: (argot) el berbèn.
–la pudor: la catipén / catipèn, la

pesta, la ferum.
En alguns casos, les normes esta-

blertes han deixat en un segon terme
la forma general: 

–orinar: pixar (eufemisme infan-
til: fer un pipí, fer un riu; forma fa-
miliar-popular: canviar l’aigua de les
olives).

–defecar: cagar (eufemismes: fer
caca, anar de ventre, anar de cos). 

–practicar el sexe: cardar, boi-
xar, fer allioli, etc. (eufemismes: fer
l’amor, fer les amors, tenir tracte car-
nal, etc.).

–prostituta: puta, meuca, bar-
jaula, bagassa, bandarra, pepa, mar-
xanda, gallufa, arreplegada, arrosse-
gada.[vegeu també parts del cos]

El lèxic popular comporta un ús
abusiu dels termes escatològics i
sexuals (en la forma primitiva o en
els derivats): collonut -uda, de
conya, cagar-se de por, cagar-se a les
calces, cagat -ada, escagassat -ada,
pixar-se de riure, pixar-se en algú,
pixar-se algú, etc. Cagarada, cagalló,
cagarulles, cagarel·la, tifa, tifarada,
merda, merder, etc. 

Podem trobar lèxic no formal es-
pecífic d’altres accions, situacions
o coses habituals o rellevants: 

–anar-se’n: guillar, pirar, tocar
pirandó, tocar el dos, fotre el camp,
fugir cames ajudeu-me. 

–treballar: pencar: Es passa el
dia pencant. I derivats: pencaire, el
pènquing-club, Sant Pencaràs (iròni-
cament, en lloc de Sant Pancraç). 

–diners: peles, calés/calers, cale-
rons, virolles, pistrincs, pasta, cèn-
tims, etc. 

–robar: (transitiu) pispar, afanar,

afaitar, fotre, aixecar, arrambar,
alleugerir de (alguna cosa). (intransi-
tiu) fer córrer els dits, ésser llarg -a
de dits (de mans). 

–presó: garjola, (argot) cangrí. 
–enganyar: aixecar la camisa,

engalipar, entabanar, ensarronar, en-
redar. 

–mentida: bola, bòfia, gallofa.
–estafar: arrissar, cotnar. 
–escarmentar: escaldar, picar la

cresta 
–estafa: arrissada, cotnada, cla-

tellada, garrotada (cobrament exces-
siu). 

–apallissar: allisar, estomacar,
clavar (fotre) un gec d’hòsties, fer
una cara de mans, aixafar els morros,
hostiar. 

–resultar apallissat -a: anar ca-
lent -a, rebre una bona allisada, etc.

–cop: pinya, seca, fava, hòstia,
nespra, ventallot, bufa, etc. 

–tenir por: cagar-se (a les cal-
ces), tenir cangueli, estar cagat -ada
(de por), estar escagassat -ada, estar
acollonit -ida, arronsar-se-li el melic
(a algú). 

–emborratxar-se: engatar-se,
mamar, etc. [v. beure]. 

–estar borratxo -a: anar gat -a,
anar pet, anar de tort, portar la biga,
anar a la vela, portar un bon pet,
estar torrat -ada, portar una bona pí-
tima, anar calent -a d’orelles, anar
lluent -a.

–borratxera: mona, pítima, gat,
gatera.

–la beguda, el vi: el mam, el
xarel·lo. Com li agrada el mam! 

–ésser boig: estar guillat -ada,
sonat-ada, tocat -ada de l’ala, torrat
-ada, faltar-li un bull (a algú), no
estar bé del terrat (de la barretina),
tenir aigua al comptador, no tocar ni
quarts ni hores. 

–ésser estúpid -a: ser més curt
que una cua de conill (que les màni-
gues d’una armilla), no allargar
gaire, no clissar-hi gaire, ésser un ta-
noca, un babau, totxo -a, curt -a de
gambals, etc. 

–ésser gandul -a: tenir mandra,
ésser un mandra, tenir galvana, tenir
un os a l’esquena, anar amb l’esque-
na dreta, fer el gos, fer el dropo. 

–ésser molt beat -a: ser una rata
de sagristia, pixar aigua beneita, ser
un -a cagamisses. 

–estar distret -a: tenir el cap a
tres quarts de quinze, estar a la lluna
(de València).

–estar de mal humor: estar de
mala lluna, no estar d’ullera.

–ésser decrèpit -a: no aguantar-
se els pets. 
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El lèxic popular comporta un
ús abusiu dels termes escatolò-
gics i sexuals, com ara: collo-
nut -uda, cagar-se a les calces,
cagarel·la, tifa, merder, etc.



Les parts del cos també tenen
una designació habitual:

–el cap: la cabòssia, el tupí, l’olla,
la closca. 

–els ulls: els clissos.
–el nas: la nàpia, la tarota.
–les orelles: els pàmpols.
–la boca: la calaixera, la bústia. 
–la llengua: la baieta, la pastosa.
–la mà: la grapa, el cinc d’oros.
–els dits: els greps, els dàtils.
–el pit: la caixa: Fer caixa (treure

pit).
–el cul: el darrere, el paner, el

pompis, la popa, la caixa dels trons
(de la merda). 

–la vulva (òrgans sexuals ex-
terns): el cony, la xona, el conill (et),
la figa, la patata, la carxofa, la baco-
ra, etc. 

–els pèls del pubis: el parrús.
–el penis: la cigala,la titola, la

pixa, el piu, el pardal, el carall, etc. 
–els testicles: els collons, la co-

llonada, els ous, els pebrots, les
boles, les pilotes, etc.

Són elements també del lèxic no
formal un bon nombre de formes
insultants aplicades a les criatures o
a les persones en general: galifar-
deu, brivall, bordegàs, bandarra [cf.
al·lot < arlot ], estaquirot, sòmines,
pallús, talòs, etc. Sovint es parteix de
comparacions o d’extensions me-
tafòriques: fer el burro, ser un gama-
rús, un mussol, un dàtil, un pardal,
un passerell, etc.

Podem esmentar també alguns
adjectius i adverbis principals,
com: 

–bonic: barbi (argot), ferm (fami-

liar), fermi (infantil).
–bo, bé: collonut -uda, de conya.
–gros: baró (argot).
–despullat -ada, nu -a: en pèl,

conill -a, en boles, en pilotes, en pi-

lota picada.

Un esment especial mereix el verb
fotre, que ocupa un lloc central en
el lèxic no formal, de tal manera que
és una de les marques més inequívo-
ques d’informalitat. Hi podem distin-
gir almenys una vintena d’usos que
podem agrupar en quatre grans ac-
cepcions. La primera gran accepció, i
orginària, era «tenir relació se-
xual» (amb una dona): La va fotre.
Ell se la va fotre.

Una segona gran accepció aplega
diferents usos de «fer»: Què fot ara
aquell? Fotia molt de fàstic. No
sabem què fotre amb aquest cony de
paquets. Van fotre una gran festa.
Ella no vol fotre d’infermera ni que la
matin. Em fot més por que una pe-
dregada. La paia no em fotia gens de
cas. Fot un vent de déu-lo-pare 

–fotre un clau ‘copular’. 
–fotre un cristo: ‘escridassar, fer

enrenou’ (sinònim: fer merder ).

Una tercera gran accepció

comprèn diversos sentits de «perju-
dicar»: Ho ha fet per fotre’l. M’han
ben fotut! La calor fot molt. 

–resultar perjudicat o decebut:
Si va allà es fotrà ben bé. Es fotien de
gana.

–escarmentar: Ja et fotré, jo, si
t’arreplego.

–fer fracassar, suspendre: L’han
fotut de matemàtiques.

–enganyar: No em fotrà pas,
aquella mala puta! 

–riure’s, burlar-se: No te’n fotis,
eh? Se’n fot del mort i del qui el vet-
lla.

–desinteressar-se d’un fet o
d’una persona: Se me’n fot. Se’ls
en fotia que no pogués pagar.(amb
el prefix re-): Se me’n refot. Se li’n
ben refot.

–fer alguna cosa inconvenient,
fer broma. No fotis, ara. No fotem,
que no estic per brocs.

–robar, prendre: M’han fotut el
cotxe. M’ha fotut el paraigua.

–complicat -ada, difícil: És una
mica fotut, això. Aquell problema sí
que era fotut. Això ho tenim fotut.

–malalt -a, deprimit -ida, can-
sat -ada: Està molt fotuda. L’he vist
fotut. Estic fotut després de caminar
tant.

–espatllat -ada: Té el cotxe
fotut.

–dolent, extravagant: Aquell
fotut animal. Té un fotut geni!

–suportar alguna cosa dolen-
ta: fer-se fotre: Ara que es faci fotre!
M’hauré de fer fotre. 

–avorrir-se: fotre’s de fàstic.
–no és veritat!, no m’ho crec!, i

ara!: no fotis!

LLengua nacionaL u núm. 35 u estiu del 2001 39

lèx ic

El verb fotre ocupa un lloc
central en el lèxic no formal,

de manera que n’és una de les
marques més inequívoques.
Hi podem distingir almenys

una vintena d’usos.

Dibuix de Toni Donada
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–espatllar (una cosa): fotre-la
(sinònim: cagar-la, vessar-la). Ara sí
que l’hem fotuda!

Una quarta gran accepció, enca-
ra, recull els sentits de «posar, ad-
ministrar».

–posar, ficar: Va fotre el camió al
mig del pas. M’he fotut malament
els mitjons. El sòmines s’ha fotut el
cunyat a casa.

–aplicar brutalment, etzibar,
clavar (un cop, etc.): Li ha fotut un
ventallot de cal déu.

–llançar bruscament, llençar: Li
va fotre un plat pel cap. El va fotre
escales avall.·La va fotre fora.

–caure, estimbar-se: Es va fotre
daltabaix.. 

–posar-se a (amb la preposició
a): Es va fotre a riure com un boig.
Ara no et fotis a plorar, eh? 

–menjar-se, beure’s: S’ha fotut
tot un pollastre. S’ha fotut mig
porró.

–endavant!, vinga!: fot-li !, fot-
li fort !, fot-li que és de Reus!

–llençar, rebutjar: fotre a mar, a
la bassa, a la merda, al rec, a can
Pistraus: Això no serveix per a res; ja
ho pots fotre a mar.

–caure violentament: fotre’s de
lloros: S’ha fotut de lloros. 

Algunes frases no poden ésser
clarament assignades a cap d’aques-
tes quatre grans accepcions: 

–al capdavall: fet i fotut. Fet i
fotut són només tres dies.

–anar-se’n: fotre el camp, fotre-
se-la: Ella va dir adéu i va fotre el
camp. Se la va fotre ahir al vespre. 

El verb fotre ha creat un nombre
important de derivats amb significats
ben diversos:

–de qualsevol manera: a la fo-

trenca. 
–una gran quantitat: un fotral,

una fotralada, un fotimer.
Existeixen, a més, deformacions

i eufemismes de fotre, com: fúmer
(o fumre), fótxer, foscar, etc. El verb
clavar, clavar-se, pot substituir bona
part dels sentits de la «gran accepció
quarta»: Li va clavar un mastegot. Es
va clavar daltabaix d’un marge. Es
van clavar a riure com uns bojos.
S’ha clavat un pollastre sencer. En al-
gunes zones geogràfiques el verb
cardar ha començat a prendre terreny
al verb fotre: Què cardes? M’han car-
dat la moto. Això sí que és cardat. Li
va cardar una hòstia. Li vaig cardar
un llibre pel cap. S’ha cardat tot el
porró.

Ús literari de les varietats
no formals. Textos models 

Sovint, en la creació literària i en
la traducció, les varietats no for-
mals no s’utilitzen amb la plenitud
de recursos possibles. Per tal de
permetre la comprensió del lector o
de l’espectador, únicament s’hi
posen algunes marques d’informa-
litat. Podem dir, doncs, que en la
majoria dels casos, amb uns recur-
sos essencials, n’hi ha prou per a
donar un to d’informalitat a un text
determinat. Cal, doncs, conèixer
amb prou seguretat el llenguatge
no formal bàsic.

La utilització de les varietats no
formals representa la transgressió
de la norma que regeix el llenguat-
ge formal. En aquest sentit cal as-
senyalar que per a poder fer un ús
literari de qualsevol transgressió és
imprescindible que tota comunitat
lingüística tingui ben establerta una
llengua estàndard. Si no existeix un
estàndard establert, les desviacions

o transgressions no seran captades
adequadament (perquè només pre-
nen sentit en relació amb una re-
ferència estable). És, doncs, total-
ment compatible reclamar alhora la
possibilitat literària de transgressió
i l’enfortiment de l’estàndard, ja
que són pràctiques que es comple-
menten forçosament, pel fet d’és-
ser la norma general l’eix respecte
al qual la llengua (i l’escriptor) pot
desenvolupar la seva creativitat.
Sense un estàndard ben establert la
literatura no es podrà desenvolupar
convenientment. 

L’ús de les varietats no formals no
es pot limitar al maneig mecànic
d’un repertori estable de recursos.
Cal tenir en compte almenys la pos-
sibilitat de desenvolupar la figura de
l’eufemisme (coi, cot, en lloc de
cony; fúmer, fotxar, foscar, etc. en
lloc de fotre; caratxo, caram, en lloc
de carai o carall; cordills, culleres,
cordons en lloc de collons, etc.) o re-
córrer a la intensificació (com en l’ex-
pansió semàntica del verb cardar en
substitució de fotre)... Els recursos
creatius són múltiples i en aquest cas
(com en els altres camps de la litera-
tura) no s’ha de tenir por de la crea-
ció de nous mots. Per exemple, si es-
cric: Només d’arribar se’m va
esconillar tota davant meu, no incor -
reré en cap error malgrat no poder
trobar en cap recull lèxic el verb es-
conillar-se. L’existència de conill -a
en el sentit de «nu -nua» permet
aquesta creació. 

Com a conclusió podem dir,
doncs, que és possible de «parlar
malament» però «fent-ho bé».
Aquest escrit és tan sols un petit es-
quitx dels recursos possibles per a
«malparlar correctament».u
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Sóc ben conscient que em planto en
un terreny d’arenes movedisses. I
més que més perquè molts, per
efectes de la implacable presència
del castellà a casa nostra, han per-
dut el recte sentit de la llengua.
Aquest tema més aviat cal debatre’l
a base de casuística, a la llum de la
parla neta de fa una seixantena
d’anys i arran de l’experiència feta
en lectures de bon català. Cal ser-hi,
cal abordar-lo amb llenguatge ente-
nedor i de tu a tu amb els qui ens
emplenen la llengua de barra -
bassades. 

La influència del castellà sobre
el català parlat d’ara es manifesta
d’una manera especial en el camp
dels verbs reflexius, la qual pro-
mou alguna sotragada que em-
peny a la riallada franca i aviada.
Sentir dir a un locutor que «ara a
aquest se li caurà el pèl» és, real-
ment, per caure’s d’esquena. I no
sabeu si és que estan d’ullera
–pel calc grotesc de la relliscada–
o és que no n’hi ha més, és a dir,
que és qüestió d’insuficiència,
una de tantes manifestacions del
baix nivell a què ha caigut la llen-
gua parlada en públic.

I ja que hem aixecat la llebre amb
caure’s, cal dir que en català no es
diu així, pres de caerse, sinó simple-
ment caure. Per tant, no podem dir:
El nen s’ha caigut (El niño se ha
caído ), sinó que cal dir: El nen ha
caigut. No: Ara se li caurà el pèl
(Ahora se la caerá el pelo ), sinó: Ara
li cauran els cabells. No sap on cau-
re’s mort (No sabe dónde caerse
muerto ) ha d’ésser: No sap on caure
mort. Fixem-nos que aquest verb no
reflexiu porta moltes vegades un
complement adverbial: El nen ha cai-
gut avall del marge, escales avall.

De vegades entreu en una oficina
i us diuen: Segui’s (siéntese ); cal dir:
Segui; o, millor encara: Seieu, tant si
es tracta d’un de sol com d’uns
quants. Seure és intransitiu. En
canvi, hi ha asseure’s: Asseieu-vos;
asseu-te a terra.

També us pot passar que, entrant
en una oficina i demanant per algú,
us responguin: S’ha sortit. Cal dir: Ha
sortit; ha sortit un moment; és fora.

General influència del castellà, bé que
aquest tampoc no fa reflexiu aquest
cas: Ha salido.

Un locutor d’esports insistia a dir:
«El cotxe s’ha sortit de la pista» («El
coche se ha salido de la pista»). Cal
dir: «El cotxe [i millor «l’auto»] ha sor-
tit de la pista.»

En una traducció, deien: «El gat
es pujava per les parets» («El gato
se subía por las paredes»). Cal dir:
«El gat pujava per les parets» o
«s’enfilava per les parets». Veiérem
una obra de teatre amb aquest títol:
«Puja’t al carro» («Súbete al
carro»). Cal canviar-lo: «Puja al
carro».

També és d’importació castellana
fer-se el sord (hacerse el sordo). Cal
dir: fer el sord: No facis el sord, tu,
ara. De petits no en dèiem d’altra.

Deien, en un programa de ràdio:
«El Sr. Tal s’ha vingut al programa»
(«El Sr. Tal se ha venido al progra-
ma»). Cal dir: «El Sr. Tal ha vingut al
programa.»

M’he trobat una cartera (me he
encontrado un billetero ) també és
un calc del castellà. Cal dir: He tro-
bat una cartera. Fóra diferent el cas:
M’arribo a cal Perot i em trobo que
han venut la casa. 

També és incorrecte calla’t (cálla-
te ). Cal dir: Calla. Igualment, No et
callis (No te calles ). Cal dir: No t’esti-
guis callat. Parla! Protesta!

I encara més: Tinc mal de cap,
però ja se’m passarà. Cal dir: Tinc
mal de cap, però ja em passarà. O
bé: El pare ja s’ha llegit el diari (Papá
ya se leyó el periódico ). Cal dir: El
pare ja ha llegit el diari. Una altra:
Riure’s com un ximple (Reirse como
un bendito ). Cal dir: Riure com un
ximple. I finalment: Amb això s’ha
crescut (Con eso se ha crecido ). Cal
dir: Amb això s’ha engrandit, s’ha
engallit, s’ha estarrufat.

Per contra, hi ha un verb que al-
guns no fan reflexiu, com no l’hi fa el
castellà, i en català ho és: el verb es-
capar. Diuen molt: Ha escapat de la
presó. Cal dir: S’ha escapat de la
presó. O bé: Ha escapat d’un bon
càstig (Ha escapado de un buen cas-
tigo ). Cal dir: S’ha escapat d’un bon
càstig. Escapar-se dels cops.u

Reflexius a la biorxa
Pere ORTÍS
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«Aleshores encara viatjava a París. I
com que en una ocasió va fer-ho al
cor de l’hivern, en el viatge de re-
torn va caure una nevada tan forta
que el tren, blo quejat per la neu,
no va poder passar de Narbona.»
És Artur Bladé i Desumvila qui ho
explica en el seu llibre Pompeu
Fabra, biografia essencial. No en
diu res més, però. Pompeu Fabra
vorejava la vuitantena i la seva dis-
posició de caràcter, jovenívol, i el
seu esperit de servei no solament
podien fer possible que no se li fes
muntanya amunt fer viatges tan
llargs i sol, sinó que el portaven a
no entretenir-se a veure si feia bo o
no a l’hora de sortir de casa per
agafar el tren. I era un hivern dels
més durs. Home admirat i, a més a
més, de sort –patriarca de la diàs-
pora, es deia, me rescudament res-
pectat i homenatjat–, va fer que els
catalans de Narbona tot seguit es
mobilitzessin, i es varen desviure
per fer-li agradosa l’estada.

A París, un cop exiliat, ja hi
havia estat. Va ser l’estiu de 1939,
quan hi va anar per fer-se càrrec de
la direcció de la Fundació Ramon
Llull, estatjada a la rue de
Miromesnil. Amb la seva família es

va instal·lar a quatre passes, a la
rue de Constan ti noble. Però va ser
per ben poc temps, perquè la im-
minència de l’esclat de la guerra va
provocar una escampadissa molt
generalitzada, i ells varen ser dels
primers a marxar, de retorn, a l’Illa
del Riberal, després a Prada... Lluís
Companys mantenia amb dificul-
tat, sense Govern, la vigència de la
Generalitat, i la pre sència de Pom -
peu Fabra a París, al mig del con-
tingent de polítics que hi vivien, no
hi ha dubte que hauria estat positi-
va pel to assenyat que infonia la
seva persona litat i el seu raonar re-
posat.

Que tothom coincidia en una
apreciació d’aquesta mena, ho de-
mostra, si més no, que, quan per fi
el President va aconseguir uns mí-
nims de consens –això ja fou pel
maig de 1940!– va crear un
Consell Nacional amb la presidèn-
cia precisament de Pompeu Fabra,
que ara vivia a Montpeller. Amb ell
hi havia, al Consell, Josep Pous i
Pagès, Antoni Rovira i Virgili,
Jaume Serra i Húnter i Jaume Pi i
Sunyer. Però ja ni varen poder reu-
nir-se, perquè la tragèdia –amb l’o-
cupació pels nazis alemanys i l’ig-
nominiós assassinat del President
Companys– posava punt final a la
Generali tat republicana. Quan se’n
podria tornar a parlar, serien pro-
jeccions virtuals i finalment un
succedani.

Un cop superada la Guerra
Mundial, amb França alliberada, la
Generalitat que es va voler refer,
ara amb Josep Irla com a cap visible,
no podria anar gaire lluny. Les cir-
cumstàncies serien cada vegada
més adverses, amb el pes mort
d’anys que allargaven massa les in-
definicions internacionals amb rela-
ció a «España» i sobretot amb el
mal pitjor, que és que anava tocada
amb un pecat greu de naixement –o
renaixement– que li restava els mi-
llors suports possibles en el gran
exili i en la no negligible emigració
anterior, tot plegat la Catalunya
que podia expressar-se amb plena
llibertat: en comptes de fer seu el
Consell Nacional de Catalunya,

creat a Londres en 1940, amb su-
ports tan ben consolidats, d’una
manera deliberada l’havien des-
truït. Varen fer el mateix amb el
Consell Nacional de la Democràcia
Catalana que, amb el seu retorn, va
polaritzar Josep Pous i Pagès en la
clandestinitat... Així, entre altres
divisionis mes –que no manquen
mai– l’exili democràtic va quedar
malmès amb el mal crònic dels «le-
galistes» i els no «legalistes».

El pragmatisme tranquil de
Pompeu Fabra va fer que no girés
l’esquena a Josep Irla i que acudís a
París. Al cap i a la fi, posats a
França i davant el fet consu mat, era
honest pensar que la unitat nacio-
nal –majories a l’exili i tot el que es
pogués relligar amb l’anomenat in-
terior– bé podia passar per aquella
formació d’un Govern a les mans
del partit que havia estat majorita-
ri. Encara que hi fes tant de fred,
per allà dalt! D’incomoditats, tan-
tes com se’n volgués, en aquells
temps difícils; n’hi havia de tots co-
lors des de feia una pila d’anys!
Però en aquell viatge a París,
gener de 1947, i de resultes d’ha-
ver-se d’aturar el tren a Narbona
quan en retornava, se li va oferir
l’avinentesa de viure amb tot el
caliu d’un grup de catalans ben
marcats pel sentiment que a ell més
li abellia: l’independentisme. Aquest
era l’am  bient predominant al Casal
Català d’aquella ciutat occitana.

En arribar a l’estació –tan poc
avinent a Narbona–, totalment blo-
cada per la neu, hauria estat una te-
meritat voler sortir-ne sol. Ho digué
després: «moments d’ànsia, de fred,
de por de rompre’m una cama». Va
tenir una bona pensada: telefonar al
Casal de Catalunya, que s’estatjava
–com gairebé totes les entitats cata-
lanes de França– en un d’aquells
bars grans francesos, en aquest cas
el Cafè de Montmorency. N’era pre -
sident Juli Figueres, un dels conju-
rats i processats pels fets de Prats de
Molló, i secretari Miquel Pascual,
d’Estat Català, que és qui a corre-
cuita el va anar a cer car. Amb la
seva muller –Harmonia Figueres,
sense cap parentiu amb l’anterior–arxiu de Víctor castells

amics  i  mestres

Pompeu Fabra, en 1947,
bloquejat per la neu a Narbona

–Una lletra inèdita–
Víctor casTeLLs
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vivien en un pis molt petit, i
això va fer que, amb els al-
tres del grup, convinguessin
que on estaria millor fóra a
casa del consoci Roldós.
Ella, que és qui ens ho expli -
ca, no va voler renunciar a
preparar un bon sopar, ideal
per a aquell hivern fred, tan
gasiu d’aliments, i per a un
bon menjador com era
Pompeu Fabra: un conill ben
gui sat. Miracu losa ment els
havia arribat d’uns parents
de fora. Èxit total!

Miquel Pascual (1911-
1981) era orfebre d’ofici,
amb un itinerari d’exiliat na -
cionalista molt dilatat. Des -
prés de bastants anys d’acti-
vitat a Narbona, ell i la seva
muller varen anar a la llu   ny a     -
na Bolívia. Allà, a La Paz,
entre les seves vivències, hi
comptava la relació casual i
sovintejada amb el qui va re-
sultar ser Martín Bormann...
Era un reli giós que es movia
pels medis diplomàtics i que
es deia format a Cervera
amb llarga estada al País
Basc... Més endavant varen
instal·lar-se a Montevideo,
durant molts anys al centre
mateix de l’activisme català
a l’exili americà, on coincidí-
em malgrat viure en països
tan distants, en un tot ide-
ològic reivindicatiu i il·lu-
sionat. Mi quel Pascual va
ser sempre referència obli-
gada quan es parlava de
l’Uruguai.

La lletra de Pompeu
Fabra, dirigida al president
del Casal de Catalunya de
Narbona, Miquel Pascual, la
va retenir i els va acompa -
nyar durant tot el recorre-
gut. La conservaven amb es-
pecial afecte, com a prova
d’admiració i record entra -
nyable. Harmonia Figueres,
ja vídua, ens en va fer dona-
ció en una anada posterior
nostra a l’Amè rica. És una
lletra interessant per tots
cantons. A la precisió i la
claredat en el manuscrit
–característiques tan preua-
des de la seva personalitat–
i al to tan agradós i agraït
del contingut, s’hi afegeix
el fet de fer-nos veure, tot i
la seva edat, l’atractiu per-
manent de la seva lucidesa,
jovialitat i bondat naturals.u

arxiu de Víctor castells
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Aquest any 2001 ha estat declarat
«Any Puig i Cadafalch» en memòria
d’una de les personalitats més desta-
cades de la cultura catalana contem-
porània. Josep Puig i Cadafalch
(Mataró, 1867 – Barcelona, 1956) ha
estat recordat per la seva actuació
com a arquitecte, historiador de l’art
i polític.
Com a arquitecte, és autor de nota-
bles edificis modernistes: la casa Coll i
Regàs a Mataró; el Cros a  Argentona,
i les cases Terrades  –la Casa de les
Punxes–, Amatller, Macaya i la fàbri-

ca Casarramona, a Barcelona; com a
historiador de l’art, és conegut per
la seva monumental obra L’arqui tec -
tura romànica a Catalunya; i com a
polític, per la presidència de la Man -
comunitat de Catalunya, en la qual
succeí Prat de la Riba. També és cert
que el seu suport –en els comença-
ments– a la dictadura del general
Primo de Rivera ocasionà que el
poble de Catalunya li retirés la con-
fiança que li havia atorgat com a
polític catalanista, una actitud que
motivà el seu allunyament de la po-
lítica.

A la nostra revista el voldríem re-
cordar també per un fet que gairebé
ha estat oblidat. En la joventut, Puig i
Cadafalch va crear una acadèmia per a
ensenyar matemàtiques amb el seu
company d’estudis i amic Pompeu
Fabra, abans que aquest se n’anés a
l’Escola d’Enginyers de Bilbao. Fabra
recordà sempre aquesta gestió de Puig
i Cadafalch, i quan Prat de la Riba creà
l’Institut d’Estudis Catalans, Puig i
Fabra, juntament amb Prat de la Riba,
s’hi van retrobar.

La lluita perquè la llengua catala-
na no quedés limitada a una parla
col·loquial, sinó que ocupés el lloc
que mereixia entre les llengües cultes
del món es deu especialment, a l’ac-
tivitat de l’Institut d’Estudis Catalans.
I no solament en l’any en què fou
creat, el 1907, sinó en els difícils
temps de la represa clandestina, l’any
1942, en els pitjors anys de la repres-
sió contra la cultura catalana. Va ser,
altra vegada, Puig i Cadafalch, que
havia retornat feia poc de l’exili, qui
presidí, amb risc i dignitat, la represa
de l’Institut d’Estudis Catalans, quan
tantes altres personalitats catalanes,
com Pompeu Fabra, restaven a l’exili,
on trobaren la mort. Puig i Cadafalch,
plenament conscient del que signifi-
cava la llengua catalana, acollí a casa
seva l’Institut d’Estudis Catalans, i va
continuar, amb una actitud valenta,
la publicació de les obres d’investiga-
ció, de prestigi universal, en la seva
estimada llengua catalana. Per això
avui, en aquest any que dediquem a
la seva memòria, li hem volgut retre
aquest homenatge, plenament me-
rescut i de justícia.u

El 2001, any de Puig 
i Cadafalch

Josep M. ainauD De LasaRTe

Dibuix de Josep cebrià
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Introducció
El fet que en el nostre país hi hagi

tanta afició a celebrar aniversaris ja
prova l’existència d’unes certes man-
cances. En el cas present, el cinquan-
tenari de la mort d’Antoni Rovira i
Virgili, sembla que les institucions hi
hagin passat de puntetes. El nostre ar-
ticle té una triple intenció: primer, ma-
nifestar l’existència d’un personal
qualificat que no pot assolir les insti-
tucions públiques pel senzill fet que
no n’hi ha; la meritocràcia inherent al
sistema liberal ací es demostra inexis-
tent, i el refugi darrer de l’intel·lectual
–la universitat– pateix trencaments i
depuracions diverses; segon, en un
context polític tan desfavorable, és
normal que aquests grups s’encaste-
llin en la cultura i en facin bandera: la
identitat cultural catalana serà cultu-
ral o no serà, diríem forçant la màxi-
ma; i tercer, en tota l’obra de Rovira hi
ha una atenció pel tema de la llengua
(fou expulsat de les joventuts federals
tarragonines per voler publicar-ne el
butlletí en català) al qual no s’ha
donat prou bel·ligerància. Aquestes
tres raons ens han mogut a redactar
aquest text que ara us presentem.

La vida d’un catalanista 
d’esquerres

Antoni Rovira i Virgili va néixer a
Tarragona en 1882, per bé que en
1906 ja el trobem a Barcelona, ciutat
on s’instal·la definitivament quan
aconsegueix una plaça de redactor en
el diari El Poble Català, periòdic adhe-
rit al Centre Nacionalista Republicà i
després a la Unió Federal Nacio na lista
Republicana, això és, el nacionalisme
d’esquerres. En 1911 funda la
Societat Catalana d’Edicions, plata-
forma des de la qual endegarà les
seves obres més ambicioses, i és cri-
dat per Prat de la Riba a formar part
del Servei de Premsa de la Manco -
munitat i a col·laborar en La Veu de
Catalunya, el diari del catalanisme
conservador. Reconegut aliadòfil (Prat
era pro-alemany), Rovira és contrac-
tat per La Publicitat. El seu nom co-
mença a ser conegut i pren contacte
amb intel·lectuals com Carles
Soldevila i Jaume Bofill i Mates (dos

grans personatges
que també han pas   -
 sat a la història com
a escriptors).

Direcció
d’Acció
Catalana: el
Rovira polític

En 1922, grups
de joves de la Lliga i
elements republi-
cans independents
creen l’Acció Cata -
lana («corrent d’opi-
nió» i «aplec de pa-
triotes» que, de bell
antuvi, no es volen
reconèixer com a
partit), que se sepa-
ra de la Lliga per
l’esquerra i de Macià
per la dreta. Ro vira
pretenia l’existència
de dos partits d’es-
querres: un de libe-
ral i majoritari i un
altre de classe (obre-
rista, mar       xista o el
que s’escaigués).
Cras error: amb l’a-
rribada de la
República i la democràcia, l’Acció és
un partit de quadres, mentre que
l’Esquerra Re publicana de Catalunya
serà una organització de masses. Ho
explica Ferran Soldevila: «Allò que
fou sobretot Acció Catalana és un
partit d’intel·lectuals –tots els seus
dirigents, pràcticament, ho eren-, un
partit que trobà el seu camp d’ac-
tuació més brillant en la premsa (...);
un partit molt prestigiós però que en
definitiva no assolí d’interessar les
grans masses ni molt menys d’arros-
segar-les.»

Donem bel·ligerància a la gestació
d’Acció Catalana, perquè explicita l’i-
deari de Rovira i Virgili. Josep Termes
ha apuntat que «Acció Catalana re-
collí, específicament, les inquietuds
dels sectors professionals del catala-
nisme fent una definició nacionalista i
liberal». Jaume Sobrequés rebla:
«Acció Catalana va iniciar la seva ac-
tuació com un moviment radicalment

nacionalista i liberal i amb propòsits
de gran combativitat.» L’òrgan del
partit serà la catalanitzada (octubre,
1922) La Publicitat, on escrivien per-
sonalitats com Nicolau d’Olwer (el
primer director), Bofill i Mates, Carles
Soldevila, Pompeu Fabra (les famoses
Converses filològiques), J.V. Foix,
Mercè Rodoreda, J.M. de Sagarra,
ultra el mateix Rovira.

Els bons resultats a les elec-
cions de 1922-23 (amb tupinada in-
closa de lerrouxistes i lligaires en con-
tra de Rovira) queden escapçats pel
cop de Primo de Rivera. Rovira es re-
organitza en un nou partit i funda La
Nau (1927), «un diari propi, gairebé
personal», assegura Isidre Molas.

La República i l’Estatut
La caiguda de Primo Ribera i el

procés d’establiment de la República,
titllat de revolucionari (fou pacífic,
però destronar una monarquia tan

Rovira i Virgili, cinquanta
anys després de la seva mort

David MayoL

Dibuix de Josep cebrià
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enquistada com la borbònica és quel-
com que aviat és dit), accelerà un pro-
cés de pactes que culminarà amb la
reunificació de l’Acció, ara Partit
Catalanista Republicà, d’una banda, i
amb la constitució d’ERC d’una altra.
Llur entesa fou impossible i els resul-
tats inapel·lables: naufragi del PCR i
gran victòria de l’ERC en les munici-
pals del 12 d’abril de 1931. Rovira es
torna a retirar de la política, ara en el
moment de màxima ebullició.

Idees i accions
Vet ací la paradoxa: Rovira –i el

seu grup– és derrotat a les urnes;
però llur pòsit ideològic, en la mesura
que ho permetin els constrenyiments
de la conjuntura política, reeixirà. A
desgrat de les mudances de partit,
Rovira mantindrà un ideari ferm que
serà recollit en l’època de l’Estatut:
d’ací el desacord amb el famós
«fracàs d’una vocació hegemònica»
que branda Anna Sallés, per tal com
és capaç de guanyar en unes elec-
cions abans del putsch de Primo de
Ribera i –singularment – perquè el seu
ideari serà adoptat pel govern autò-
nom. En aquest marc s’entén «la
Crida de Lleida» (14 d’octubre de
1932) de Macià a fi d’incorporar al
Partit i al Govern un feix de persona-
litats preclares: a més de Rovira, s’hi
afegiran Pere Coromines, Serra i
Húnter o Sunyol i Garriga. Per Anna
Sallés, així es tanca un cicle començat
en 1904 i clos amb vista a assolir l’he-
gemonia, catalanista i d’esquerres.

La Guerra i l’exili
Rovira ocuparà un escó, però serà

novament des de la premsa, ara en La
Humanitat, on es farà fort. La Guerra
Civil l’agafa de vice-president del
Parlament, i no abandonarà Barcelona
fins pocs dies abans de l’ocupació.
Sembla que hi deixa un original inèdit,
però serva apunts per a redactar el
colpidor llibre Els darrers dies de la
Catalunya republicana (Mèxic, 1940).
Primer passa a Montpeller, on forma
part del Govern a l’exili, i es retira a
Perpinyà, des d’on continua col·labo-
rant en la premsa, i on mor en 1949,
ara fa cinquanta-dos anys.

Unes Obres Completes 
impossibles

La primera consideració que cal fer
és que l’obra de Rovira i Virgili és in-
gent: publicà peces curtes signades
amb pseudònim, obres llargues edita-
des per ell mateix (no pas sempre), i
reedità textos sovint revisats de cap a
peus: unes OC, per tant, impossibles.
De fet, els diferents estudis publicats

sobre Rovira ens el presenten com a
«publicista», «intel·lectual», «perio-
dista», «historiador», etc. Montserrat
Baras el defineix com a «principal-
ment un polític i un periodista, però
no hem d’oblidar la seva faceta de di-
vulgador històric i també de la llen-
gua catalana». Anna Sallés afina: «és
un intel·lectual que fa de la política la
prolongació natural de la seva reflexió
teòrica. El combat polític i el combat
ideològic són complementaris, no hi
ha entre ells una relació jeràrquica».
Per això estem en desacord amb
Xavier Ferré quan sentencia que «és
un exponent de la ideologia nacional
bastida des de la consciència política i
no tant des d’una estricta consciència
cultural».

L’intel·lectual
Seguint Jordi Casassas, podem dir

de Rovira i Virgili: «és l’intel·lectual
qui escriu la història i a través d’això
pot emfasitzar la seva pròpia im-
portància i els seu propi protagonis-
me. També és l’intel·lectual qui millor
domina el llenguatge i els símbols, és
a dir, la tradició que pot ajudar a ex-
plicar els canvis que es van produint;
seran els intel·lectuals, doncs, els
principals responsables de les recrea-
cions de la realitat i la posada en cir-
culació de les representacions d’a-
questa realitat que utilitzaran els
altres membres de la societat». Un
pensament amara l’obra de Rovira i
Virgili, plasmat en l’ideari de l’AC:
d’una banda, la «internacionalització
del problema català»: d’ací el seu in-
terès pels afers estrangers, els movi-
ments d’emancipació nacional, la
Revolució Russa, etc., i «l’acció inte-
rior de laborar Catalunya endins»: a)
de faisó individual: «l’obra de recon-
questa del nostre esperit nacional», i
b) l’acció davant l’Estat: «amb una
Catalunya poblada d’homes cons-
cients de llur nacionalitat, l’invasor
(...) trontollaria a la primera empenta,
cauria aclofat per la força d’un poble
unit per un ideal».

Rovira, doncs, recupera l’«idea-
lisme» (d’alè romàntic) procedent de
Hegel i Pi i Margall que està persua-
dit que l’explicació de la «idea» cap-
tarà adeptes per la sola força del seu
argument. Rovira propugna la rena-
cionalització: «a través de l’ensenya-
ment, la premsa, el llibre, el teatre,
fundar partits, obrir centres, publi-
car diaris i periòdics, lluitar en les
eleccions, enviar diputats a Corts
(...). Una paraula sintètica: endin-
tre» (1914).
Característiques de la seva
obra

D’ací el caràcter divulgador del
corpus rovirià. Hem fet una proposta
de classificació de la seva obra: 

1. Història: sobretot la Història
Nacional de Catalunya, inacabada, l’a-
vui encara útil Història dels moviments
nacionals (3 vols.) i l’imprescindible
Resum d’història del catalanisme.

2. Llengua: Rovira comença a pu-
blicar abans de la promulgació de les
normes de l’Institut; tanmateix les
adoptà de bell antuvi i en fou defen-
sor aferrissat. Segons X. Ferré, «es
configurava com un socialitzador de la
dignificació de la llengua en el seu as-
pecte de fonament de normalització
del país». Per tant, atansa la ciència (la
normativització) i la societat (la nacio-
nalització). Va fer diverses traduc-
cions, va publicar diccionaris i va re-
dactar llibres «escolars» per a la xicalla
(publicats en els anys vint en la revista
La Mainada). Miquel Arimany ha dit
que Rovira i Virgili era el prosista més
solvent de l’època de pre-guerra.

3. L’esport: intel·lectual atent al
bull del país, copsa de seguida l’as-
cendent que assoleix l’esport en la so-
cietat i li dedica un suplement setma-
nal en el seu diari, amb articles de
profunditat.

4. El periodisme: en resum, va es-
criure dins El Poble Català, La
Publicitat, La Veu de Catalunya, La
Nau i La Humanitat, i encapçalà el
projecte de la Revista de Catalunya,
entre moltes altres publicacions.
Rovira participà també, en els anys
més difícils, en la premsa de l’exili
(Quaderns de Perpinyà, etc.).

En els darrers anys hom ha vindicat
la figura de Rovira i Virgili, assenyala-
dament des dels sectors esquerrans i
catalanistes (un dels darrers reculls
d’articles el compilà J.L. Carod-Rovira,
abans de 1996). En els anys setanta es
reeditaren diverses obres seves, com El
nacionalisme (Cotal, 1978) o Els par-
tits polítics (Galba, 1977). En els vui-
tanta veieren la llum Resum d’his tòria
del catalanisme (La Magrana, 1983), a
cura d’Anna Sallés, que li dedicaria un
capítol de la seva tesi Quan Catalunya
era d’Esquerra (Ed. 62, 1986). Cal es-
mentar també que enguany s’han re-
editat, a Proa, dos volums importants:
Els darrers dies de la Catalunya repu-
blicana –tercera reimpressió– i
Siluetes de catalans; Cos setània
Edicions de Valls n’ha publicat un
volum miscel·lani; i el politòleg Xavier
Ferré en prepara una biografia.
Caldrà veure fins on és capaç d’es-
candallar aquest grafòman impeni-
tent, d’activitat oceànica i trajectòria
torrencial.u
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No em sé estar d’escriure en un paper
mal que siguin quatre ratlles de re-
cord d’aquell català, gran defensor de
l’idioma i gran amic que es deia Josep
Tremoleda i Roca. La raó és que ara,
aquest mes de març, ja fa dos anys
que es va morir. Fa dos anys que en
més d’una ocasió –m’imagino que,
com jo, molta més gent– trobem a
faltar la trucada càlida, un pèl impe-
riosa, aquella trucada d’informació,
d’advertiment, de suggeriment de
feina a fer, d’interès per la feina feta.
O se’ns en va la mà al telèfon pensant
endebades que ell atendrà i entendrà
els nostres projectes, les nostres críti-
ques, els nostres dubtes. Josep Espar
ho va dir molt bé: «Josep Tremoleda
podia exhibir una madura, pondera-
da, aprofundida posició davant de
qualsevol conflicte.»

Fa dos anys que és mort i la con-
torbadora sensació del risc que l’oblit
plani sobre l’obra de Josep Tremoleda
et fa rememorar-la: la xarxa de pro-
fessors de català arreu del país, quan
pintaven bastos, amb insòlites solu-
cions per a tota mena de problemes,

pedagògics o personals; el
manual de gramàtica
Signe, que va impulsar
amb entusiasme, per bé
que no el va escriure; la re-
vista Cavall Fort per a nois
i noies, filla arrencada amb
fòrceps de l’entranya ma-
teixa de qui, creient en
una idea, va consolidar
una eina que encara treba-
lla; la decidida empenta a
un teatre per a públic jove
que va veure créixer i afer-
mar-se en el transcurs de
vint anys i arreu del país...

Això només pel que fa
a la defensa, la difusió i
l’ennobliment de la llen-
gua nacional, deixant a
banda altres accions
paral·leles, com l’edició de
«còmics» en català o l’edi-
ció de discos de sardanes,
altrament sempre acom-
panyades de pulcres estu-
dis sobre l’obra editada i
els autors.

Semblaria, doncs, que, només dos
anys després del seu òbit i ara que ell
tot just en tindria setanta, es podria
esborrar la seva obra amb un lacònic
«ja es va morir».

Sí, Josep Tremoleda i Roca va
morir, i prou que ens dol. Però la
seva obra és encara viva, vigent, ne-
cessària, útil, imprescindible. I bé cal
recordar-la, perquè sigui exemplar.

Ens pot ser difícil trobar el seu nom
encapçalant una obra escrita o en
llistes de personatges proclius a llo-
rers atorgats pels mitjans de comuni-
cació. Però encara és més difícil de
no advertir la petja del pas de Josep
Tremoleda pels camins accidentats
d’una seixantena d’anys de lluita
aferrissada, altruista i generosa en
defensa de l’idioma.u
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Ja fa dos anys

Martí oLaya

Josep Tremoleda i Roca

Ara fa dos anys que morí
l’impulsor d’idees com la
xarxa de professors de ca-

talà, el manual Signe o la re-
vista Cavall Fort.

• Maquetació de llibres 
i revistes

• Publicació de llibres
• Mecanografiat de textos
• correcció de textos en català

Servei Tècnic 

de Maquinària

d’Oficina

Reparació de màquines d’escriure i de calcular
Reconstrucció de màquines d’escriure antigues

Tel.: 93 317 21 80
Pl. Castella, 3, 2n H5 – 08001 Barcelona

seRVeis eDiToRiaLs
Jordi ardèvol – Tel.: 93 302 68 55

c/e: jardevol@teleline.es
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David PALOMA i Albert RICO
Diccionari de pronunciació del
català
Edicions 62, Barcelona 2000

Tots els qui es dediquen a això de la
correcció lingüística saben que la
qüestió de l’oralitat formal és (o ha
estat) un maldecap. En els anys vui-
tanta es va encetar el debat a causa
de la implantació de mitjans de co-
municació orals i audiovisuals en ca-
talà (TV3, C33, Catalunya Ràdio, C9,
etc.) i en els anys noranta s’hi ha
aprofundit. Pensem, per exemple, en
la famosa Proposta per a un estàn-
dard oral del IEC (1990 i 1992) o en
llibres com el Manual de pronuncia-
ció de Josep-Anton Castellanos
(Eumo, 1993), La llengua dels mitjans
de comunicació de Toni Mollà
(Bromera, 1990), el meritori Manual
d’ús de l’estàndard oral de Josep
Lacreu (Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana, 1990, 3a. ed.
1996) o el més recent El català estàn-
dard i els mitjans audiovisuals de
Francesc Vallverdú (Edicions 62,
2000, que es pot considerar una re-
formulació de l’incipient Elocució i or-
tologia catalanes del mateix autor
[Teide, 1986]).

En aquest marc, cal celebrar que
hagi aparegut, l’any 2000, el
Diccionari de pronunciació del català,
de David Paloma i Albert Rico. Aquest

diccionari no és un diccionari amb la
transcripció fonètica de tots els mots
catalans (una cosa que fa, p. e., el
Diccionari ortogràfic i de pronúncia
de Jordi Bruguera [Enciclopèdia
Catalana, 1990, 2a ed. 1992]), sinó
que dóna compte dels casos mal pro-
nunciats o problemàtics. Té, per tant,
una funció de “reparar”; és a dir, in-
dicar com es pronuncia una cosa dub-
tosa o bé que popularment pronun-
ciem malament.

Ara, però, permeteu-me que
sigui una mica malèvol. El diccionari
de Paloma i Rico (per cert, és el ter-
cer cop que col·laboren) indica que
atmosfera s’ha de pronunciar amb
accent sobre la e. Tanmateix, un
altre diccionari d’aquesta mateixa
col·lecció, el Diccionari complemen-
tari del català normatiu, de Lluís
López del Castillo, publicat uns
quants anys abans, proposa d’adme-
tre l’escriptura atmòsfera. La pre-
gunta és obligada: com quedem?
Em sembla que tothom està d’acord
que una editora hauria de mantenir
una línia homogènia en les propos-
tes que fa, i més tractant-se de dic-
cionaris d’una mateixa col·lecció.
Com s’explica aquesta incongruèn-
cia? Segurament, l’editora pensa
més a fer diccionaris per vendre i fer
negoci que no pas a bastir un corpus
lexicogràfic coherent, que sigui una
proposta cohesionada en la confor-
mació de l’estàndard català.

Però tornem a la descripció del
diccionari. Tot el que cal dir sobre
aquest diccionari ja es diu en la intro-
ducció. Per tant, potser més val deixar
parlar els autors. En reprodueixo,
doncs, parcialment el pròleg, perquè
així us fareu una idea clara de què és
i com és aquest diccionari.

«El Diccionari de pronunciació en
[sic] català pretén ser una obra de
consulta ràpida per resoldre dubtes
concrets de pronunciació. Hauria de
ser, doncs, una eina eminentment
pràctica per millorar l’elocució [...].
És clar que no és una obra exhausti-
va —conté aproximadament 2000
paraules—, sinó més aviat un reper-
tori de les principals errades de pro-
nunciació, ortològiques, que se sen-
ten en el teatre, en la ràdio, en la

televisió. I que representen també els
principals dubtes de pronunciació
que poden tenir els professionals de la
paraula, per no dir tots els parlants
que hagin de fer un ús acurat, formal,
públic, de la llengua catalana. Així, no
s’hi inclouen formes com mirar, noi,
breu [...], però sí dimissió, til·la, ècze-
ma, examen... —que, per un seguit
de motius lingüístics i extralingüístics,
no resulta estrany sentir pronunciar
de manera deficient, d’acord amb
l’ortologia catalana (dimisió, tila, ec-
sema, ecsamen, per exemple). No hi
ha intenció, doncs, de descriure totes
les deficiències ortològiques que es
poden produir en català. [...]»

Alguns exemples de paraules que
entra:

anant-hi (es diu que cal pronunciar-hi la te)
arbre (es recomana que es pronunciï abre)
canvio verb (amb accent a la i)
menor (deixa la possibilitat de pronunciar
o no la erra, com en molts altres casos de
cultismes)
vampiressa (amb essa sorda)
llavors (que cal pronunciar sense erra)
lingüista (que cal pronunciar amb -e en
occidental quan és masculí, i també sense
palatalitzar la ela inicial)
contra- prefix (indicant que en català
oriental no neutralitza la o)
disseny (indicant que va amb essa sorda)
intèrfon (per indicar que cal pronunicar-
ho pla, com telèfon)
vídeo (recomana que, en central, es pro-
nunciï sense neutralitzar la o [això també
ho proposa el diccionari de l’Enciclopèdia];
ara bé, no fa esment del canvi d’accent
que és tan popular en català central
[bidèu])
vint anys indicant que cal pronunciar-hi la
te)

També hi trobem, com hem dit,
noms de persona i de lloc. P. e., entra
Benidorm, Dénia, Matadepera, Van -
dellòs o Benifallet (en tots aquests
casos s’indica el timbre de la o o de la
e a partir de la pronúncia local), i
també Flix (amb xeix); però, en canvi,
s’han oblidat de Vinaròs i Manacor,
que són amb o oberta i que molta
gent pronuncia malament. També hi
surt algun topònim no català, com
Los Angeles (amb ge catalana), o
Arres, un poble de la Vall d’Aran, que
cal pronunciar pla i no pas agut com

Diccionari de pronunciació:
celebrem-ne l’aparició

Xavier RuLL
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fan alguns mitjans de comunicació.
Cal fer esment d’alguns sigles, com
HB, cd-rom o CBS; el diccionari les
entra perquè, com se sap, sovint es
pronuncien a l’espanyola. Hi man-
quen, però, altres coses, com ara
oliva: aquest mot no s’ha de pronun-
ciar amb diftong (*auliva ); però, mal-
grat que és una pronúncia encara
viva en els parlars occidentals, el fet
és que no l’entra (potser perquè, cer-
tament, està en recessió).

Aquest diccionari conté, per a
cada cas, la transcripció fonètica en
AFI (alfabet fonètic internacional), a
més d’algunes explicacions (tant
fonètiques com sobre el significat
del mot), adreçades més aviat a un
públic no especialitzat. Cal dir que

en la transcripció fonètica no fa dis-
tincions entre aproximants i oclusi-
ves sonores (b, d, g).

El que em sembla més destacable
de tot el diccionari, molt més que el
sentit de l’obra o el contingut, és que
dóna la transcripció en català central i
català nord-occidental. És una fita re-
marcable en la lexicografia catalana:
per primera vegada —si exceptuem
l’Alcover-Moll— queda recollida una
pronúncia altra que la del català cen-
tral. I això és digne de lloança. (Ara: no
hi ha la pronúncia dels sis grans dia-
lectes, i em sembla que hauria estat bé
que s’hi inclogués, si més no, la pro-
núncia valenciana i la baleàrica.)

En resum: sembla, d’entrada, una
obra correcta. Té, és clar, alguna man-

cança, però és comprensible, perquè
els diccionaris no poden contenir-ho
tot. D’altra banda, és pensat perquè
pugui consultar-lo un no lingüista,
però això no priva que sigui beneficiós
també per a un tècnic lingüístic. Ara
només cal demanar que, quan en
facin la segona edició, hi incloguin les
quatre pronúncies més generals (com
a mínim): central, valencià, nord-occi-
dental i baleàric. Si fan això i esmenen
alguna de les mancances que hem de-
tectat, podrem afirmar que és un bon
diccionari.u

Maria Pilar PEREA
Complements a la flexió verbal en
els dialectes catalans: dotze qua-
derns de camp d’Antoni M.
Alcover
Curial edicions catalanes / Publicacions de
l’Abadia de Montserrat (amb el suport del
Consell Insular de Mallorca)
«Textos i Estudis de Cultura Catalana»
Barcelona 1999.

Qui va ser Antoni M. Alcover? Més
d’un es deu haver fet aquesta pre-
gunta en consultar el monumental
Diccionari català-valencià-balear (DCVB)
que ell mateix va emprendre. Aquells

deu volums constitueixen una immen-
sa deu lexicogràfica de la qual encara
avui bevem. Si ho demanem als savis,
ens diran que es tractà d’una persona
polèmica que se les tingué ja des d’un
bon principi amb l’Institut d’Estudis
Catalans (l’any 1918!) després d’ha-
ver-ne estat president, fet que el
portà a menar una enorme tasca d’in-
vestigació en solitari que quallà, amb
la posterior col·laboració de l’altre
gran lingüista insular Francesc de
Borja Moll, en el DCVB. Antoni Maria
Alcover (1862-1932), sacerdot des
de 1886, vicari general de Mallorca
(1898-1916), s’inicià en les lletres
amb l’Aplec de rondaies mallorqui-
nes, una ingent recopilació de 24
volums (des de 1896) i a partir de
1900 llançà la idea, mitjançant la
seva coneguda Lletra de convit, de la
necessitat de fer un exhaustiu dic-
cionari de la llengua. Però per a fer
realitat aquest projecte calia una
preparació prèvia, un «treball de
camp» que ara, al cap d’anys, ha vist
la llum pública. 

Com a mostra de la seva preocu-
pació per la morfologia verbal, colum-
na vertebral de tota llengua romànica,
Alcover havia publicat La flexió verbal
en els dialectes catalans (entre 1929 i
1932). Una de les bases d’aquest es-
tudi foren els dotze quaderns que la
doctora en Filologia Catalana de la
Universitat de Barcelona Maria Pilar

Perea ha exhumat i ordenat dels ar-
xius i ha preparat per a complementar
l’edició informàtica de La flexió verbal
en els dialectes catalans (el present
obliga!). 

És la prova de com mossèn Alcover
recorregué de 1902 a 1928 els Països
Catalans cercant testimoniatge oral
de persones vives, especialment ado-
lescents però també vells i infants,
dels quals consigna, en força oca-
sions, noms i cognoms. 

Ben interessant és l’apartat (en el
volum VIII) que dedica a l’Alguer, que
visità en diverses ocasions entre 1913
i 1917 i en temps de prou dificultat
per a viatjar! S’hi reprèn aquest in-
terès tan especial que ha tingut la ciu-
tat sarda per a nosaltres. Així, una
obra que podria semblar extremada-
ment difícil als ulls dels no iniciats es
converteix en un document de valor
innegable per l’aparent senzillesa
amb què les enquestes són realitzades
i explicades. I és un gust constatar
com una forma verbal que havíem
usat des de la més tendra infància i
que ara, llegits i amb carrera, consi-
deràvem com una deformació vulgar
o, si més no, dialectal, resulta que a
l’altre cap de l’univers lingüístic cata-
lanoparlant també la diuen (o deien). 

Un llibre, doncs, per a la consulta
dels especialistes però també d’in-
terès per al lector inquiet que vol
saber d’on ve i cap a on va.u

Qui fou mossèn Alcover?
Víctor PaLLÀs

(Una primera versió d’aquesta ressenya es
va passar per la llista de distribució Zèfir
<http://www.rediris.es/list/info/zefir.html>.)
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Isabel-Clara SIMÓ
Carta al meu nét:
Sobre el nacionalisme
Columna, «Carta a...»
Barcelona 2000.

Darrerament proliferen els llibres re-
dactats de forma epistolar on diver-
ses personalitats de renom s’adre-
cen a suposats néts, germans o fills
per tal de parlar-los (a ells i, de re-
truc, a la resta de lectors) d’un tema
que els inquieta d’una manera molt
íntima. L’editorial Columna s’afe-
geix a aquesta moda i enceta la
col·lecció «Carta a...» amb aquest
breu llibre de l’escriptora i periodista
Isabel-Clara Simó, on, amb l’estil
amè, entenedor i directe que carac-
teritza les seves obres, tant les pe-
riodístiques com les literàries, s’a-
dreça a un nét encara imaginari per
explicar-li què és això del naciona-
lisme, ara que se’n parla tant, i tan
malament, des de les cavernícoles
instàncies del govern espanyol. 

Amb aquesta carta, precedida per
un pròleg de l’historiador Josep M.
Ainaud de Lasarte, I.-C. Simó fa
didàctica del nacionalisme remetent-
se a anècdotes i vivències pròpies:
explica les contradiccions i les burles
sofertes durant la postguerra, en
plena dictadura franquista; narra el
propi procés de descoberta de la cul-

tura, la història i la geografia d’arreu
dels Països Catalans, en un moment
en què tot semblava girar al voltant
d’España; descriu aquella societat
«plena de contradiccions i descon-
certada» on tants catalans van
haver de viure; i té un record emo-
cionat envers Joan Fuster i la seva
obra Nosaltres, els valencians, que
possibilità que tant ella com altres
estudiants es fessin preguntes
sobre llur identitat nacional i la
reali tat que vivien diàriament. 

Tanmateix, la seva veu rebel no
pot evitar d’exclamar-se que els de-
fensors de la llibertat, els revolucio-
naris que l’envoltaven en la seva
època d’estudiant, quan començava
a desvetllar-se la seva personalitat
inconformista i crítica, estiguessin
dividits en tres discursos diferents,
però no excloents sinó perfectament
conjuminables: la llibertat de classe,
la llibertat de la dona i la llibertat na-
cional, que amb el temps esdevin-
drien els tres eixos principals del seu
pensament. Diverses vegades al llarg
del llibre compara la situació inferior
de les dones i dels sectors més dis-
criminats de la societat amb la situa-
ció d’inferioritat de la nostra llengua
i del nostre país.

Alhora, també es lamenta de l’ac-
titud passiva de la major part de la
societat en temps de la dictadura,
que acceptava com un fet natural la
situació injusta que es vivia, i no es
feia preguntes sinó que es confor-
mava amb el típic i tòpic «anar
fent», de tan trista anomenada a
casa nostra. Així mateix manifesta la
seva indignació per l’autoodi irritant
dels burgesos barcelonins. Compara
aquelles actituds amb les que s’ob-
serven davant les actuals agressions
espanyoles i deixa ben retratats els
«esquizofrènics ideològics» i llur ser-
vilisme llefiscós: els qui postulen que
dues llengües són millor que una
(malgrat que aquesta una sempre
sigui l’única discriminada); els acom-
plexats, conformistes, resignats i en-
cantats de la vida de ser la part d’un
tot; els qui no volen que Catalunya
(o els Països Catalans) siguem un
país normal que pot viure en català
sense entrebancs, sinó que volen un

país folclòric, amb una llengua amb
els àmbits d’ús limitats.

Finalment, justifica la seva aversió
envers l’actual constitució espanyola,
sorgida del postfranquisme i redacta-
da en consens entre dictadors i
demòcrates, amb molta por i massa
prudència per part dels darrers i amb
la intenció mal dissimulada per part
dels primers de «frenar Catalunya,
fer-li impossible qualsevol projecte
nacional, lligar-la de mans i peus,
avortar qualsevol intent d’afirmació
nacional catalana». I conclou dient
que, si arriba un dia en què els
Països Catalans són independents, la
relació amb Espanya serà molt més
bona, un cop esbandits els comple-
xos de tots dos pobles.

Amb aquest llibre de publicació
tan oportuna, Isabel-Clara Simó ex-
posa, d’una manera planera però ri-
gorosa, militant però serena, les seves
reflexions sobre el nacionalisme, amb
les quals explica i aclareix el sentir de
tots aquells qui som catalans i, com
és natural, de cap altra nacionalitat.
Un llibre impecable, des de la senzi-
llesa, que ben segur que els profes-
sors més compromesos divulgaran
entre els alumnes.u

Didàctica crítica
del nacionalisme

anna PoRqueT








