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Número semimonogràfic

CC
reiem que hem d’advertir els nostres lectors habituals sobre
una particularitat d’aquest número: és semimonogràfic (lle-
giu semi-monogràfic).

De fet, moltes revistes publiquen, de tant en tant, un número
monogràfic, val a dir, dedicat a un sol tema, que per alguna raó
(oportunitat, importància, complexitat...) es justifica, o bé un
número semimonogràfic, val a dir, dedicat en una part remarca-
ble també a un determinat tema. Doncs bé, aquesta vegada nosal-
tres publiquem un número que podem qualificar de semimo-
nogràfic, perquè publica un treball que ocupa més d’un terç de les
seves pàgines. (Si voleu, per la seva posició central, aquest treball
fàcilment pot ser separat de la revista.)

En efecte, es dóna la circumstància que justament ara el nos-
tre consoci i col·laborador Josep Ruaix, curós gramàtic, ha enlles-
tit un treball que creiem digne de ser conegut per les persones inte-
ressades per la normativa de la nostra llengua, com són, si no tots,
bona part dels nostres lectors. És un treball que estudia amb ampli-
tud i alhora amb voluntat de síntesi un tema relativament nou i
sobre el qual existien uns coneixements més aviat fragmentaris,
incomplets i desconnectats. Lògicament, és un treball llarg, sobre-
tot per la nombrosa i necessària exemplificació que conté. En teo-
ria, s’hauria pogut publicar en dues o més etapes, però això li hau-
ria fet perdre, en la pràctica, molt de valor de cara a la consulta
(de fet, alguns articles de la nostra revista ja són citats en obres de
referència). Per això el publiquem íntegrament en un sol número.
Es tracta d’un treball de sintaxi, essent la sintaxi un tema que
Llengua Nacional sol tocar habitualment, i que projecta nova llum
sobre els límits o restriccions en l’ús dels pronoms febles adver-
bials, problema que ja ha sortit, d’una manera o altra, anterior-
ment en les nostres pàgines. Creiem, doncs, que els nostres lectors
no solament acceptaran de bona gana aquesta particularitat del
present número, sinó que fins i tot l’agrairan.

Tanmateix, en aquest número hi surten també altres seccions
habituals, amb informacions, comentaris, notes, etc., que espe-
rem que també resultaran útils per al nostre públic. I, a propòsit
de les notícies que hi surten ressenyades, volem destacar en
aquesta pàgina editorial la concessió del Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes a Antoni M. Badia i Margarit, prohom octoge-
nari a qui la nostra associació felicita ben de cor per tota una vida
esmerçada en els estudis lingüístics i en activitats docents, acadè-
miques i cíviques que han ajudat en grau eminent a configurar la
nostra cultura «rica i plena». L’exemple del doctor Badia i Mar-
garit, en la línia del que expressàvem en l’editorial del número
anterior, ens esperona a tots a maldar, amb esperit magnànim, per
la unitat de la nostra llengua i per la bona avinença dels qui ens
en preocupem, a mantenir l’esperança en la seva pervivència en
el futur –una cultura rica i plena té una bona base per a fer-se
atractiva i generar nous conreadors–, i a treballar per l’ús i bon
ús del català –aspectes, ambdós, a què Badia ha dedicat atenció–.
No cal dir que la nostra associació, amb la publicació de la seva
revista, també vol contribuir a tots aquests objectius.u

La popularitat de
Pompeu Fabra

T
othom sap que mestre Fabra viu
a Badalona. Tothom sap que fu -
ma en pipa. Tothom sap que és

un home intel·ligent, cordial, bonda -
dós, un home d’aquells que sempre
n’hem dit un senyor.

I tots li diem mestre. En les lletres,
el mot mestre té un caient antipàtic,
un plec d’adulació. El cas de Fabra és
excepcional. Li diem mestre natural-
ment, car ens ha ensenyat a escriure,
en el sentit original del mot.

De la popularitat del mestre Fabra,
en podríem contar algunes anècdo-
tes. Per exemple, una que data del
1929, quan vingueren a Barcelona els
escriptors castellans, en expedició de
simpatia. A primeres hores de la tarda
d’un dia d’aquells, un grup dels nos-
tres hostes sortia de dinar de can
Soler, a la Barceloneta. Els acompa -
nyaven alguns intel·lectuals catalans.
Al carrer, una colla de xicots de la bar -
riada, en descobrir en el grup a Pom-
peu Fabra, li feren una ovació. Els cas-
tellans encara no s’han refet de la
sorpresa. Un filòleg aplaudit en ple
carrer! Els catalans som així, pogué-
rem respondre’ls.

Ara, en ocasió que mestre Fabra
compleix setanta anys, altra vegada la
simpatia de Catalunya s’ha rendit als
seus peus. Barcelona li ha conferit la
Medalla de la Ciutat. I l’acord ha estat
pres per un ajuntament que presideix
–atzars, o més ben dit, imperatius del
destí– Hilari Salvador, un d’aquells
xicots que ara fa nou anys, en ple
carrer de la Barceloneta, aplaudiren
un filòleg.

Andreu A. Artís
(Revista de Catalunya, núm, 84, març de 1938, p. 412)

la flama de la llengua
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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 parlada multifor me, una

llen  gua lite rària filla d’un llarg i acu-

rat tre   ball de se lecció i fixació; i això

s’es  devingué en les terres de llengua

catalana i els catalans tinguérem la

nostra llengua nacional, on a penes

tra  s                     pua  ven les di fe rències dia lec tals

de la llengua parlada.

(Pompeu Fabra)
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E
l passat 15 d’abril, Albert Ma -
nent va publicar en el diari Avui
un article titulat «Contra els qui

proclamen l’agonia del català», en el
qual, a part de citar-me reiterada-
ment, em qualificava de profeta, de
victimista i de derrotat per haver go -
sat escriure en el número 40 de LLEN-
GUA NACIONAL un treball titulat «La
submissió lingüística i nacional de
Catalunya». Com que el to emprat
pel senyor Manent era de menyspreu
envers la meva persona i la de tots
aquells que denuncien la gravíssima
situació en què es troba la llengua
catalana, em sento obligat a fer-li
algunes consideracions.

En primer lloc, benvolgut Manent,
quan parleu d’algú, ja sigui a favor o
en contra, assegureu-vos sempre d’es-
criure correctament el seu nom. Jo, per
exemple, no em dic «Aleixandre» sinó
Alexandre. Un error com aquest resta
credibilitat a l’autor i denota manca de
rigor per part seva. Pel que fa als atacs
amb què m’obsequieu, permeteu-me
dir-vos que no em sorprenen. Em
dolen, però no em sorprenen. Em do -
len perquè trobo que, obsedit a defen-
sar aquells que han detingut el govern
–en podem dir govern?– de Catalunya
els darrers vint-i-tres anys, no heu vol-
gut entendre res de les reflexions que
feia en el meu escrit. No em sorpre-
nen, perquè és lògic que aquells que
volen despertar el seu poble provoquin
l’enuig dels qui el volen adormit. ¿No
us sembla, això no obstant, que tanta
son no pot ser bona? ¿No us sembla
que ja n’hi ha prou de dir-ne prudèn-
cia, de la covardia? Francament, no és
l’anestèsia nacional el que s’espera
d’un go vern que es proclama nacio-
nalista. Ja sé que amb un govern socia-
lista hauria estat molt pitjor, ja sé que
una cosa és la por d’anar més enllà i
una altra la voluntat d’espanyolitzar
Catalunya. Però de què li serveix, al
país, que governin els primers si, al
capdavall, el resultat és el mateix que
si ho fessin els segons? Ho vaig dir en
el treball que blasmeu i us ho repeteixo

ara: «La submissió lingüística dels cata-
lans és inherent a la seva submissió
nacional a Es panya. Militarment
vençuda, na  cionalment sotmesa i mo -
ralment acovardida, Catalunya s’aver-
gonyeix de la seva llengua i la lliura
inconscientment al seu botxí.» En
altres pa raules, benvolgut Manent: si
som una nació sense Estat no és pas
per culpa de tenir una llengua man-
cada de reconeixement, sinó que la
nostra llengua està mancada de reco-
neixement perquè no tenim Estat. I no
en tenim, no pas perquè Espanya no
ens el deixi tenir, sinó perquè no ens

veiem amb cor de tenir-lo. I quan s’ar -
riba a aquest punt, és èticament inad-
missible l’ús del terme nacionalista
com a definició d’un govern la màxima
aspiració del qual és l’encaix del seu
país en el si d’un altre. Se’n pot dir
incapacitat, inapetència, regionalisme
o pusil·lanimitat, però mai naciona-
lisme.

En el vostre article citeu l’erudit del
segle XVIII, Antoni de Capmany, i m’hi
relacioneu malèvolament en recordar
que es tracta d’algú que va dir que
escrivia en espanyol perquè el català
era «lengua muerta para la república
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Llengua pròpia i amor propi
Resposta a Albert Manent

VÍCTOR ALEXANDRE



de las letras». De debò penseu que jo
dono el català per mort? De debò em
creieu capaç d’escriure en espanyol al
nostre país? Si és així, benvolgut Ma -
nent, és que no em coneixeu. N’hau -
ríeu tingut prou de llegir els meus lli-
bres per a estalviar-vos una atzagaiada
com aquesta. Ves per on, és precisa-
ment perquè encara considero la llen-
gua catalana una llengua viva que
escric sobre el tema. És precisament
perquè sóc un optimista empedreït
que intento transmetre la idea que
només les persones i els pobles imma-
durs deixen que siguin altres els qui
decideixin per ells.

Em qualifiqueu de «profeta de cala-
mitats» i dieu que els meus escrits
poden «ajudar a la desorientació
de la gent senzilla». Des de quina
talaia us mireu la vida, Manent?
Jo també sóc una persona senzi-
lla, i és perquè confio en la in tel -
·ligència dels qui són com jo que
intento enfortir el seu amor propi
i crear-los dissonància cognitiva
per mitjà de raonaments. Els lli-
bres que ajuden a pensar no són
dolents, bon amic. Els llibres que
ajuden a pensar només espanten
el poder i els amics dels qui dete-
nen el poder. On us situeu, vós?
Com és que viviu com un atac
personal tota descripció de la rea-
litat catalana que no afavoreix els
qui han gestionat els interessos espan-
yols a Catalunya el darrer quart de
segle? 

Us definiu com a catalanista i us
ho accepto, no sóc qui per a jutjar-
vos. Però em pregunto per què em
recorden tant el PP i el PSOE les vostres
paraules. En Jordi Solé i Camardons
també us ho va retreure en un article
a l’Avui. ¿Us adoneu que quan dieu
que «en un moment en què impera el
liberalisme a ultrança, la ingerència en
l’ús social (del català) és contrapro-
duent» coincidiu fil per randa amb les
tesis del nacionalisme espanyol? Vidal-
Quadras i Rodríguez Ibarra fa anys que
repeteixen el mateix. També diuen,
com vós, que exigir que el català ocupi
el lloc que li correspon com a llengua
nacional de Catalunya és fer-la «anti -
pàtica i problemàtica». És curiós, no us
sembla? Fa tres-cents anys que la llen-
gua espanyola s’imposa per la força a
Ca ta lunya i ningú no la troba antipà-
tica ni problemàtica. S’està produint a
casa nostra un procés escandalós de
substitució lingüística i vós preteneu

que ens ho mirem amb resignació cris-
tiana, com una voluntat sobrenatural
que no pot ser contradita. Sobretot
que els espanyols no s’enfadin. Us
adoneu que el vostre és el raonament
del vençut? Encara que us proclameu
catalanista, ja fa temps que interior-
ment heu claudicat. No seré jo qui us
ho retregui, hi teniu tot el dret –tres
segles de rentada de cervell fan molta
feina–; però, si us plau, no blasmeu
els qui no hem vingut a aquest món a
resignar-nos, sinó a intentar de can-
viar el curs de la història. 

Us equivoqueu de nou quan dieu
que no tinc respecte pels qui senten
l’espanyol com la seva llengua més
íntima i personal. Jo mateix (ho explico

en el meu darrer llibre1) sóc fill de pare
espanyol. Sóc, per tant, veritablement
bilingüe i puc tenir reflexions «íntimes
i personals» en espanyol, però això no
treu que la llengua pròpia de Cata-
lunya sigui el català. Una cosa és la
meva realitat personal i una altra la de
la nació on visc. Que sis milions de da -
nesos parlin anglès perfectament no
converteix l’anglès en la llengua prò-
pia de Dinamarca. Altrament, hau ríem
d’acceptar que Catalunya té tantes
llengües pròpies com col·lectius capa -
ços de parlar-les. Si jo visc fora dels
Països Catalans, és evident que la
meva llengua vehicular ha de ser la
pròpia del país que m’acull. Això no
treu que parli en català a casa meva i
que transmeti aquesta llengua als
meus fills; però m’equivocaria si, a
més, pretengués que fos considerada
llengua pròpia d’aquell territori. Per la
mateixa raó, tenint en compte el nom-
bre de catalans que viuen a Madrid,
com és que el català no és allí llengua
pròpia? Com és que allò que Espanya
i França imposen als Països Catalans

no ho apliquen a casa seva?
Els temps han canviat, Manent. És

d’una ingenuïtat entendridora sentir dir
que si la llengua catalana ha sobrevis-
cut a Felip V i a Franco sobreviurà tam -
bé als seus enemics d’avui. Les colonit-
zacions d’avui no tenen res a veure
amb les d’abans. Les colonitzacions
d’avui són etèries i, com les tortures de
la policia espanyola, no deixen marca.
No és pas per raons de cortesia que
l’anglès no ha substituït el danès a
Dinamarca, sinó perquè ha topat amb
la voluntat dels danesos de fer impres-
cindible la seva llengua a casa seva i de
continuar essent un Estat. I aquesta és
la qüestió: D’acord amb les regles
actuals del joc internacional, Catalunya

i la seva llengua no tenen cap pos-
sibilitat de sobreviure en el si d’un
Estat que no sigui el seu. Ja sé que
vós no aproveu la inde pen dència
de Catalunya. Altrament hauríeu
d’explicar com és que, a la pro-
posta d’intervenció en un debat a
Catalunya Ràdio, vau suggerir que
us substituís Albert Branchadell,
un senyor que diu que «la inde-
pendència de Catalunya és per-
versa i moralment reprovable». 

La cosa més greu, però, és
que aquells que han disposat de
vint-i-tres anys per a retornar al
català el caràcter de llengua na -
cional, no tinguin el coratge de

reconèixer l’abandonament de les seves
responsabilitats. Tants anys de des           na -
cionalització, de renúncies, de genu-
flexions i de pactes amb els pitjors
enemics que ha tingut aquest país
d’ençà de la mort de Franco són un
balanç que el judici de la història no
per donarà. És per supèrbia que l’es-
cardalenc poder català nega la realitat,
perquè és justament la realitat allò que
el posa en evidència; és per orgull que
en blasma el missatger, perquè amb
els seus escrits desperta la consciència
de la gent, proposant-li de viure en
una nació adulta i no pas en una llar
d’infants.

Comprenc, benvolgut Manent,
que el títol del meu treball «La sub-
missió lingüística i nacional de Cata-
lunya», us sembli «escandalós». Tam -
bé els ho sembla als qui diuen que
«Catalunya és Espanya». A mi, en
canvi, el que em sembla escandalós
no és el títol sinó el fet.u
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No és pas per raons de
cortesia que l’anglès no
ha substituït el danès a
Dinamarca, sinó perquè
ha topat amb la voluntat

dels danesos de fer
imprescindible la seva

llengua a casa seva i de
continuar essent un Estat 

1. Víctor Alexandre i Joel Joan, Despullats, Edi-
cions Proa, Barcelona 2003.



1. Quatre anys de govern del
pacte de progrés

L’any 1999 el PP no aconseguia, al
Parlament de les Illes Balears, la majo-
ria absoluta, pels pèls. La victòria del
Pacte Progressista a Eivissa i de la Coor-
dinadora d’Organitzacions Progres-
sistes (COP) a Formentera –illa que
compta amb un únic diputat– per-
metia que, unint-se totes les forces
d’esquerra, nacionalistes i ecologis-
tes, es formàs el govern del Pacte de
Progrés. Amb Francesc Antich com a
president i amb la Conselleria d’E-
ducació i Cultura en mans del PSM,
semblava iniciar-se una nova etapa
per a la política lingüística insular.

Al llarg d’aquests quatre últims
anys, al govern de les Illes Balears hi
ha hagut una Direcció General de
Política Lingüística, amb Joan Melià
al capdavant, que ha promogut ini-
ciatives diverses en el procés de nor-
malització, adreçades fonamental-
ment a l’àmbit educatiu, i amb
especial esment a la recuperació de
l’autoestima lingüística per part dels
catalanoparlants. 

Entenem que l’adscripció d’aquesta
direcció general a la Conselleria de
Cultura fou un error –que s’ha anat
repetint al llarg de successius governs–;
Política Lingüística hauria de ser un
departament de la conselleria de Pre-
sidència i, des d’allí, irradiar al conjunt
de departaments del govern. Política
Lingüística no guarda més relació amb
Cultura que amb Comerç, Indústria,
Esports o Agricultura.

Des de la Conselleria d’Educació,
amb Damià Pons com a conseller, tam -
bé s’han posat en marxa grups d’aco-
lliment per a l’alumnat immigrat, tallers
de llengua per a aquells que no domi-
nen la llengua catalana, i altres pro-
grames d’integració lingüística. 

No s’han produït, emperò, canvis
legals. S’ha funcionat, durant aquests
quatre anys, amb la mateixa legislació
que va deixar establerta, prèviament, el
Partit Popular: només s’han realitzat
alguns petits retocs, a partir d’ordres de

la conselleria que no han afectat subs-
tancialment la carcassa legal prèvia.

La rumorologia imperant indicava
que, si es guanyaven les eleccions del
2003, ben aviat es promouria una
intensificació de l’ús del català en

l’àmbit educatiu i una eventual re -
forma de la Llei de Normalització Lin -
güística, aprovada l’any 1986 i no
modificada des d’aleshores. Es trac-
tava, emperò, de pura rumorologia i,
encara, sobre la base incerta de futurs
resultats electorals.

2. L’aplicació de la legislació lin-
güística al llarg dels darrers qua-
tre anys

Probablement, la legislació sobre ús
de la llengua ha estat de les més poc
aplicades des que es va aprovar la LNL.
Malgrat tot, no hi ha dubte que els
intents més seriosos d’aplicació s’han
produït durant l’última legislatura.

De fet, sempre havíem tengut la
impressió que la LNL s’havia aprovat,
amb una amplíssima majoria de vots
del Parlament de les Illes Balears, sense
cap intenció real, emperò, d’aplicar-la.
No existia discurs per a contrarestar les
demandes a favor del català formula-
des pels partits d’esquerra i nacionalis-

tes i, en conseqüència, el PP accedia a
l’aprovació de la llei. Però no se la creia
gens ni mica.

La victòria del Pacte de Progrés
implicava que passaven a formar part
del govern alguns partits polítics amb
representants que sí que hi creien, en

la normalització de la llengua, que
constituïa un dels seus objectius. De
tota manera, l’aplicació de la LNL ha
estat molt desigual, atenent als dife-
rents àmbits d’ús de la llengua. Així,
per exemple, hem pogut observar
avanços significatius en l’ús del ca -
talà en els centres d’ensenyament
(més en l’escola pública que no en
la privada; més a Mallorca i Menorca
que no a Eivissa), tot i que, encara,
sectors molt significatius d’aquest
àmbit es troben per sota d’allò que
marca la llei. Especialment a l’illa
d’Eivissa, encara hi ha centres pú -
blics que no arriben al 50% d’ense -
nyament en llengua catalana, sense
que, des de la Conselleria, s’hagin
arribat a prendre les mesures neces -
sàries per a fer complir efectivament
la legislació vigent. En un volum pu -

blicat recentment (Perspectives socio -
 lingüístiques a les Illes Balears, B. Joan,
ed. Res Publica Edicions, Eivissa 2002),
parlàvem de «català virtual» en l’en-
senyament.

Dins el mateix àmbit educatiu, no
s’ha aconseguit encara el reciclatge
generalitzat del professorat (a l’illa d’Ei-
vissa encara hi imparteixen classes un
17% de professors no reciclats en llen-
gua catalana: la LNL donava, l’any 1986,
tres anys per a reciclar-se!). 

En l’àmbit comercial, no han arri-
bat a desenvolupar-se les premisses
lingüístiques de la Llei de comerç, més
avan çades, en alguns aspectes, que la
mateixa Llei de política lingüística del
Prin  cipat de Catalunya. Així, doncs,
dins l’àmbit comercial el català conti-
nua en una posició clarament subor-
dinada a l’espanyol.

I no cal dir en altres àmbits, com ara
el de l’Administració de justícia. La llen-
gua catalana continua essent del tot
residual dins l’àmbit esmentat, fins al
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punt que els mateixos jutges reconei-
xen no complir les lleis promulgades pel
Parlament. «Si haguéssim de vehicular
ni que fos un 20% dels assumptes en
català, els jutjats quedarien completa-
ment bloquejats», arribà a declarar el
degà dels jutjats d’Eivissa!

3. Discursos en campanya al vol-
tant de la llengua

La qüestió lingüística ha estat, mal-
grat la migradesa dels avanços en la
normalització de la llengua catalana, un
dels temes estrella de la campanya elec-
toral a les Illes. D’una banda, han sor-
git nombrosos grupuscles directament
espanyolistes o secessionistes (és a dir,
d’un espanyolisme més o menys enco-
bert) que s’han presentat a les elec-
cions. Hi podem comptar, en el conjunt
de les Illes, la Agrupación Social Inde-
pendiente (ASI), del sinistre Rabasco, que
ha obtingut sis mil vots; el Partido Refor-
mista de les Illes Balears (PRIB); Demo-
cracia Balear (DB); Sa Clau, només a
Mallorca; i Unión Cívica Pitiúsa, Resi-
dentes Unidos, Partido Reformista d’Ei-
vissa i Formentera, només a les Pitiüses.
Tots aquests partits feien bandera de la
llengua i proposaven des de poder ele-
gir model d’escola en espanyol, en cata -
là o bilingüe (ASI, UCP...) fins a l’oficiali-
tat exclusiva de l’espanyol (PRIB).

Aquests grupuscles donaren ales al
PP per a denunciar el suposat «catala-
nisme radical» del Pacte de Progrés,
avalat per la presència d’ERC dins el
Pacte Progressista d’Eivissa i per la ges-
tió de la Conselleria d’Educació per
part del PSM. En el discurs del PP, doncs,
la llengua ocupà també un espai im -
portant. Es va parlar de discriminació
en vers els castellanoparlants (Matas,
Ma tu tes), es va dir que se’ls «matxaca»
amb el català (Matutes), que el Pacte
volia convertir les Illes en una «provín-
cia de Catalunya» (Arenas, Matutes,
Aznar), i un llarg etcètera de raona-
ments en aquesta línia.

En comptes de contrastar oberta-
ment els arguments del PP, els partits
del Pacte, en general, han preferit no
remoure gaire el tema de la llengua,
perquè els fa por i s’hi senten insegurs. 

4. Victòria electoral del PP:
incidència en la política lingüís-
tica

La campanya electoral ens ha ofert
una clara «zaplanització» del discurs
del PP a les Balears. Malgrat aquest dis-
curs dominant, potser més adreçat als

votants dels grupuscles espanyolistes i
secessionistes que no a la seua pròpia
parròquia, cal comptar dins el PP diri-
gents amb una postura moderada en
relació a la qüestió lingüística: Joan Fla-
quer, Pere Rotger, Joan Font, Carme
Feliu o Catalina Cirer defensen sense
embuts l’oficialitat del català, la LNL i el
decret de mínims d’ensenyament en
llengua catalana (promulgat pel mateix
Flaquer, essent conseller d’un govern
presidit per Jaume Matas).

Previsiblement, doncs, el PP no ten -
drà la temptació de fer marxa enrere en
allò que ja està consolidat pel que fa a
la política lingüística. És ben previsible,
emperò, que hi hagi més màniga ampla
pel que fa als incompliments legals. No
creim que siguin gaire estrictes a l’hora
de fer complir els mínims d’ensenya-
ment en llengua catalana, especialment
a les escoles privades.

Tampoc no es pot preveure cap des-
plegament seriós de la Llei de co merç,
ni cap iniciativa per a fer avançar el
català dins les administracions més des-
catalanitzades. Ni, probablement, la
resposta necessària per a la integració
sociolingüística per a l’allau de nouvin-
guts que cada any arriben a les illes
Balears i Pitiüses. 

El més preocupant de tot, en rela-
ció al canvi polític ocorregut a les Illes
arran de les últimes eleccions munici-
pals i autonòmiques, és la constatació
–prou clara– que l’anticatalanisme
dóna vots. El PP ha guanyat vots a base
d’un discurs «zaplanista», i les diverses
opcions radicals en contra de la llen-
gua i del país, si haguessin sumat vots,
haurien pogut treure uns resultats peri-
llosos per a la convivència i per a l’es-
tabilitat democràtica. 

Així mateix, tota la contesa electoral
s’ha desenvolupat, a les Illes, en clau
cla  ra  ment espanyola. És la dinàmica po -
lítica estatal –i no cap dinàmica autò-
noma– la que marca els espais polítics
a les illes Balears i Pitiüses. Per aquest
motiu, les discussions fonamentals a
l’hora de marcar «territori polític» han
partit de l’eix dreta-esquerra, i no de
l’eix autonomisme / nacionalisme d’alli-
berament versus estatalisme, jacobinis -
me o constitucionalisme espanyol. Dins
aquest eix dreta-esquerra, és obvi que
la major part de la societat illenca és
conservadora i que, per tant, sempre
durà les de guanyar –mentre les coses
no canviïn molt substancialment– la
dreta hegemònica, que, entre nosaltres,
és la dreta espanyola, és a dir, el PP. 

5. Dos antídots per a l’esclerosi
actual

Al nostre entendre existeixen no -
més dos antídots reals per a desenca-
llar l’actual situació sociolingüística a
les Illes: la integració sociocultural de la
població nouvinguda i la creació d’una
nova dinàmica política a l’entorn d’un
nou eix (autonomisme o nacionalisme
enfront d’espanyolisme o de constitu-
cionalisme espanyol). 

Pel que fa a la integració sociocul-
tural de la població nouvinguda,
cons  titueix una exigència de primer
ordre. El canvi demogràfic que es pro-
dueix actualment a les Balears és d’u-
nes dimensions extraordinàries. Hi ha
municipis com Calvià (a Mallorca) o
Santa Eulària del Riu (a Eivissa) que
pràcticament han multiplicat per dos
la seua població durant aquesta úl -
tima dècada. Així mateix, comptam
encara amb un romanent de població
procedent de la primera immigració
(generalment procedent del sud d’Es-
panya) que no s’han integrat lingüís-
ticament ni culturalment. Invertir en
integració sociocultural implicaria, per
una banda, invertir en la cohesió so -
cial i en la participació en el sistema
democràtic i, per l’altra, assegurar-nos
que les postures més radicals en con-
tra de la llengua no comptarien amb
un brou de cultiu com el que tenen
ara. De fet, cada vegada més, si no
s’integra sociolingüísticament i socio-
culturalment, la població nouvinguda
constituirà una arma en mans dels
neolerrouxistes que pul·lulen per les
Illes, cada vegada amb una presència
més clara i ferma. 

Quant al canvi de dinàmica a l’hora
de marcar territori polític, també ente-
nem que resulta del tot fonamental.
Dins la dialèctica dreta-esquerra, o
conservadors-progressistes, s’imposa
allò que es difon a través de les cade-
nes de televisió majoritàries i altres
mitjans de comunicació que s’articulen
per a tot l’Estat espanyol, i que a les
Illes tenen un pes indiscutible. Men-
tre no s’estableixi també, entre nosal-
tres, l’eix autonomisme/nacionalisme,
d’una banda, i constitucionalisme es -
pa nyol-espanyolisme, de l’altra, no
tendrem cap capacitat autònoma per
a «marcar territori polític», i aquesta
capacitat ens serà del tot imprescin-
dible i essencial si volem, algun dia,
poder dur a bon port el procés de
nor  malització de la llengua catalana
a les nostres illes.u
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Q
uè ho deu fer que trobem ara
i adés, ací i allà, textos redac-
tats amb paraules catalanes

però cons truïts a la castellana?
Evidentment que textos d’aquesta

mena són conseqüència de llegir habi-
tualment en castellà i d’haver-hi estu-
diat. El pes de la llengua amb què hem
fet els estudis és crucial. Perquè memo-
ritzem les frases, dominats per les cons-
truccions amb què són redactades les
lliçons que hem estudiat. Després, sot-
mesos a aquella sintaxi seva, les recitem
al professor.

Per això, les característiques de la
llengua amb la qual enraonen els
pobles escolaritzats és la decisivament
influïda per la llengua escrita dels tex-
tos, sobretot els d’estudi. Els pobles cul-
tes, doncs, han enriquit el vocabulari i
han consolidat la sintaxi a còpia d’imi-
tar la llengua normativa i acadèmica de
l’escola. En aquests pobles il·lustrats la
llengua parlada imita la llengua escrita;
és just al contrari del que algú vol fer
creure. La qualitat de la llengua de l’es-
colarització és, doncs, transcendent.

Els infants petitois aprenen a parlar
sentint com diu coses la gent gran.
Això vol dir que la llengua s’aprèn per
contagi: diríem que per una capacitat
absorbent que tota persona té de fer
seu el llenguatge ambiental. Amb els
anys, els nois van a escola, on aprenen
moltes coses, com ara la gramàtica de
la llengua que parlen, amb què pas-
sen del coneixement oral espontani del
llenguatge a tenir consciència cientí-
fica de com són les estructures d’a-
quella llengua.

En el català hi ha un factor distor-
sionador. Les circumstàncies, els cos-
tums i les pressions socials han induït
el noi català a adreçar-se als descone-
guts en castellà i a sotmetre’s al castellà
en què li parli qualsevol interlocutor.
Aquesta tendència ha arribat a l’es-
cola: el cas és que els estudiants sovint
parlen ells amb ells només en castellà.
Deixem estar la indignitat, la subordi-
nació, la submissió que això significa
per al noi que, naturalment, essent
català té com a parla pròpia la cata-
lana.

Què pot fer l’escola en defensa dels
drets naturals lingüístics de l’estudiant
i del poble català?

Rebem influències lingüístiques des
de nens fins a fer-nos vells. És per això
que el llenguatge dels mitjans de comu-
nicació, com que és encomanadís, és
transcendent. Els locutors de ràdio i
televisió són els nostres quotidians mes-
tres lingüístics. Gran responsabilitat!

Però, on més hauríem de barrinar
és a explicar-nos la causa per què molts
escolars parlen, amb ells, en castellà, i
trobar-hi reforma. Ara se m’acut que
els mestres d’escola haurien de propo-
sar que la classe de català con  sistís a fer
parlar els alumnes sobre qualsevol
qüestió que els fos d’interès. I que,
durant la classe, opinant els uns i els
altres, el debatessin, això sí: parlant
necessàriament sols en català. El mes-
tre fent de moderador, no pas corre-
gint defectes lingüístics, sinó im pulsant
parers. Espero que, acostumant-los a
parlar-se en català a classe, els inclina-
ríem i avesaríem a parlar-hi quan fos-
sin a fora. Si més no, els crearíem un
nou bon hàbit.u
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E
l tan esperat –i ja llunyà!– any
2000 va començar amb una mala
notícia en el món de la conserva-

ció de les espècies. Va ser el dia 6 de
gener, Reis. Un dia amb caliu de regals,
joia i fantasia. En un racó del Pirineu,
això no obstant, s’esdevingué un fet,
aparentment sense gaire importància:
un vell avet, esberlat pel pes de la neu,
va caure damunt d’una cabra salvatge
que vivia reclosa en les boscúries més
feréstegues de la vall d’Ordesa. L’ani-
mal, esclafat, morí a l’acte.

Era una Capra pyrenaica pyrenaica,
coneguda popularment com a cabra
salvatge del Pirineu (en aragonès,
«bucardo»). No sé si tenia un nom
propi –personal, vull dir–, però tant se
val: ningú no podria cridar-la-hi. Tam-
poc no hi haurà cap ramat que la plori:
vivia sola. No n’hi havia cap més. Era
l’únic exemplar que en restava. El
darrer. No era, doncs, una Capra pyre-
naica pyrenaica, era la
Capra pyrenaica pyre-
naica del Pirineu. Amb la
seva mort, si la ciència no
hi posa remei, se n’hau -
 rà perdut definitivament
la mena. 

Antigament la seva
subespècie havia trescat
per la majoria de les ser -
ralades més esquerpes i
rocalloses de tota la Pe -
nínsula Ibèrica. Última-
ment, però, el Pirineu
s’havia convertit en el
darrer reducte on uns quants exem-
plars es mantenien amb vida. Perse-
guits i acorralats constantment per
l’enorme pressió depredadora de la
petjada humana, la seva dramàtica re -
sistència havia esdevingut una heroï-
citat insostenible. 

En els darrers temps, el seu banyam
–llarg i gruixut en els mascles– era el
darrer estendard que es tenia dret en el
desolador paisatge de totes les batalles
perdudes en la seva desesperada lluita
per la supervivència. Alguns habitants
de la zona encara recorden l’impacte
que els produïen els ressons esclatants

i misteriosos, opacs, que algunes vega-
des sortien de la boscúria. Eren ocasio-
nats per les imponents topades de dos
bocs tossant. Llurs lluites –llargues i
inclements, ibèriques; dutes a terme
per demostrar qui era el més apte per
a muntar totes les femelles del ramat–
posaven de manifest l’energia amb què
la natura és capaç de programar la
necessitat de sobreviure i perpetuar-se.
Però ni aquest tribut a la selecció natu-
ral, ni el seu arrecerament progressiu i
fatalment resignat, ni la seva prodigiosa
agilitat i capacitat d’adaptació als cims
més abruptes i espadats –quasi inac-
cessibles a l’home– no van poder impe-
dir la lenta i constant agonia d’aquests

mamífers, fins a arribar a la seva total
extinció… 

Ignoro si aquest fet deixarà indife-
rent molta gent. Per l’espai que hi van
dedicar els mitjans de comunicació,
apostaria que sí: ens hem hagut d’ha-
bituar tant a la desaparició de les espè-
cies que, una més, gairebé ni tan sols
és notícia. Els anuaris que he consultat
no li han reservat ni l’espai d’una
esquela. Jo, tanmateix, com a pirinenc
i també com a ciutadà del món, em
sento una mica més pobre. Tots som
més pobres, em sembla. Perquè quan
una espècie desapareix és com un

company que perdem, un rastre que
se’ns esborra en els incerts i remots
viaranys de la nostra pròpia existència.
Una laboriosíssima herència, llegada
per la natura i pastada pel temps, que
la nostra generació d’hereus escampa
no té cap inconvenient a malversar en
quatre dies… ¿No és realment des-
concertant que la humanitat es deleixi
per trobar mostres de vida –ni que fos-
sin mi croscòpiques!– en altres planetes
i que, en canvi, no li faci fred ni calor
la desaparició de la diversitat biològica
en aquest?

La manera com funcionen els meca-
nismes de la nostra societat en aquests
casos pot ser força il·lustrativa. Si més
no per a entendre altres fets que co -
mentaré més endavant. A mitjant segle
passat, concretament l’any 1933, ja es
va donar a conèixer la situació crítica
d’aquests animals. De crítica va passar
a alarmant i d’alarmant a desesperada

en qüestió de pocs anys.
En 1973, quan encara
era possible de preservar-
la, la cabra salvatge va
ser finalment declarada
es pè  cie en perill d’extin-
ció. Però no va ser fins a
1993 –i ja era hora!– que
es va posar en funciona-
ment un pla de recupe-
ració finançat per la Unió
Europea. Massa tard, pe -
rò. Seixanta anys des del
primer crit d’alerta era
més temps del que la dis-

sortada espècie de la Capra pyrenaica
pyrenaica podia resistir. En aquells
moments, «la població de la cabra sal-
vatge del Pirineu, composta per una
dotzena d’individus extremament em -
parentats entre ells, era ja irrecupera-
ble. L’erosió genètica produïda pels
elevats nivells de consanguinitat entre
els individus feia inviable la super-
vivència de la subespècie»1.

Al cap d’uns mesos de la seva desa-
parició, la notícia em va tornar a la
memòria. Semblava, segons els diaris2

–i ara sí que el tema era notícia–, que
l’espècie seria recuperable. Els avenços
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genètics farien possible el miracle. Una
empresa de biotecnologia nord-ameri-
cana intentaria recuperar-la mitjançant
el clonatge. «En el passat, l’extinció sig-
nificava que un animal havia marxat
per sempre», però a partir d’ara s’ini-
cia «un procés de recuperació d’espè-
cies extingides sense precedents», va
declarar el senyor R.P. Lanza, vice-pre-
sident de l’empresa responsable de la
recuperació de l’animal. 

Desconec quin és l’estat actual de la
qüestió, però tinc els meus dubtes que,
sigui quin sigui el resultat del clonatge,
el pobre animal que en surti sigui capaç
d’adaptar-se a les enormes dificultats
que van fer desaparèixer de la Terra els
seus diguem-ne avantpassats.

La realitat indiscutible és que les
espècies biològiques estan fortament
amenaçades. Els experts no es posen
d’acord en el grau. Els optimistes pen-
sen que d’aquí a l’any 2100 en desa-
pareixeran un 2 %. Els pessimistes, en
can  vi, apugen aquesta xifra fins al 20 %,
una cinquena part de les existents. El
nombre total podria ser escruixidor.
Ara com ara, l’única esperança raona-
ble la constitueixen les nombroses
organitzacions preocupades per man-
tenir la biodiversitat. El futur del pla-
neta depèn, en bona part, de la capa-
citat que aquestes tinguin de fer
arribar la seva veu –el seu clam– al con-
junt de la societat perquè es concien-
ciï i pressioni sobre els governs. La resta
ja són clonatges.

He recordat aquest tema en repas-
sar la situació en què es troben algu-
nes llengües minoritzades d’Europa
(veg. Les llengües minoritzades d’Eu-
ropa, Àngela Cotano, ed. 3i4), i des -
prés que els líders de la UE s’hagin reu-
nit a Tessalònica per valorar el projecte
de Constitució per a Europa que els va
presentar el president de la Conven-
ció, Valéry Giscard d’Estaing, el passat
20 de juny. Que el president de la Con-
venció sigui francès i el lloc de la tro-
bada Grècia, segurament és tan sols
una casualitat, però el que el fet sim-
bolitza no permet de presagiar gaires
bones expectatives per a la sensibilitat
lingüística: França i Grècia són dos dels
estats europeus més refractaris a con-
cedir qualsevol tipus de reconeixement
o d’estatus a les diferents llen gües em -
prades per la població que adminis-
tren (fora de l’oficial de l’estat, és clar).
Les declaracions d’alguns dirigents
davant la demanda d’una ciutadana
barcelonina per a l’oficialitat del català

a Europa –que va ser la més votada en
la consulta oberta organitzada pel
govern grec en la pàgina web oficial de
la presidència de la UE– tampoc no són
gens esperançadores: «La UE té les llen-
gües oficials que té, així com a Espanya
algunes comunitats autònomes tenen
la llengua comuna que és l’oficial de
tots, que és el castellà, i una de pròpia,
que és el català» –va dir José Maria
Aznar en ser preguntat pel correspon-
sal de l’Avui sobre aquest tema.

De fet, el sentit de prudència més
elemental ens hauria d’obligar a ser
cautelosos davant la perspectiva lin-
güística que s’obre amb la UE. No és pas
endebades que el continent europeu
–conformat en bona part per alguns
estats amb una llarga tradició i expe-
riència colonitzadores– és el que pre-
senta l’índex de diversitat lingüística
més baix de tot el planeta. Segons els
entesos, del total de llengües existents
només un 4 % correspondrien a Euro -
pa, mentre que el 96 % restant es dis-
tribuirien per la resta de continents.

David Harmon, T. Skutnabb-Kangas
i altres estudiosos del tema, d’altra
banda, han observat l’existència d’al-
guna mena de correspondència entre la
diversitat lingüística i cultural i la diver-
sitat biològica. Estudis sobre la conser-
vació de determinades espècies han
posat de manifest que hi ha importants
coincidències entre els països que man-
tenen un grau elevat de diversitat
biològica i els que disposen d’un grau
elevat de diversitat lingüística. Els
resultats que s’obtenen ratifiquen l’e-
xistència d’una forta correlació entre
l’una i l’altra, in de pendentment que
les comparacions s’efectuïn entre ver-
tebrats superiors i llengües, papallo-
nes i llengües, plantes amb flors i llen-
gües, etc.

De fet, però, malgrat els nombrosos
punts de contacte entre ambdues situa-
cions, les estimacions sobre la desapa-
rició de la diversitat lingüística són molt
més pessimistes que no pas les que es
preveuen sobre les espècies biològi-
ques. Aquí els experts tampoc no es
posen d’acord en el grau: els optimis-
tes pensen que d’aquí a l’any 2100
desapareixeran un 50 % de les llengües
parlades en l’actualitat. Els pessimistes,
en canvi, opinen que un 90 % de les
llengües (i amb elles la diversitat cultu-
ral que comporten) poden morir o estar
a punt de fer-ho en aquest segle que
tot just comencem… ¿Interessen,
aquestes dades, als governants? N’és

prou conscient la societat? Si la vida
humana ha anat evolucionant d’una
manera interactiva amb el seu entorn
des de temps immemorials, es pot per-
metre d’estroncar bruscament aquest
procés sense pagar-ne un preu eleva-
díssim?

És clar que, com en el cas de la clo-
nació dels animals, sempre queda l’op-
ció de ressuscitar o fer renéixer una
llengua. Tot i que aquest fet rarament
s’ha produït d’una manera eficaç, com
ara en el cas de l’hebreu, és veritat que
actualment es desenvolupen a Europa
alguns intents de recuperar llengües
desaparegudes. Un exemple el tenim
en el còrnic (Cornualla), la llengua en
què s’elaboraren els poemes de trans-
missió oral que foren la base del Cicle
artúric o de Tristany i Isolda. Després
del segle XI, el poble, la gent senzilla,
va continuar parlant còrnic, malgrat la
pressió exercida pel francès dels nor-
mands i l’anglès dels conqueridors,
durant prop de cinc segles. El pes pro-
gressiu de l’anglès, però, féu que a
començament del segle XVII els mono-
lingües en còrnic fossin ja una minoria
i, a final del segle XVIII, aquesta llengua
s’havia extingit. Avui, gràcies a la volun-
tat d’unes minories entusiastes, la llen-
gua ha estat lleugerament recuperada
a partir dels textos literaris antics en els
quals hom ha unificat l’ortografia.
Entre cinc-centes i mil persones, algu-
nes d’elles joves, el parlen i el conreen,
tot i que aquesta llengua no compta
amb cap reconeixement institucional.
La seva presència als mitjans de comu-
nicació és també força reduïda, amb
alguns programes de ràdio, la publica-
ció de la revista Delyow derow (Fulles
d’alzinera) i altres iniciatives d’una difu-
sió lògicament ben discreta.

La possibilitat de recuperar una llen-
gua, per tant, és molt problemàtica i
remota. Tant o més que recobrar la vida
d’una espècie amb un mínim de garan-
ties per a aclimatar-la en un entorn del
qual fou prèviament erradicada. És evi-
dent que si no es canvien les condicions
que en propiciaren l’extinció, el seu
renaixement tornarà a estar condemnat
al fracàs. I a més a més, quin sentit té
deixar que primer s’extingeixin les espè-
cies o que es morin les llengües per a
després intentar de revitalitzar-les? A
qui interessa aquest joc tan macabre?u
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Què és això del bilingüisme i per
a què serveix?

Per a començar a entendre la qües-
tió del bilingüisme, sovint n’hi ha prou
de fixar-se bé en qui el defensa i en qui
l’ha defensat: grupuscles castellano-
parlants contraris a la normalització lin -
güística del català; grups de pressió
com el Foro Babel, amb una gran capa-
citat de difusió i un discurs presumpta-
ment progressista però, en el fons, tan
poc democràtic com el de Vidal-Qua-
dras, Gómez Rovira i altres ultres impli-
cats històricament en la «defensa de
l’espanyol»; no cal dir que els partits
espanyolistes veuen una mina de vots

(espanyols) en els clàssics mètodes
lerrouxistes (recordeu l’espectacle de
Pasqual Maragall, amb ulleres negres,
elogiant els murcians i dient disbarats
sobre pureses ètniques?) i, a llarg ter-
mini, una via per a posar fi al problema
catalán. Els grans paladins del bilin -
güisme, siguin monolingües castella -
nòfons o polítics amb pocs escrúpols,
no diuen mai que allò que propugnen
és el bilingüisme dels catalanoparlants
per tal que els castellanoparlants pu -
guin continuar essent còmodament
monolingües i, es trobin on es trobin,
sentin que están en España. Aquesta
és la primera conseqüència i utilitat del
bilingüisme. Però hi ha més coses: si, en
una situació de llengües en contacte,
una de les comunitats lingüístiques ad -
quireix la capacitat d’usar activament
la llengua de l’altre grup, el qual, en
canvi, continua fent servir majoritària-
ment la seva llengua i prou, aleshores
es produeix una situació de progressiu

desequilibri que, a la llarga, desem-
boca en la desaparició de la llengua
menys «útil». És a dir, en realitat, el
bilin güis me d’una comunitat lingüís-
tica subordinada com la nostra és una
fase d’aparent equilibri en un procés
de substitució lingüística. Per tant, po -
dria ser la tomba del català, i els qui
defensen el bilingüisme ho saben molt
bé. Els catalans passem infinitament
més hores parlant a Catalunya que no
pas en cap altre lloc i, si ho fem en una
llengua que no sigui la nostra, sia per
«deferència», o per «educació», o per-
què «no ens entenen», ens posem
automàticament en una posició subor-

dinada. Això, en convertir-se en un fet
normal, acaba provocant fenòmens
com l’ocultació lingüística, en què els
parlants de la comunitat lingüística su -
bor dinada, sense desaparèixer comple-
tament, queden ocults a causa de la
seva deslleialtat lingüística, que es tra-
dueix en la pràctica sistemàtica d’utilit-
zar la llengua dominant amb estran-
gers, joves, desconeguts, etcètera: la
llengua minorada serveix només per a
estar per casa, com un pijama, i d’aquí
a la completa desaparició d’aquesta
llengua hi ha un sol pas. La pregunta
clau que explica i posa de relleu la tram -
pa mortal del bilingüisme és aques  ta:
Quina és la llengua que esdevé impres-
cindible i quina resulta prescindible? Si
el castellà (l’única llengua que la Cons-
titució espanyola de 1978 ens obliga a
aprendre) l’entén tot hom, tendirà a
imposar-se d’una mane ra inexorable:
això ho veiem cada vega da que la
presència d’un sol castellanoparlant en

un grup fa que la llengua que utilitza
el grup sigui el castellà. Com diu un
proverbi xinès, «si poses junts un xai i
un llop, el llop es menjarà el xai». 

El fet que el bilingüisme crea un
estat inacceptable de discriminació i
subordinació de la nostra llengua el po -
dem il·lustrar amb un exemple grotesc
però real: el del típic espanyol que ve a
Catalunya i que no entén el català. S’a-
punta a un curs i exigeix a tothom que
parli en castellà, fins i tot en les con-
verses informals entre catalanoparlants,
perquè «no vol perdre’s res», en un
estrany teatre de l’absurd que hem vist
representar moltes vegades. Tot això,
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Hi ha vida després del bilin-
güisme?

RAMON MONTON

No a la imposició del castellà.

No al geNocidi liNgüístic.

estima el teu país, estima la teva lleNgua.

teNim dret a ser atesos eN la Nostra lleNgua.

E
l català no ha deixat de ser
un tema d’actualitat a Cata-
lunya. Això, d’una banda, és

positiu, perquè si se’n parla vol dir
que existeix i que continua essent
motiu d’interès per als catalans i
no solament per als qui el voldrien
veure desaparèixer del mapa de
les llengües vives. Aquest article
parla de les trampes del bilin -
güisme, del mestissatge, de la con-
vivència i de molts altres paranys
lin    güístics i ideològics inventats
pels qui pretenen contribuir a la
tasca ben poc honorable d’elimi-
nar-nos, en una mena d’ho menat -
ge pòstum a George Orwell i al
món totalitari que va descriure en
la seva novel·la 1984.



no cal dir-ho, no té res a veure amb el
principi de territorialitat lingüístic, veri-
tablement igualitari, que s’aplica en
llocs com Bèlgica, el Quebec o Suïssa,
en què no és tan habitual venir d’un
territori de llengua diferent amb aques-
tes ínfules.

Els qui proclamen que el castellà
perilla a Catalunya menteixen, però
aquesta mentida conté una veritat
potencial: si el català avança, el cas-
tellà retrocedirà en tot allò que havia
avançat anteriorment. I això és preci-
sament la normalització lingüística que
els partidaris del bilingüisme comba-
ten aferrissadament.

Parlem de mestissatge
Mestissatge és un concepte poc

afortunat que es fa servir per a desig-
nar, amb connotacions positives, la
fusió d’estils de música, de trets cultu-
rals, etcètera. Així i tot, sorprenent-
ment o potser no tant, de vegades
oculta manifestacions culturals espa -
nyoles que es volen fer passar per cata-
lanes, la qual cosa indica que, en tot
cas, caldria parlar d’aculturació. Del
famós mestissatge se n’omplen la boca
tota mena de personatges monolin-
gües castellans o d’altres que po dríem
denominar «catalanoavergo nyits»,
com ara l’alcalde de Barcelona. 

La realitat és que el mestissatge és
un dels trets característics dels proces-
sos colonials i dels genocidis. Per dir-ho
més clarament, el mestissatge mata
(«En el mestís mor l’indígena», Rigo-
berta Menchú). L’alcalde Clos va decla-
rar no fa gaire que ell «viu i deixa
viure», però més aviat hauria d’haver
dit, com l’agent 007, que viu (i fa el
viu) i deixa morir [el català].

Repertori de trampes i cants de
sirena contra el català

1) La trampa del cosmopolitisme
«El castellà és més cosmopolita

perquè té més milions de parlants.»
La pregunta que ens podem fer és
aquesta: amb quants d’aquests mili -
ons de parlants parlarem, durant la
nostra vida?

2) La trampa del liberalisme
«S’ha de respectar l’evolució natural

de les llengües, la realitat sociolingüís-
tica, les lleis del mercat, etcètera.» Tot
mentida: el concepte d’e    volució natu-
ral de les llengües és un eufemisme
que sovint amaga processos de geno-

cidi cultural, ja que les llengües més
aviat moren perquè algú les mata o
les ajuda a morir, i la neutralitat afavo-
reix sempre les llengües més podero-
ses: aquesta ha estat, fins ara, la polí-
tica del PP de les Illes, de la qual també
es vanta, com ja hem vist, l’alcalde Joan
Clos.

La trampa dels qui volen aplicar el
liberalisme lingüístic a les llengües de
menor demografia és la mateixa que
utilitza el liberalisme econòmic als paï-
sos més pobres. El mercat lliure és per
a aquests països, no pas per als hege -

mònics, que tenen aranzels i regula-
cions que afavoreixen els seus produc-
tes. Així el català ha de competir en el
mercat lliure amb el castellà, que té
darrere seu un enorme pes demogràfic
i el poder d’un estat amb les correspo-
nents lleis, quotes i sancions. En aquesta
argumentació podem veure el típic
doble llenguatge dels espanyolistes:
mentre que el català s’ha de deixar en
mans del mercat, a l’espanyol no li cal
prescindir de cap de les normatives ni
dels pressupostos milionaris del Minis-
teri de Cultura i l’Instituto Cervantes,
que hi donen suport. El procés històric
de creació de grans monopolis, en

aquesta nova fase de capitalisme glo-
bal, també juga a favor de les llengües
hegemòniques, que a l’Estat espanyol,
juntament amb un centralisme desbo-
cat, atreu cada vegada més multina-
cionals prop dels grans centres de deci-
sió. Un exemple d’això el tenim en El
Caserío: els formatgets de tota la vida,
fets amb llet de vaca menorquina, ara
es fabriquen a Madrid («Del Caserío ya
no me fío.»). 
De fet, això de «realitat sociolingüís-
tica» i «mercat» són creacions l’origen
de les quals es pot resseguir perfecta-

ment en un procés d’intent de genocidi
cultural que ja fa més de tres segles
que dura. Podem comprovar fins a quin
punt ha variat la realitat sociolingüís-
tica del nostre país (i també la nostra
situació de bilingüisme) en l’esgarrifós
comentari fet a l’Escala el desembre de
1938 pel general en cap de l’exèrcit
d’ocupació de Catalunya: «En Cataluña
la población no habla español o lo
habla muy mal y sería injusto e inopor-
tuno ejercer violencia o mofa tomando
pie en un hecho real y normal, muy
lamentable, pero que seguramente no
puede ser remediado sino por otra
clase de procedimientos más lentos y
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adecuados.» L’inevitable comentari
davant un testimoni com aquest és:
què ens han fet? 

3) La trampa de la convivència
«No hem de posar en perill la con-

vivència.» Ens hem de preguntar què
vol dir, en realitat, convivència. A la
pràctica significa subordinació i dimis-
sió del català i, per tant, desigualtat,
i, si no hi ha igualtat, tampoc no hi ha
una veritable convivència. Sense el ne -
cessari poder polític, la llengua re cep -
tora d’una immigració massiva aca ba
tenint problemes seriosos i es produeix
una situació en què els au tòc tons es
poden arribar a sentir es trangers en el
seu propi país. Com deia Joan Solà en
una entrevista («L’Avenç», 281), a
Catalunya és ab surd negar que hi ha
un conflicte lin güístic, sobretot si
aquesta negació en nom de la con-
vivència ens porta a renunciar a la nos-
tra llengua.

4) La trampa de la riquesa del bilin -
güisme

«El bilingüisme és enriquidor.» Els
qui elogien tant el bilingüisme, la uni-
versalitat, el cosmopolitisme, però, no
semblen gaire disposats a enriquir-se,
perquè generalment són monolingües.
El bilingüisme és més aviat l’estigma
característic de pertànyer a una col·lec-
tivitat minorada; allò realment enriqui-
dor és el poliglotisme, però no es pot
obligar la majoria a ser poliglots; en
tot cas, hauria de ser una opció per-
sonal de qui volgués viatjar, conèixer
altres cultures, investigar... Una possi-
bilitat interessant, a Catalunya, seria el
«poliglotisme passiu» que proposava
Delfí Dalmau. 

5) La trampa del multilingüisme i la
multiculturalitat

Això de multilingüisme i multicultu-
ralitat són uns altres termes tramposos
que s’apliquen preferentment a Cata-
lunya (l’utilitzen personatges com Vi -
dal-Quadras en les seves ponències, la
qual cosa és ja tota una garantia), i
resulta difícil de saber ben bé en què
consisteixen. Què deuen ser a Berlín o
a Madrid? Com és que no hi ha Feria
de Abril a Madrid i sí que n’hi ha a
Catalunya i darrerament a Mallorca? En
tot cas, siguin el que siguin el multilin-
güisme i la multiculturalitat, no han de
ser mai justament la defensa de les llen-
gües i les cultures colonitzadores. 

6) La trampa del català light
Fa anys, uns quants espavilats van

descobrir que la culpa de tot plegat
era de la normativa. Per a promoure
l’ús del català, per tant, cal simplificar-
lo i, a la pràctica, acostar-lo al castellà,
és a dir, abocar-lo a la desaparició com
a llengua. L’últim trampós en aquest
sentit ha estat l’escriptor Miquel de
Palol, el qual, en un pròleg d’un llibre
de poemes, tornava a postular la
necessitat de simplificar la normativa
per a adaptar-la a la vella can çó de
l’enfadós del català que ara es parla (i
que es parla tan malament). Una
variant radical del català light és el que
podríem anomenar «català porqueria»
que perpetren Andreu Buenafuente i
molts altres personatges tan sim pàtics
com ell.

7) La trampa de la por
Aquest sistema el fan servir uns

quants polítics espanyols i els mitjans
de comunicació que els són fidels, i té
com a finalitat acoquinar els polítics
que volen prendre mesures a favor del
català o de Catalunya. El missatge de
fons, generalment poc dissimulat, és
aquest: «Si no pareu de reivindicar, pot
haver-hi un altre cop d’estat.» Una
varietat d’aquesta trampa és l’ame-
naça del «trencament de la convivèn-
cia», és a dir, una mena de revolta dels
castellanoparlants. Com deia Eduardo
Mendoza abans de fer-se partidari de
Babel, «hi ha gent que prefereixen que
hi hagi una guerra abans de fer l’esforç
d’aprendre una altra llengua».

8) La trampa de la manipulació de
la història

Aquesta trampa la trobem cada
vegada més sovint en articles i decla-
racions; a Alemanya parlarien de «re -
visionisme» (allà consisteix a afirmar
que l’holocaust no va existir). La histò-
ria és manipulada de la manera més
desvergonyida: el castellà no ha estat
mai imposat, no hi ha hagut mai na -
cions oprimides, després de Franco ja
no tenen sentit el nacionalisme ni la
defensa del català (aquesta és la men-
tida més perillosa, perquè prova de fer
perdre de vista que l’intent de geno-
cidi continua). 

9) Les trampes del derrotisme, la
resignació, el catastrofisme i el
cofoisme

«No s’hi pot fer res», o bé «mai no
havíem tingut tanta autonomia, hi ha

més gent que mai que entén el català,
etcètera». Tant el derrotisme com la
re  sig nació, el catastrofisme o el co -
foisme són paralitzants. El cofoisme,
concretament, és suïcida, és no voler
reconèixer que les coses no van bé i
mirar de canviar el que calgui perquè
vagin millor. Sovint és l’actitud de certs
polítics que no volen alarmar la pobla-
ció o, potser, pretenen evitar que els
exigeixin responsabilitats i, a la pràc-
tica, esdevenen una mena d’anestesis-
tes que fan que el procés de genocidi
cultural resulti menys dolorós. També
hi ha derrotismes interessats, que es
de diquen a fomentar missatges com el
que afirma que la derrota és innata en
els catalans, que som uns covards de
mena, que fins i tot ens convé ser pu -
sil ·lànimes, etcètera. És un aspecte més
del context de guerra psicològica en
què ens trobem, és a dir, una de les
tàctiques que s’utilitzen per a desmo-
ralitzar l’enemic i minar-li l’autoestima,
per tal que es rendeixi.

L’aportació de Jaume Matas
En el discurs d’investidura com a

nou president balear, Jaume Matas va
declarar que «no es pot imposar cap
llengua» i també que «no es pot igno-
rar olímpicament la realitat sociolin -
güística», i esmentà no sé quin pre-
sumpte pacte de silenci sobre qües  tions
latents a la societat en què «la política
anava per un costat i la realitat per un
altre». És el discurs habitual i repetit,
paraula per paraula, de l’argumentació
genocida de Vidal-Quadras, el Foro
Babel, etcètera, basada en el principi
nazi, segons el qual una mentida, si es
repeteix moltes vegades, acaba con-
vertint-se en veritat. Però si ens hi
fixem bé, podem fer girar la truita a
favor nostre, perquè la primera frase
desactiva l’obligatorietat del castellà en
tot el territori de l’Estat i totes les lleis
i normatives que imposen l’ús del cas-
tellà en àmbits tan diversos com l’eti-
quetatge o la comunicació aèria. Si
no es pot imposar cap llengua, l’arti-
cle constitucional que ens obliga a
aprendre el castellà ha de ser declarat
immediatament il·legal, la qual cosa
significarà la fi del bilingüisme i un
pas decisiu envers la normalització del
català.

Per tant, penso que podem ser opti-
mistes i que, més enllà del bilingüisme,
hi haurà vida per a la nostra llengua...
si abandonem aquest bilingüisme
abans no sigui massa tard.u

TR IBUNA
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En aquest treball (experimentat recentment en els cur-
sos d’aprofundiment en llengua catalana que es donen a
la institució Vèrtex, de Barcelona) provarem de millorar l’es-
tudi contingut dins el nostre manual Observacions crítiques
i pràctiques sobre el català d’avui / 1 (Moià 1994), pp. 116-
125, amb el títol de «Pronoms febles ficats amb calçador»
i el subtítol de «Els adverbials en, hi quan no es pot o no
cal pronominalitzar».

Recordem que estudiem el defecte consistent a usar els
pronoms febles adverbials en (i variants: ne, n’, ’n), hi quan
no es pot fer la pronominalització (per raons gramaticals) o
no cal fer-la (per raons estilístiques). Aquest defecte, al nos-
tre entendre, és degut a diversos factors. Vegem-ho: 
1) Hiperpurisme o ultracorrecció. En efecte, avui, per
interferència del castellà, alguns es descuiden de fer servir
els pronoms febles catalans en, hi, fenomen que constitueix
un greu atemptat a la nostra sintaxi. Però, precisament
com a reacció contra tal perill, s’observa el fenomen con-
trari: l’ús d’aquests pronoms febles quan, en bona gramà-
tica i en bon sentit lingüístic, no es pot fer, o no cal fer, la
pronominalització.
2) Analogia. Com era previsible, l’ús dels pronoms febles
adverbials, reglamentat en les gramàtiques, tendeix a envair
casos en què tal ús no és reglamentat, val a dir, no és tra-

dicional, per una banda, i va contra la lògica gra-
matical, per una altra.
3) Confusió. Essent els pronoms febles unes par-
tícules d’ús complex, és fàcil que alguns usuaris
confonguin casos diversos i els usin incorrectament.
4) Influència del francès. Resulta que el francès
ha estès una mica més que el català l’ús dels seus
pronoms febles adverbials, cosa que fa que alguns
autors catalans, influïts per aquella llengua, facin
servir tals pronoms en excés.

Aquest defecte és un fenomen, en general, bas-
tant recent i que ha estat poc estudiat. Per això val
la pena que hi dediquem la nostra atenció. En canvi,
ací no tractem el fenomen dels pleonasmes en les
oracions de relatiu, fenomen ja resolt per Fabra (si
bé avui dia, malauradament, alguns el replantegen
de forma, creiem, confusionària) i que nosaltres estu-
diem en el Català complet / 2 (Moià 1998), p. 136.

Les idees fonamentals a tenir en compte a l’hora
d’estudiar els límits o restriccions en l’ús dels pro-
noms en, hi són dues:
1) Els pronoms febles són elements vinculats al
verb; per tant, han de formar part del predicat.
2) La seva vinculació al verb ha de ser bastant prò-
xima, sense gaires elements que els n’allunyin.

Veurem ara ordenadament i detalladament la
casuística que presenta la qüestió, distribuïda així: 
A) Abús del pronom feble en per raons gramaticals; B) Abús
del pronom feble en per raons estilístiques; C) Abús del pro-
nom feble hi per raons gramaticals; D) Abús del pronom
feble hi per raons estilístiques.

La majoria dels exemples que donarem han estat reco-
llits per nosaltres mateixos (a l’atzar de les nostres lectures
o treballs de correcció), però també en traiem uns quants
de Solà (Sintaxi normativa..., pp. 39-51 i 62-65) i de Jané
(article dins LLENGUA NACIONAL, primavera 2001). Advertim
que alguns dels exemples podrien anar en més d’un apar-
tat, ja que la classificació de la casuística no és, com ja es
pot suposar, totalment rígida ni totalment homogènia, sinó
que alguns apartats presenten imbricacions amb d’altres. La
citació de les fonts la fem sovint en forma abreujada, per tal
de no allargar el text; creiem que això, atesa la finalitat pràc-
tica del nostre treball, és suficient.

La manera com s’ha de resoldre el defecte (suprimint el
pronom feble en qüestió, canviant-lo per un altre element,
reestructurant la frase) s’anirà veient en cada cas o bé el lec-
tor la deduirà fàcilment.

Advertim ja de bon començament que, tractant-se d’es-
tudiar uns límits, no sempre és possible d’arribar al cap-
davall, ja que a vegades els límits són borrosos. Quedaran,
doncs, forçosament, zones més o menys imprecises i caps
per lligar.

Límits en l’ús dels pronoms
febles «en», «hi»

JOSEP RUAIX I VINYET
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Si bé tot l’estudi ja té un estil esquemàtic, hem volgut
afegir-hi, al final, com una mena d’índex, que anomenem
esquema-resum i que, sens dubte, resultarà molt orientador.
També tenim, per a les classes i per a un futur manual, més
exemples sense ordenar ni classificar, per tal que l’estudiós
els comenti.

A) ABÚS DEL PRONOM FEBLE «EN» PER RAONS
GRAMATICALS

1) Es produeix un mal ús del pronom feble en quan aquest
representa un element pertanyent al bloc del subjecte en
quant contrasta amb el bloc del predicat. Més concretament:

a) quan l’element (referent al subjecte) es troba a l’es-
querra (o abans) del verb, és a dir, quan es tracta d’un ele -

 ment
no predicatiu.
Això pot pas sar
en oracions no
copulatives, en què
el defecte es nota fàcilment. Exemples:
— «Si tot deixà d’existir, és evident que s’havia produït un gran buit.

En efecte, què fou dels homes de lletres del país? Un bon nom-
bre en marxà cap a l’estranger» (d’un llibre, any 1985; on el
lector interpreta que en vol dir dels homes de lletres del país,
element referent al subjecte situat a l’esquerra del verb; per
tant, hauria de dir: ... Un bon nombre marxà cap a l’estranger,
o bé canviar l’ordre: En marxà cap a l’estranger un bon nom-
bre; cal advertir que potser l’autor, amb el pronom en, volia
representar un complement circumstancial de lloc: [marxà] del
país; aleshores el pronom fóra correcte, però innecessari, cf.
més endavant, B, núm. 1).

— «Per tant, la composició social i la funció n’ha [sic] canviat radi-
calment i de poble lligat a la producció ha passat a estructura
purament residencial» («L’Avenç», núm. 222, p. 28; hauria de
dir: ... la seva composició social i la seva funció han canviat radi-
calment ...).

I el fenomen passa, més sovint, en oracions copulatives.
Quan el predicat nominal és un adjectiu, també queda clar
quin element és el subjecte i, per tant, el defecte és fàcil de
notar. Exs.:
— «Felip II prohibia als seus súbdits anar a estudiar a fora d’Es-

panya. La raó n’era molt senzilla: ho havia explicat a la seva ger-
mana Joana en una carta ...» (d’una revista, any 1989; el pro-
nom n’ és incorrecte perquè substitueix d’això, que seria el
complement del subjecte [la raó d’això] que figura a l’esquer -
ra, o abans, del verb; hauria de dir, senzillament: ... La raó era
molt senzilla ...).

— «La llista de països on la sang raja a dolls o degoteja inestron-
cable és llarga ... Les causes en són ben conegudes; figuren ja
en els manuals escolars» (d’un diari, 26-10-93; hauria de dir:
... Les causes són ben conegudes...).

— «Tot i les inevitables queixes i protestes per les possibilitats i les
impossibilitats de la vida teatral, els projectes sorgeixen i el
nivell n’és cada vegada més alt i més satisfactori» (d’una revista,
oct. 1990; hauria de dir: ... els projectes sorgeixen i el seu nivell
és cada vegada més alt ...).

— «Molts són els mèrits d’aquesta obra, però dos en són espe-
cialment remarcables ...» (d’un original abans de ser corregit,
abril 2002; sí que es podria dir: ... però en són especialment

remarcables dos).

A propòsit de l’exemple anterior hem
d’advertir que hem trobat exemples lite-
raris (de la llengua medieval i de la llen-
gua de la Renaixença), que hem de con-

siderar correctes, on apareix el pronom
feble en com a nucli d’un subjecte quanti-
tatiu a l’esquerra del verb, tant amb el verb
copulatiu com amb altres verbs, en casos en
què l’autor ha avançat el subjecte, que nor-
malment aniria després del verb, per raons
estilístiques. Exs.:
— ... per què ell de son amat devia haver gran
paor, e aiçò sabia saviea e membrava memòria,
car ell sabia que si és un home catòlic, cent ne
són infeels e en error, qui creen falsetat (Llull, OE
2, p. 54; noteu el quiasme: si és un ... cent ne són;
noteu també que la construcció de Llull amb el
verb ésser, avui la faríem amb el verb haver-hi,

verb presentador que demana, en principi, la posposició
de l’element presentat [el qual element es pot considerar

complement directe però també subjecte], si bé admet, per
hipèrbaton, l’anteposició: n’hi ha cent o bé cent n’hi ha; notem
casos semblants de prolepsi del compl. directe: És molt tossut:
feina hi ha a fer-lo canviar d’opinió (per hi ha feina a ...).
Alguns n’hi ha que diuen ... (per N’hi ha alguns que diuen ...).

— Cent n’escapen de malmesos, / dos-cents ne queden al camp...
(Verdaguer, narrant una batalla, dins el poema «Los mossos de
l’Esquadra», on el vers queda millor amb hipèrbatons). Sis a
prop se n’hi ensopeguen, / plegats al punt són allí; / sis eines
de tall portaven, / les hi enfonsen totes sis (id., dins «Nit de
sang»; noteu també l’hipèrbaton d’un altre nucli de quantita-
tiu, però aquesta vegada en funció sintàctica de complement
directe: Entre elles una n’obirí més xica que les seves veïnes i
més blanca..., dins el poema «L’arpa» del mateix autor). 

Val a dir que aquest mateix fenomen prolèptic es dóna
semblantment en italià. Exs.:

— Si tratta quindi di una vera e propria opera di divulgazione cul-
turale ... Era stata progettata in quindici trattati, ma quattro soli
ne furono scritti, dei quali il primo è introduttivo (d’un llibre
publicat en 1968).

— ... con una spada in mano or questo or quel tagliando de’ sara-
cini, crudelmente molti n’uccise Gerbino (Boccaccio, Decame-
ron, giornata quarta, IV, cap al final).

— ... che molta quantità n’era in quel loco (Ariosto, Orlando
furioso, cant XXXIV, vers 376).
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També és correcte el pronom feble en, referit al sub-
jecte, quan aquest és un pronom relatiu àton (ja que ales-
hores tal subjecte, potser per la seva atonicitat, no con-
trasta amb el predicat, ans queda com englobat en aquest).
Exemple (vegeu-ne un altre més avall, núm. 7, lletra a,
remarca del final):
— La casa està en ruïnes i amb prou feines es distingeixen els murs

que en queden (on en vol dir de la casa, compl. determinatiu
del relatiu que; noteu que, en absolut, el compl. determinatiu
podria anar en tres llocs: ... es distingeixen els murs de la casa
que queden / ... es distingeixen els murs que de la casa que-
den / ... es distingeixen els murs que queden de la casa).

Tornant a les oracions copulatives, observem que, quan
el predicat nominal és un substantiu (i en aquest cas podem
parlar d’oracions identitàries), la qüestió és una mica discu-
tible, perquè, en certa manera, subjecte i predicat són inter-
canviables (p.e.: A és B = B és A). Però, ben mirat, s’ha de
considerar més aviat subjecte gramatical l’element que apa-
reix en primer lloc, i predicat nominal, l’element que apareix
en segon lloc. Exs.:
— «En el camp del lèxic també alguns mots

responen a la divisió entre català orien-
tal i català occidental. Un exemple n’és
“mirall/espill”» (d’una revista, des.
1989); hauria de dir: ... Un exemple és
[o bé Un exemple d’això és] ...; en canvi,
seria correcte si el subjecte anés després
del verb: N’és un exemple ...). «Un fac-
tor que té molta incidència ... és la immi-
gració concentrada en els nuclis urbans
on hi ha més de la meitat de la pobla-
ció del país. Un cas extrem n’és Cor-
nellà» (ib.; hauria de dir: ... Un cas
extrem és Cornellà; també ací la cons-
trucció fóra correcta si digués: Cornellà
n’és un cas extrem).

— «... uns dibuixos. No cal dir que l’autor
n’era el nostre amic tal» (hauria de dir:
... No cal dir que l’autor era el nostre
amic tal, o bé canviar l’estructura: No
cal dir que n’era autor el nostre amic tal).

— «Malgrat les diferències que presenten els poetes catalans con-
temporanis, el denominador comú n’és justament el fet que
pràcticament tots escriuen en formes mètriques ...» (d’una
revista, gen. 1991; hauria de dir: ... el seu [o llur] denomina-
dor comú és justament el fet que ...).

— «Segurament, a partir d’ara, els governants no s’atreviran tant
a maltractar les persones del seu país, si saben que poden ser
jutjats. Un exemple n’és el jutge Garzón» («Avui», 27-11-99,
carta al director; sí que seria plenament correcta la forma N’és
un exemple el jutge Garzón).

Ara bé, hi ha algun cas en què sí que s’ha d’admetre que
el primer element és el predicat nominal, com en aquests
exemples:
— Rei n’era Atlas, aquell de qui de la blava volta / los signes a

una esfera de jaspi trasplantà ... (Verdaguer, Atlàntida, cant I,
v. 21; on, per hipèrbaton poètic, hi ha el predicat nominal
anticipat).

— Tot semblava un món en flor / i l’ànima n’era jo (Joan Maragall,
poema «Les muntanyes», dins OC 1, p. 96, on evidentment el
subjecte és jo i el predicat nominal és l’ànima; el pronom feble,
doncs, és correcte perquè es refereix al predicat nominal, no al
subjecte).

— Llavors quedà per pubilla de Cal Fideuer la seva germana Laieta,
que va ser la mare del bon vilatà Andreu Ros; el pare en va ser
el Tòfol Ros, fill de Berga (S. Ubasart, El caminar d’un poble,

pp. 61-62; noteu el paral·lelisme amb l’oració de relatiu, on la
mare és predicat nominal).

— Durant el regnat de Pere el Cerimoniós, es reforma profunda-
ment la Cancelleria; una prova n’és la promulgació de les Ordi-
nacions de la Cort, que atorgaven al Canceller la presidència
del Consell Reial (B. Joan et al., Història de la llengua catalana,
p. 110; on s’ha anticipat per raons estilístiques el predicat
nominal).

NOTA: Abans d’acabar aquest apartat hem d’advertir que en
francès sí que es troben casos de pronominalitzatció d’un
element referent al subjecte situat a l’esquerra del verb, ús
que suposem que en aquella llengua és admès. Exs.:
— Ce malheur commence dès le commencement du monde, l’his-

toire en est connue, et nous ne voulons pas rafraîchir la
mémoire d’un si déplorable accident (Bérulle [autor del s. XVII],
La vie de Jésus, Les Éditions du Cerf, París 1989; on el pronom
feble en fa de compl. determinatiu del terme l’histoire, subjecte
situat a l’esquerra del verb est [connue]). 

— Car ... les protestants ne célebrent pas les fêtes mariales, ne pro-
noncent pas l’Ave Maria, même si les paroles en sont excel·len-

tes ... (text contemporani, del qual no vam prendre referència
exacta; on en fa de compl. determinatiu del subjecte, les paro-
les, situat a l’esquerra del verb).

Doncs bé, hi ha autors catalans que han imitat tal ús,
cosa que, al nostre entendre, constitueix un gal·licisme. Exs.:
— «Això ens dóna a entendre com l’art, per tenir tota aquesta vir-

tut redemptora que li és pròpia, cal que ens sigui directament
vingut del seu origen diví, que se’ns mantingui pur en l’emo-
ció, i que l’expressió en sia absolutament sincera» (Maragall,
OC 1, p. 671; on caldria dir: ... i que la seva expressió sia abso-
lutament sincera).

— «Pel que fa a la meva cara, la color no n’era pas tan amulatada
com un hom podia esperar d’un home que no havia pres cap
precaució i vivia dins els dinou graus de l’equinocci» (J. Carner,
trad. de Defoe, Robinson Crusoe, II, p. 11; on caldria, simple-
ment, suprimir el pronom feble).

— «... vaig visitar la cova anomenada ... on ... Ulisses ... desà els
seus tresors, ajudat per Atena. L’entrada n’és baixa, uns sis
pams; i l’interior ...» (C. Riba, OC 1, p. 240). «La Flamejant fa
un sortint tan fort que la converteix sobre el camí en una mena
de promontori. Venint de l’est, cal girar-lo per a veure el recinte
sagrat. També, per a qui ve de l’oest, la vista n’és impedida per
l’esperó que es desagafa de la Rosada» (ib., p. 241).

— «Forma més fondament arrelada i més desenrotllada frase-
ològicament en castellà que en català, i és probable que l’ús
n’hagi estat afavorit per la influència castellana, però em sem-
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bla excessiu de condemnar-la com a castellanisme en totes les
accs.» (J. Coromines, DECLC, III, 966b25).

Vegem, finalment, un exemple italià, de construccions
semblants a les anteriors, en què no hi ha pronominalit-
zació:
— Questa curiosa sistemazione dei cromosomi, 23 coppie su una

fila e 23 sull’altra, di fronte, proprio all’equatore della cellula,
è una fase importante nella organizzazione. La ragione risul-
terà evidente tra poco (D. Ravalico, La Creazione non è una
favola, Ed. Paoline, 1986, p. 122; on no diu pas «... La ragione
ne risulterà evidente tra poco»).

b) quan l’element (referent al subjecte) es troba a la dreta
del verb en oracions interrogatives (ja que, comportant les
oracions interrogatives una inversió d’ordre, la posposició
equival a anteposició en oracions asseveratives; dit d’una
altra manera, el subjecte, encara que vagi a la dreta del verb,
no és un subjecte completiu [essent el subjecte completiu,
segons les gramàtiques, l’únic que pot ser representat pel
pronom feble en]). Exs.:
— «Però, què és la Saviesa? Quin n’és l’origen?» (oració que, si la

passàvem a asseverativa, seria: L’origen de la Saviesa és tal, on
l’element pronominalitzable, de la Saviesa, va a l’esquerra del
verb; per tant, hauria de dir: ... Quin és el seu origen?).

— «Quan es presenten fractures, el tractament depèn de llur gra-
vetat i de quin n’és l’os afectat» (oració que, si la passàvem a
asseverativa, seria: ... l’os afectat per la fractura és tal, és a dir,
l’element pronominalitzat pertany a l’esquerra del verb; per
tant, hauria de dir, simplement: ... i de quin és l’os afectat).

Naturalment, el pronom és correcte quan es refereix al
predicat nominal. Exs.:
— Qui n’és l’autor? (on n’ determina el predicat nominal, l’autor).
— Mes d’aital obra, ¿què n’és l’immortal, què n’és el sempre fort

i veritable, què n’és el viu i l’actiu avui i sempre més? (Mara-
gall, OC 1, p. 675).

NOTA: Cal advertir que en italià es troben casos de prono-
minalització d’un compl. determinatiu referent al subjecte
d’aquest tipus d’oracions (cosa que no impedeix que en
català sonin com a construccions forçades). Exs.:
— Ogni essere umano è unico in tutta la storia dell’Umanità. Non

c’è mai stato un altro eguale nel passato, e non lo sarà in avve-
nire. Quale ne è la causa? (D. Ravalico, La Creazione non è una
favola, Ed. Paoline, 1986, p. 124).  

— La Risurrezione è dunque un fatto reale, ... Ma quale ne è il sig-
nificato? («La Civiltà Cattolica», 19-11-1994, p. 332).

c) quan l’element (referent al subjecte) es troba a la dreta
del verb en oracions relatives i similars (ja que les oracions
de relatiu comporten, quan el pronom relatiu no fa de sub-
jecte, un canvi d’ordre dels elements oracionals; les oracions
similars a les de relatiu són, concretament, les oracions amb
com, i les oracions equacionals). Vegem, primerament,
exemples correctes (és a dir, sense substituir-hi el possessiu
pel pronom feble en) extrets del DGLC:
— Camaleó: Sauri [...] notable pels canvis de coloració que pot

experimentar la seva pell (i no pas «... que pot experimentar-
ne la pell»). 

— Element: Principis fonamentals, simples, d’un sistema en filoso-
fia, en ciència, en art, principis pels quals comença el seu estudi
(i no pas «... pels quals en comença l’estudi»).

— Foraminífers: Ordre de rizòpodes proveïts d’una closca calcària,
que, en molts d’ells, presenta una sèrie de forats diminuts, d’on
prové llur nom (i no pas «... d’on en prové el nom»).

— Padró: Llista dels habitants d’una ciutat, vila, etc., on figuren
llurs noms, edats, etc. (i no pas «... on en figuren els noms,
edats, etc.»).

— Ple: Que conté de quelcom tant com permet la seva capacitat
(i no pas «... tant com en permet la capacitat»; es tracta d’una
oració amb com).

I ara vegem un parell d’exemples incorrectes:
— «Edita un butlletí des de l’any 1997 en què apareixen llistats [sic]

de pel·lícules recuperades, raó per la qual pot resultar-ne útil
la consulta pels historiadors» («L’Avenç», núm. 230, p. 45; hau-
ria de dir: ... en què apareixen llistes de pel·lícules recuperades,
raó per la qual pot resultar útil la seva consulta pels [o, millor,
per als] historiadors).

— «La llengua és una realitat viva, sotmesa a l’acció de moltes
variables. I n’és sobretot l’ús social el que experimenta unes
transformacions profundes» (article dins un butlletí professio-
nal, set. 1992; on hi ha una oració equacional que comporta
un canvi d’ordre; l’ordre normal seria I l’ús social és sobretot el
que experimenta unes transformacions profundes; per tant,
hauria de dir: ... I és sobretot el seu ús social el que ...).

2) El pronom feble en és també abusiu quan aquest repre-
senta un complement determinatiu (o complement adno-
minal, o complement del nom) secundari, és a dir, un com-
plement determinatiu d’un altre complement determinatiu.
Ara bé, cal tenir en compte una sèrie d’excepcions o casos
especials. Vegem-ho mitjançant exemples classificats:

a) l’element pronominalitzat representa un complement
determinatiu secundari del subjecte completiu. Exs.:
— «No deixava mai de parlar bé de la meva Ifigènia, se’n dema-

nava la repetició d’alguns fragments, i, en definitiva, jo mateix
em vaig veure obligat a revisar-la tota» (Goethe, Viatge a Ità-
lia, p. 200; on el subjecte completiu, la repetició, és determi-
nat per un primer complement, d’alguns fragments, i encara
per un segon complement, de la meva “Ifigènia”, representat
per ’n; hauria de dir, simplement: ... es demanava la repetició
d’alguns fragments ...).

Cal no confondre aquest cas amb un altre. Efectivament,
en pot representar un subjecte completiu i anar acompa nyat
d’un complement determinatiu: Ex.:
— ... el poeta és una figura contradictòria perquè se’n distingei-

xen de dos tipus: el poeta com a tècnic ... i el poeta posseït ...
(«Rev. d’Igualada», abril 1999, p. 95; on ’n representa el sub-
jecte completiu, poetes, element que és determinat per de
dos tipus).

b) l’element pronominalitzat representa un complement
determinatiu secundari del complement directe. Exs.:
— «... o bé entres en una casa on no has estat mai i en tens una

percepció exacta dels topants» (on el pronom en vol represen-
tar de la casa, complement determinatiu d’un altre compl.
determinatiu, dels topants, del complement directe, una per-
cepció exacta; hauria de dir: ... i tens una percepció exacta dels
seus topants).

— «Malgrat la presència aragonesa al País Valencià des dels seus
orígens jaumins, no s’havien posat en relleu les seves reper-
cussions lingüístiques; aquest treball en proposa un mètode
d’estudi» (hauria de dir: ... aquest treball proposa un mètode
d’estudi sobre aquesta qüestió, o una expressió similar).

— «... el llenguatge cancelleresc. Pompeu Fabra n’estudià les carac-
terístiques sintàctiques de l’oració composta» (del supl. d’una
revista, any 1988; hauria de dir: ... Pompeu Fabra n’estudià les
característiques pel que fa a l’oració composta; és a dir, la solu-
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ció és mantenir el pronom feble com a representant del compl.
determinatiu del llenguatge cancelleresc, però passant l’altre
compl. determinatiu, de l’oració composta, a compl. circums-
tancial).

— «Va ser un procés ràpid que el va portar a fer molts quilòme-
tres durant els primers anys d’estada a la regió, ja que no volia
limitar la seva acció a la seu de la prelatura, São Félix, sinó que
en volia conèixer bé els pobles i assentaments de l’interior, i per
això es va dedicar a recórrer el territori de dalt a baix» (F. Escri-
bano, Descalç sobre la terra vermella, p. 31; la solució és sim-
plement suprimir el pronom feble).

— «Juan Domingo Perón ... Tornà a l’Argentina el 1973 i n’as-
sumí la presidència del govern» (Fabra-Coromines, La corres-
pondència dels anys de l’exili, p. 68, nota dels curadors).

— «Rebo una pila de cartes de lectors ... Ara mateix en tinc dues
a les mans –no divulgo els noms perquè no en tinc el consen-
timent dels autors–: una, que fa unes quantes protestes ...» (Isa-
bel-Clara Simó, dins «Avui», 21-12-99, p. 3).

— «La font de Sant Pere, doncs, va ser la quarta, i el veïnat,
acompanyat de bona part de la gent del centre de la vila, en
va celebrar amb molta satisfacció, el 29 de juny de 1995, el
centenari de la inauguració» (S. Ubasart, El caminar d’un
poble, pp. 3-4).

— «Fou un pescador de gussi que en conegué les regles de l’art»
(Pla, OC 43, p. 688; calia dir, simplement, ... que conegué les
regles de l’art).

— «Preguem, per tant, que a partir de rebre aquesta carta deixin
d’enviar-nos la seva publicació, i com a conseqüència, de fac-
turar-nos-en l’import de la subscripció» («Foc Nou», carta al
director, nov. 1999, p. 50; calia dir, simplement: ... de facturar-
nos l’import de la subscripció).

— «Cal tornar a prendre els documents del Vaticà II per redesco-
brir-ne la gran riquesa d’estímuls doctrinals i pastorals» («Docs.
d’Esgl.», 15-1-2001, p. 33; aquí la solució és canviar ne per hi,
equivalent a en ells, en aquests documents).

Ara bé, el pronom en pot representar un complement
determinatiu primari i anar acompanyat d’un complement
determinatiu secundari. Exs.:
— I considerin els dibuixos d’Alexandre Plana, punt definitiu d’a-

questa exposició. En vegin els retrats del doctor Dalí, d’Antoni
Homar, de Pere Ynglada (Pla, OC 43, p. 180; notem que en vol
dir d’Alexandre Plana, compl. determinatiu primari de els
retrats; la frase, sense pronominalitzar, seria: Vegin els retrats
d’Alexandre Plana del doctor Dalí ...).

— D’aquest fenomen en tenim anotats exemples de tres tipus (on
el compl. directe, exemples, és determinat per en, que vol dir
d’aquest fenomen, el qual, al seu torn, és determinat per de
tres tipus).

c) l’element pronominalitzat representa un complement
determinatiu secundari del predicat nominal. Exs.:

— «A Madrid, el senyor Moragas tenia molta feina. Desapareixia
de l’hotel, al matí i a la tarda. La creació de la seva Caixa és
anterior a la de l’Institut Nacional de Previsió. Així i tot, en fou
membre important de la junta» (Pla, OC 43, p. 604; on el pre-
dicat nominal, membre important, és determinat primerament
per de la junta i, segonament, per en, que vol dir de la Caixa;
calia dir, simplement: ... Així i tot, fou membre important de
la junta).

— «J.X., biòleg, treballa des de fa molts anys al Parc Zoològic de
Barcelona. Ara n’és el cap de la secció de mamífers, i ens expli-
carà en què consisteix la seva feina i com és el zoo per dins»
(d’una revista, nov. 1988; se suposa que n’ vol dir del Parc
Zoològic de Barcelona, que seria complement determinatiu
d’un altre complement determinatiu, de la secció de mamífers
[aquí, com veurem més endavant, considerem que es tracta
d’un sol complement, encara que es pugui desglossar en dos];

notem, a més, que aquesta determinació secundària és inne-
cessària).

— «I aquest és el cas del senyor J.V., que ha estat secretari de l’a-
juntament de la vila de Llívia i avui dirigeix el Festival de Música,
a més de ser-ne conservador del Museu Municipal» (col·labo-
ració d’un diari, 23-7-91; hauria de dir: ... a més de ser con-
servador del Museu Municipal).

— «–Si tan rebutjable és l’eutanàsia, com és que hi ha persones i
grups que en promouen socialment l’acceptació? –El fet que
certes legislacions, o determinats comportaments socials, siguin
rebutjables i àdhuc monstruosos, no significa que siguin vistos
sempre així per tothom en totes les èpoques. La història n’és
plena d’exemples» («Docs. d’Esgl.», maig-juny 1993; hauria
de dir: ... La història és plena d’exemples així o d’exemples d’a-
quest tipus, etc.).

d) Vegem ara les excepcions o casos especials.
En primer lloc, no hem de considerar complements deter-

minatius secundaris els que integren un sintagma quantita-
tiu o partitiu. Aquests sintagmes solen anar formats per tres
elements: el terme quantitatiu o partitiu pròpiament dit (que
actua com una mena d’adjectiu) + el nom determinat per
aquest quantitatiu o partitiu (nom que constitueix el nucli
del sintagma, encara que vagi introduït per la preposició de)
+ un complement determinatiu del nom. Exs.:
— Si això vol dir l’esquerra literària, és indubtable que jo en sóc

un dels més convençuts representants (Pla, OC 43, p. 372;
notem els tres elements: un + dels més convençuts represen-
tants + de l’esquerra literària [element representat per en]).

— Saint Circ ha estat i és el refugi d’artistes notables ... Hi feren
estada l’admirable fotògraf Man Ray o el nostre Pere Daura.
Aquest barceloní copsà, amb la seva paleta insinuant i plàcida,
els ocres i els sienes de taronja d’aquest conjunt de casetes que
s’encimbella damunt d’un penya-segat, suspès a plom sobre
l’Òlt. Al museu de Montserrat n’hi ha un parell d’olis excel·lents,
datats el 1930 (Jacint Torrents, Sojorn a Caors, Castellar del
Vallès 1999, pp. 18-19; notem l’expressió quantitativa de tres
elements: un parell + d’olis excel·lents + d’aquest fotògraf;
notem també que l’expressió quantitativa un parell de equival
a l’adjectiu dos).

— La màquina ja ha estat acabada de muntar, però encara no
n’hem rebut la major part dels accessoris (frase de Fabra,
segons Jané, LLENGUA NACIONAL, set. 1998, p. 17; notem que
la major part de és locució quantitativa).

— El canal de televisió francès La Cinq anuncia que fa fallida. Sil-
vio Berlusconi en controla el 25 % de les accions (d’un diari,
2-1-92; notem que el 25 % de és locució quantitativa).

— D’aquest desastre, ells en tenen una bona part de culpa (notem
que una bona part de és locució quantitativa, equivalent, apro-
ximadament, a l’adj. molta).

— Joan Bori fou el darrer pastor de Casserres. Ell coneix tots els
topants de la finca i en pot explicar un niu d’històries (V. Pallàs,
El cos sant, p. 29; notem que un niu de és locució quantita-
tiva, equivalent a moltes).

— La geometria ha estat sempre present en el quadre. N’és una
mena d’esquelet (Joan Fuster, citat dins AA. VV., Estudis de
llengua i literatura catalanes / XXXIV, p. 212).

En segon lloc, tampoc no considerem complements deter-
minatius secundaris els complements determinatius d’una
locució nominal (concretament, una locució nominal inte-
grada per un substantiu, una preposició i un altre substantiu),
entenent per locució nominal un conjunt de mots que equi-
valen a un substantiu, que tenen un significat unitari. Exs.:

— Remogueren cel i terra i van trobar qui els donés un terreny per
a aixecar-hi un local per a la remunta, a la carretera de Man-
resa, que s’estrenaria l’any 1917 amb unes lletres a la façana
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que en perpetuarien la posada en servei (S. Ubasart, El cami-
nar d’un poble, p. 191; on posada en servei és una locució
nominal, equivalent a estrena, engegada, exercici, etc.).

— Es defensa l’èxit dels mitjans segons l’audiència i no pels prin-
cipis de servei que n’inspiren la raó de ser («Regió 7», 17-
12-99, p. 25; on raó de ser és una locució nominal, equiva-
lent a causa).

— Tots els debats que han tingut com a centre la ciutat de Barce-
lona en els últims anys n’han definit una àrea d’influència
–necessària– que va més enllà de la Catalunya estricta («Avui»,
5-1-2001, p. 2; on àrea d’influència és una locució nominal,
equivalent a radi d’acció, àmbit).

— Al poble, hi va haver un constant canvi de famílies, i això n’era
un botó de mostra (S. Ubasart, El caminar d’un poble, p.
182; on botó de mostra és una locució nominal, equivalent
a exemple).

— El terrorisme és sempre l’expressió d’un projecte polític. N’és la
punta de l’iceberg («Avui», 28-12-2000, p. 2; on la punta de
l’iceberg és una locució nominal, equivalent a el cimal o el punt
culminant).

— Porta a classe un petit aparell elèctric i explica’n les regles d’ús
(J. Macià et al., Llengua COU, p. 209; on regles d’ús equival a
funcionament).

— He estudiat tots els molins de vent de la comarca > N’he estu-
diat tots els molins de vent.

En tercer lloc, sembla que es pot considerar complement
primari i no secundari el que va després d’una expressió amb
de equivalent a un adjectiu. Exs.:

— EUA intensifica els atacs a Iraq per destruir-ne el potencial d’a-
menaça («Avui», 18-12-98, p. 5; on d’amenaça equival a l’ad-
jectiu amenaçador).

— Sortosament, hi comença a haver indicis de treballs sobre tra-
ducció, des de perspectives diverses, en llengua catalana. Ara
en presentem una mostra de primer ordre («Serra d’Or», oct.
2000, p. 71; on de primer ordre equival a l’adjectiu important).

— No es pot parlar d’automatisme en el naixement i l’expressió d’a-
questa obra, de tota aquesta obra extensa i ambiciosa en la seva
voluntat de comprendre la realitat oculta de les coses i les
paraules d’una manera global, sinó d’un principi rector sòlid i
impulsor de recerca de novetat que doni un sentit a la vida i al
món tot capgirant-ne els components de base («Rev. d’Igua-
lada», abril 1999, p. 92; on de base equival a bàsics).

— Amb una oratòria que intentava semblar èpica, el general va afir-
mar, en contestació a algunes preguntes del fiscal, que en rea-

litat al País Basc era “la pàtria” qui corria perill i que “els meus
homes n’eren la primera línia de defensa” («Avui», 17-12-99,
p. 2; on de defensa equival a defensiva).

— Vull anar al cel; per això n’he escrit aqueixos cants d’enyorança
(Verdaguer, Al cel, ed. Garolera, p. 31).

Notem que aquesta excepció es dóna també en llen-
gües com l’italià, que té un pronom feble equivalent al
nostre en. Ex.:
— ... partiamo dalla costatazione dell’essere imperfetto e stabilia-

mone le condizioni di possibilità (d’un llibre italià de filosofia,
publ. en 1976; on di possibilità té un valor equivalent a un
adjectiu).

Finalment, cal admetre el pronom feble en quan es refe-
reix a dos o més complements determinatius mentre un
d’ells sigui primari. Exs.:
— [El calc] no introdueix material aliè a la llengua, però en canvi

n’altera seriosament la sintaxi o la propietat semàntica dels
mots (J.A. Argente, dins «La Vang.», 4-6-1999; on el pronom

n’ substitueix de la llengua, expressió que fa de complement
determinatiu primari de la sintaxi i de complement secundari
de la propietat semàntica + dels mots; de tota manera, cal dir
que valdria més construir la frase d’una altra manera i així evi-
tar aquesta mena de zeugma).

— Però el que és cert és que allà on treballaven els Salero no hi
havia mai discussions ni renyines, i que no els faltava mai feina,
que la tenien a la Moretona i a la Coma de Sant Jaume. Havien
de cuidar-ne l’hort, el jardí, els volts de la casa i el camí (S. Uba-
sart, El caminar d’un poble, pp. 61-62).

3) El pronom feble en és també abusiu quan representa un
complement determinatiu de sintagmes que no siguin el
subjecte completiu, el complement directe o el predicat
nominal (cf. Català complet / 2, p. 119); també quan repre-
senta un compl. determinatiu amb el verb haver-hi seguit
d’un sintagma determinat. Vegem-ho mitjançant exemples
classificats:

a) l’element en fent de complement determinatiu d’un
complement preposicional d’objecte (advertim que no sem-
pre és clara la distinció entre compl. preposicional d’objecte,
o compl. de règim, i compl. circumstancial, de manera que
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algun exemple d’aquest apartat a podria anar més avall, a
l’apartat c, i viceversa). Exs.:
— «Per això el nacionalisme català, que afirma la realitat nacional

de Catalunya, en defensa la identitat i n’aspira a la plenitud,
se’ns presenta a la palestra política diversificat ...» (J. Vila, El
nacionalisme català, p. 122; on n’, que vol dir de Catalunya, és
compl. determinatiu de a la plenitud, que és compl. preposi-
cional d’objecte del verb aspira; hauria de dir: ... en defensa la
identitat i aspira a la seva plenitud).

— «Abans de fixar definitivament el text i la disposició d’un
imprès, és bo, per a assegurar-se de la claredat, de sotmetre’l
a una persona que no n’hagi participat en l’elaboració ni per-
tanyi a l’empresa» (d’un manual publ. en 1991; hauria de
dir: ... sotmetre’l a una persona que no hagi participat en la
seva elaboració ...).

— «El pare Joan ... va arribar a Mataró, a l’escola de Santa Anna
... Des d’aleshores fins a la jubilació que hi ha fet classes. Només
tres cursos ha faltat, entre 1973 i 1976. Ara se n’ocupa de la
catequesi» («Avui», 27-8-98, p. 52; calia dir, simplement: ... i
s’ocupa de la catequesi o bé ... i s’ocupa de la catequesi d’a-
questa escola).

— «Segons la interpretació més generalitzada, la proposta de situar
Caminal al davant de la iniciativa, si no va ser conseqüència del
nou esperit d’acord entre les tres administracions públiques
amb què ara es mou el Fòrum [Universal de les Cultures], sí que
en feia d’exemplificació» («Avui», 4-9-2001, p. 2; calia dir: ...
sí que feia d’exemplificació d’aquest nou esperit).

b) l’element en fent de complement determinatiu d’un
complement predicatiu introduït per com a. Exs.:
— «La desmemòria, el cansament i la desorientació populars solen

ser recursos amb els quals l’exercici del poder sol comptar de
manera discrecional. Prenem-ne el procés de Pinochet com a
paradigma» (J. Rendé i Masdéu, dins «Avui», 30-9-99, p. 20;
on el verb té un compl. directe, el procés de Pinochet, i un
compl. predicatiu, com a paradigma, i ne, significant d’això,
seria el compl. determinatiu d’aquest compl. predicatiu; hau-
ria de dir: ... Prenem el procés de Pinochet com a paradigma
o bé Prenem el procés de Pinochet com a paradigma d’això;
sobre la correcció de l’imperatiu prenem, vegeu Català complet
/ 2, p.176).

— «Sant Francesc no parlà mai d’ecologia, però el papa Joan Pau
II l’en ha escollit com a patró» (hauria de dir: ... l’ha escollit com
a patró d’aquest moviment).

En canvi, sí que s’admet la pronominalització amb en en
un cas com fes-te’n soci (del Barça), en què del Barça repre-
senta un complement determinatiu del compl. predicatiu
(soci) unit directament al verb. 

c) l’element en fent de complement determinatiu d’un
complement circumstancial. Exs.:
— «Uns tipus diferents de construccions explicades amb el recurs

de l’el·lipsi són les coordinacions entre membres no completa-
ment homogenis. En parlarem de tres casos especials» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; hauria de dir: ... Parlarem
de tres casos especials).

— «En relació amb el temps passat, l’aspecte perfectiu expressa
l’acció en la seva globalitat, fent-ne abstracció del desenvolu-
pament (vaig menjar); l’aspecte imperfectiu, en canvi, presenta
l’esdeveniment verbal en el seu desenvolupament i, per tant,
com a no acabat (corria)» (d’una gramàtica, abans de ser corre-
gida; calia dir: ... fent abstracció del seu desenvolupament ...).

Ara bé, si hem de fer cas de l’ús d’alguns bons escriptors,
hem de dir que hi ha determinades locucions locatives que
admeten la representació del seu complement determinatiu
(que alguns autors anomenen sublocatiu) amb en. Exs.:

— Me regalo de totes amb l’aroma / ruixim de sucre i mel, / i aires
suaus, com ales de coloma, / amunt, de broma en broma, /
m’empenyen cap al cel. // Dec ser-ne a prop, que em sembla
a voladúries / sentir-hi els serafins, / rodolant sos arpegis i can-
túries / per místiques boscúries / murta i gessamins (Verdaguer,
Al cel, ed. Garolera, p. 124; on ne vol dir del cel, compl. deter-
minatiu, o sublocatiu, de la locució locativa a prop).

— Per tant, tot seguit vararen llur llanxa i en pujaren tots a bord
(J. Carner, traducció de Defoe, Robinson Crusoe, II, p. 182). D’a-
questa manera vam arribar a la vista de l’entrada d’un bosc que
havíem de travessar, a l’altre cap del pla, però ens sorprengué
en gran manera, en arribant més a prop del corriol, o pas, de
veure una quantitat de llops en confusió que n’eren a la
mateixa entrada (ib., p. 239).

— Si cerques pel món, trobaràs molts que es glorien d’estimar amb
amor perfecte, quan només en són al llindar (C. Riba, OC 1,
p. 486).

Així, doncs, hi ha casos que alguns autors resolen amb
en però que també es podrien resoldre amb hi, amb un
possessiu o sense pronom feble. En els següents exem-
ples, nosaltres preferiríem una d’aquestes darreres solu-
cins (cf. Català com  plet / 2, p. 121):
— «El Cusà no s’acontenta amb la visió comuna del món i de les

coses, sinó que en va més enllà» (d’un original, abans de ser
corregit; on en vol dir d’aquesta visió; hauria de dir, simplement:
... sinó que va més enllà).

— «Encara no m’he mort, però n’he estat a punt» (W.R. Burnet,
Homes petits, gran món, p. 32; hauria de dir: ... però he estat
a punt o bé he estat a punt de fer-ho).

— «Aquell que sap declarar la limitació del seu coneixement és el
que més a prop n’està de la plenitud» (Maragall, OC 1, p. 436;
on n’ representa del seu coneixement, complement determi-
natiu secundari d’un compl. circumstancial; hauria de dir: ... és
el que [o, millor, qui] més a prop està de la seva plenitud, o bé
de la plenitud d’aquest).

— «... estic segura que si hi hagués hagut un tribunal del poble, i
ella n’hagués estat al front [sic], m’hauria condemnat a mort»
(Susanna Tamaro, Vés on et porti el cor, p. 53; seria millor dir:
... i ella hi hagués estat al capdavant...).

— «La Generalitat ha passat la seva activitat relacionada amb la
joventut a una secretaria general que gestionarà tota la polí-
tica interdepartamental que afecti aquest tema i n’ha situat
J.C. al capdavant» (d’un diari, 20-9-92).

— «El grup encapçalat per aquell personatge, on s’incorporà el
Jaume, depenia molt del seu dirigent. En depenia d’una forma
que aviat el Ferran va creure perillosa, ja que podia tendir a
anul·lar la voluntat dels que n’estaven sota la influència» (G.
Erill, Ferran Canyameres..., p. 257; seria millor dir: ... la volun-
tat dels que estaven sota la seva influència).

— «Just aquells dies va contraure una greu pulmonia. Durant els
pitjors dies de la malaltia el Jaume va venir a estar-se amb ell,
i no se’nmogué del costat fins que es va trobar bé» (ib., p. 294;
seria millor dir: ... i no es mogué del seu costat ...).

— «Sempre que la felicitat arriba creiem que en som a les portes,
potser perquè és dur viure pensant que aquestes coses no tenen
ni principi ni final i són només un instant» (S. Sostres, dins
«Avui», 20-6-2003, p. 61; seria millor dir: Sempre que la feli-
citat arriba, creiem que hi som a les portes ...).

Semblantment hem de dir en locucions anàlogues a les
locatives, si bé són pròpiament modals o temporals. Exs.:

— «Aquesta campanya, ultra perjudicar la recuperació de l’ús social
del valencià, també ha tingut com a efecte que la reivindicació
del valencià i de l’autonomia semblava cosa del PSOE i, per tant,
molts votants del PP n’estaven en contra» (Abelard Saragossà,
El futur del valencià, p. 141; seria millor dir, almenys en el català
central: ... hi estaven en contra).
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— «El sistema més usual de compondre les notes entre les edito-
rials catalanes és encapçalar-les amb el senyal de crida utilitzat
en el cos del text seguit d’un punt i un espai fix, i posar-ne a
continuació el text, començat amb majúscula i acabat amb un
punt» (Mestres et al., Manual d’estil, p. 390; seria millor dir: ...
i posar-hi a continuació el text ...).

En canvi, segons ja s’explica en el Català complet / 2 (p.
121), les locucions fora de i lluny de, que connoten una idea
d’allunyament, no admeten hi, sinó que volen en. A aques-
tes dues locucions cal afegir-hi al marge de, que connota la
mateixa idea. Ex.:
— Tota política lingüística a Catalunya haurà de tenir molt present

aquest marc: ningú no en pot quedar al marge («Avui», 4-6-
2003, p. 22)

d) l’element en fent de complement determinatiu amb
el verb haver-hi seguit d’un sintagma determinat. Ex.:
— «Per a comprendre una mica el canvi profund que s’ha ope-

rat a Manresa, s’ha de tenir present això: que d’aquesta ciu-
tat n’hi ha un clixé fet per la sociologia poètica i després n’hi
ha la realitat» (Pla, OC 41, p. 102; on primerament apareix
el pronom n’ fent de compl. determinatiu d’un sintagma inde-
terminat [un clixé], cas en què és correcte, i després fent de
compl. determinatiu d’un sintagma determinat [la realitat], cas
en què és incorrecte).

4) El pronom feble en és també abusiu quan representa un
complement determinatiu aparent. Exs.:
— «Finalment, l’Acadèmia hauria de posar, en citar les formes

literàries principals, en nota en lloc convenient, les formes literà-
ries antigues, i potser també algunes de les formes regionals
comarcals modernes, tot indicant-ne l’àrea geogràfica on són
usades» (J. Giner, Obra filològica, p. 401; on ne sembla que
representi un compl. determinatiu del compl. directe [l’àrea
geogràfica + d’aquestes formes], però en realitat representa el
subjecte de l’oració de relatiu que determina el complement
directe [l’àrea geogràfica on aquestes formes són usades; la
solució és, simplement, eliminar el ne).

— «Casaldàliga va agafar pel braç el seu company per intentar mar-
xar d’aquell lloc però no en va tenir temps» (F. Escribano, Des-
calç sobre la terra vermella, p. 138; on en no representa prò-
piament un complement determinatiu sinó un complement de
destinació, introduït per la prep. per a; la solució és simplement
prescindir del pronom feble).

NOTA: A propòsit de l’exemple precedent, observem el
següent:

a) Encara que tenir temps admetria un complement amb
de (tenir temps de fer-ho o bé no tenir temps de res), val
més creure que la preposició diguem-ne subjacent és per a,
com passaria també amb una frase del tipus tenir permís per
a fer una cosa o tenir permís de fer una cosa, que tampoc
no es pronominalitzaria per en. Així opina el gramàtic Albert
Jané (LLENGUA NACIONAL, set. 1998, pp. 23-24). D’altra
banda, diu també aquest autor, l’expressió tenir temps ja té
prou entitat i no necessita cap complement determinatiu,
amb la qual cosa el pronom seria superflu (vegeu, més avall,
apartat B, núm. 1 del nostre esquema).

b) En canvi, no creiem encertada l’explicació d’aquest
fenomen que dóna Júlia Todolí (dins Gramàtica del català
contemporani, vol. II, pp. 1387-1388) en dir que la pro-
nominalització amb en és inviable quan el pronom repre-
senta un compl. determinatiu integrat per una oració d’in-
finitiu (interpretant malament l’opinió expressada per A.

Jané en el passatge indicat). En efecte, és perfectament
legítim de pronominalitzar l’infinitiu d’una frase com No
tinc ganes de sortir > No en tinc ganes. Notem que el
terme ganes d’aquest darrer exemple sí que necessita un
compl. determinatiu.

5) El pronom feble en és també abusiu quan representa un
nucli partitiu (és a dir, el nom que ve després d’un terme
quantitatiu o partitiu) dels quatre tipus de sintagma que
ara especificarem (notem que aquest terme quantitatiu o
partitiu ja té valor pronominal i, per tant, no hi cal el pro-
nom feble):

a) d’un complement determinatiu. Exs.:
— «Hi ha d’haver sis vegueries i Manresa n’ha de ser capital d’una»

(d’un diari, 7-8-91; on n’ representa vegueria, nucli del compl.
determinatiu del predicat nominal; notem que una ja vol dir una
vegueria; per tant, hauria de dir: Hi ha d’haver sis vegueries i
Manresa ha de ser capital d’una).

— «Dins el porxo, a banda i banda de la porta d’entrada, hi hagué
dos sarcòfags de marbre, ben treballats, aguantats per sis
columnes amb capitells. Se’n conserven restes d’un ...» (S. Llo-
rac i M. Costa, Els sarcòfags medievals del Penedès i el seu
entorn, p. 17; on el pronom feble representa el nucli partitiu
d’un compl. determinatiu del subjecte completiu; hauria de dir:
... Es conserven restes d’un; sí que seria correcte dir: Se’n con-
serva un, en què el pronom feble representaria el nucli d’un
subjecte completiu partitiu).

— «El ministre Barrionuevo va confirmar que encara hi ha cinc per-
sones detingudes a Barcelona, acusades de vinculació amb les
Brigades Roges, i que el govern italià n’ha demanat l’extradi-
ció de tres» («Avui», 13-5-87, p. 12; on n’ representa perso-
nes, nucli partitiu del compl. determinatiu del compl. directe;
hauria de dir: ... ha demanat l’extradició de tres).

— «Com podia fingir que estimava un home si en portava el fill
d’un altre que estimava de debò?» (Susanna Tamaro, Vés on
et porti el cor, p. 152; hauria de dir: ... si portava el fill d’un
altre ...).

— «Els diftongs decreixents que distingeix la gramàtica normativa
són els següents: ai, ei, oi, ui; au, eu, iu, ou. En citem un sol
exemple de cada un: mai, remei, rei, noi, buit; cau, peu, neu,
viu, nou, pou» (M. Badia i Cardús, Diftongs i africats..., p. 46).

b) d’un complement preposicional d’objecte. Exs.:
— «Ara he de resoldre el problema dels diaris, perquè n’estic subs-

crit a tres però habitualment en compro dos més» (col·labora-
ció d’un diari, 23-7-91; on n’ representa diaris, nucli partitiu del
complement preposicional a tres diaris; notem que tres ja vol
dir tres diaris; per tant, hauria de dir: ... perquè estic [o, millor,
sóc] subscrit a tres ...).

— «A falta d’un Pla Hidrològic, ara en tenim dos. [...] I tenim el
no-però-sí i el sí-però-no de la Generalitat, que no arriba a ser
un pla però n’equival a un tros» («Regió 7», 7-3-2001, p. 18)

— «Jo no puc quedar-me amb un Déu ja fet, o pitjor encara, que-
dar-me’n amb un en exclusiva» (F. Escribano, Descalç sobre la
terra vermella, p. 123).

c) d’un complement circumstancial, d’un complement
adverbial de quantitat o d’un complement agent. Exs.:

— «Que sapiguem, només un [sarcòfag] pertany a un clergue; en
tenim notícies d’un que conté les despulles d’una dama...» (S.
Llorac i M. Costa, Els sarcòfags..., p. 14; on el pronom feble
representa el nucli partitiu d’un compl. circumstancial, si ente-
nem que de equival a sobre, però també el podríem interpre-
tar com a nucli partitiu d’un compl. determinatiu del compl.
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directe; sigui com sigui, hauria de dir, simplement: ... tenim
notícies d’un que ...; en canvi, sí que seria correcte dir: en tenim
un que ... o bé d’un que conté les despulles d’una dama, en
tenim notícies).

— «És bo que coneguem la tasca que estan fent a Barcelona, per
exemple, algunes de les entitats que cooperen amb els margi-
nats del Raval. Us n’informem de tres, però n’hi ha d’altres»
(d’un original, abans de ser corregit).

— «N’existeixen moltes, de dones Caprabo, però jo només us en
parlaré d’una» (J. Reixach, dins «Avui», 7-4-99, p. 20).

— «T’ho asseguro: avui, aquesta mateixa nit, abans no canti el gall
dues vegades, me n’hauràs negat tres» (traducció bíblica de Mc
14,30 divulgada per El Sant Evangeli del Foment de Pietat, la
Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana i La Bíblia de Montserrat;
el pronom feble representa el compl. adverbial de quantitat
[com responent a la pregunta «quantes vegades m’hauràs
negat?»]; hauria de dir: ... abans del segon cant del gall,
m’hauràs negat tres vegades, o bé abans no canti el gall dues
vegades, tres vegades m’hauràs
negat; d’aquestes dues solucions
correctes, la primera és emprada
pel Llibre del Poble de Déu i per la
Bíblica Catalana Interconfessional;
la segona reflecteix literalment l’o-
riginal grec del text bíblic).

— «L’estructura 10-CVCC consta
d’una sola consonant abans del
nucli, el qual n’és seguit de dues,
de manera que només hi poden
tenir lloc els diftongs decreixents
...» (M. Badia i Cardús, Diftongs i
africats..., p. 92; on de dues és
compl. agent, equivalent a per
dues).

— «Jo volia felicitar el meu estimat
amic, des d’aquestes pàgines, per
la seva divina traducció, i ara la
meva felicitació en va acompa -
nyada d’una altra, conseqüència
d’haver obtingut Carles Riba el pri-
mer premi Folguera pel seu llibre
d’Estances» (Sagarra, OC 10, ed.
Garolera, pp. 16-17; a notar que
aqueix pronom feble és una ultra-
correcció del corrector, perquè,
segons l’aparat crític, en l’article original Sagarra va escriure la
meva felicitació va acompanyada d’una altra).

d) del predicat nominal quan aquest nucli, que és un
substantiu, coincideix amb el subjecte; recordem que ales-
hores el quantitatiu o indefinit ja té valor pronominal i, per
tant, no s’hi ha de posar cap més pronom (feble). Ara bé,
hem d’advertir que aquest tipus de construcció –incorrecte,
creiem, en la llengua normativa– és habitual en alguns par-
lars o dialectes. Exs.:
— «Potser m’agradaria retirar-me a algun monestir, però n’hauria

de ser un que no em distanciés dels pobres; m’agradaria no per-
dre mai el contacte amb el poble» (F. Escribano, Descalç sobre
la terra vermella, p. 205; on el segment que conté el pronom
feble equival a però aquest monestir hauria de ser un que ...;
per tant, aquest monestir és el subjecte, i un ja vol dir un
monestir; en conseqüència, hauria de dir, simplement: ... però
hauria de ser un que ...).

— «L’altre dia el govern espanyol (no en podia ser cap altre) va
aprovar que les noves matrícules dels vehicles no inclouran cap
més distintiu que la E d’Espanya i el símbol de la comunitat
europea» («Regió 7», 15-9-2000, p. 25).

— «Una interessantíssima associació ha nascut a les Illes, concre-
tament a Ciutat de Mallorca. Va aparèixer el juny d’enguany i
tenia 80 afiliats; al cap de dues setmanes, ja n’eren 100; i ara,
quan es presenta en societat, ja compta amb més de 200 afi-
liats» (I.-C. Simó, dins «Avui», 24-11-2000, p. 3).

— «Però a tot arreu es veu gent semblant. I cada cop en són més»
(on se sobreentén: I cada cop aquesta gent són més; si el sub-
jecte no fos gent, es podria dir, per exemple: I ells cada cop són
més gent).

— «Els problemes socials, i aquest n’és un dels més greus, són pro-
blemes polítics, de govern» («Escola Catalana», juny 1998, p.
3; noteu que el terme aquest té valor pronominal, és a dir,
equival a aquest problema).

— «Els gitanos, ara, diuen que no només [sic] van ser dues perso-
nes els qui calaren les cases [sic], sinó que n’eren centenars»
(«Avui», 22-1-91, p. 40; hauria de dir: Els gitanos, ara, diuen
que no solament van ser dues persones els qui calaren foc a
les cases, sinó que eren centenars).

— «De les diferents configuracions associades als refranys, la
variant representada per les frases nominals n’és una de les més
genuïnes» (d’una gramàtica, abans de ser corregida).

— «Heus ací la relació oficial de vilatans expropiats, encara que en
realitat en foren més» (d’un original, abans de ser corregit).

— «Dissabte passat, en dos actes organitzats pel Grup Gaziel al
Col·legi de Periodistes, seu Barcelona, va quedar clar que al País
Basc tots els colors del verd en són molts» («Avui», 4-4-2001,
p. 72).

— «Des d’aquest mitjà intentaré satisfer l’oient enfadat, i ho faré
informant els amics lectors que sí, que és veritat, que a Cata-
lunya hi ha molta gent xenòfoba, és a dir, que de forma
espontània i poc raonada té mania (fòbia) als estranys (xenos).
Molta gent que, per sort, no és tota la gent (i ni que fossin pocs,
ja en serien massa)» («Regió 7», 23-2-2001, p. 21). 

— «I de passada caldria demanar-li memòria: sense la immigració,
els famosos sis milions de catalans, només en seríem tres, i de
cada quatre catalans només un té tots els avis nascuts a Cata-
lunya» («Regió 7», 24-2-2001, p. 24).

— «En poc temps han passat de ser cinc o sis persones a ser-ne
el doble.» 

— «Ja aviso que no hi tinc cap dèria especial, n’és una més de
la llista i prou, però, com que em bellugo força per feina i
també per plaer, qualsevol notícia relacionada amb les comu-
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nicacions del meu país em fa saltar una molla» («Regió 7»,
6-11-2001, p. 40).

— «Aquest autor té tants vessants que és molt difícil d’esbrinar
quin n’és el més important» (d’un original, abans de ser corre-
git). 

Vegem un cas d’aquest mateix grup, però més difícil,
perquè s’hi sobreentén el verb copulatiu:
— «Hi ha molts nens, no en sabria dir quants perquè no puc ni
comptar-los» (F. Escribano, Descalç sobre la terra vermella, p. 113;
on se sobreentén quants són i, per tant, el quants d’aquesta inter -
rogativa indirecta equival al tants de la corresponent oració afir-
mativa: els nens són tants; hi sobra, doncs, el pronom feble en; en
canvi, sí que es podria dir: De nens, no sé quants n’hi ha).

6) El pronom feble en és també abusiu quan representa un
nucli partitiu aparent, fals, pel fet d’haver-hi ja un altre terme
que inclou el valor pronominal de en (recordem que el veri-
table partitiu té un valor indeterminat [no va precedit d’ar-
ticle determinat] o va acompanyat d’un adj. numeral, quan-
titatiu o indefinit; cf. Català complet / 2, pp. 116-118). Exs.:
— «Entre els fenòmens sintàctics del text interessa observar-ne els

següents» (d’un llibre, any 1989; on ne vol dir fenòmens sintàc-
tics, idea que ja va implícita en el sintagma pronominal els
següents; per tant, hauria de dir, simplement: ... interessa obser-
var els següents).

— «De tota la densitat de ponències (en resumim els continguts
de les principals en aquest número), se’n desprenen moltes
coses a fer» («Foc Nou», nov. 1999, p. 12; on en representa
ponències, és a dir, un element del compl. determinatiu del
compl. directe, element que ja és representat per l’estructura
pronominal les principals).

— «“Només se n’han de collir els coneguts” ... es prega que els
bolets es tallin per la base amb un ganivet i que només se’n
cullin aquells dels quals se sap del cert que són comestibles»
(«Avui», 19-10-93, p. 18; hauria de dir: Només s’han de collir
els coneguts ... i que només es cullin aquells dels quals ...). 

— «No entenia [...] que, si pots emprar dues llengües per [sic]
comunicar-te, si de fet ets bilingüe, n’empris la que ells consi-
deren inferior i t’entestis en [sic] escollir-la per [sic] crear ...» (V
Seminari sobre la Traducció a Catalunya, AELC, p. 26; hauria de
dir: No entenia [...] que, si pots emprar dues llengües per a
comunicar-te, si de fet ets bilingüe, empris la que ells conside-
ren inferior i t’entestis a escollir-la per a crear ...).

— «... la traducció de la Divina Comèdia feta per Joan F. Mira. Algú
es preguntarà si en calia una nova versió quan, a part de la de
Febrer, n’hi ha l’excel·lent de Sagarra» («Avui», 11-9-2000, p.
3; notem que, en el cas del verb haver-hi, els parlars valencians
solen afegir-hi, innecessàriament, el pronom feble en, com pot
ser el cas d’aquest exemple; vegeu més avall, núm. 10, nota).

— «Com vostè sap perquè el patim a la feina, el mapa adminis-
tratiu d’aquest racó de món és un pèl laberíntic. N’hi ha punts
on, amb quatre camallades, travesses els límits de tres munici-
pis cadascun dels quals, per acabar-ho d’adobar, pertany a una
província diferent» (J. Moncada, Calaveres atònites, p. 83).

— «Aquesta devaluació del tarannà debilita i obstrueix les poten-
cialitats, sobretot quan des dels cercles polítics, mediàtics i
comercials es despersonalitzen els integrants d’una col·lectivi-
tat i, paral·lelament, se n’afavoreixen els d’una altra de, supo-
sadament, superior» (d’un text, abans de ser corregit; hi ha con-
fusió amb se n’afavoreixen uns altres de..., on en seria el nucli
d’una expressió partitiva que fa de subjecte completiu; la solu-
ció és, simplement, suprimir n’).

— «En conclusió: produïda la substitució de lo i los com a formes
de masculí de l’article, la normativa en desaconsella l’ús de la
primera per a l’expressió del gènere neutre, ja que considera
que és un ús no genuí perquè estableix una distinció que el

paradigma originari no feia» (d’una gramàtica, abans de ser
corregida).

— «Dintre els adjectius pronominals, Fabra en distingeix els inde-
finits, els numerals i els quantitatius» (d’una gramàtica, abans
de ser corregida).

— «En aquest epígraf recollim tots els casos en què les dues pro-
postes ... discrepen; no aquells casos en què l’ús d’una prepo-
sició o l’altra es degui a un matís o a un altre, ni aquells en què
tant se’n pugui fer servir l’una o l’altra indistintament» (Mes-
tres et al., Manual d’estil, p. 769; notem, de passada, la falta
de simetria quan es fa servir la correlació tant ... o en lloc de
tant ... com; per tant, hauria de dir: ... ni aquells en què tant
es pugi fer servir l’una com l’altra indistintament).

En canvi, sembla que cal considerar veritables nuclis par-
titius els que van acompanyats pels numerals segon (sinò-
nim de altre) i, per analogia, tercer, etc., sempre que siguin
indeterminats. Exs.:
— Brito i Picatoste se senten traïts pels seus còmplices en la

fugida. Un dels col·laboradors es lliura als Mossos i en dete-
nen un segon («Avui», 21-11-2001, p. 23). Contrasteu-ho
amb aquest altre exemple, abusiu, perquè el numeral és deter-
minat: «Tant els qui van protagonitzar la primera recepció del
Concili com els qui n’estan protagonitzant la segona estan
convençuts de la seva fidelitat al Vaticà II» («Quaderns de
Pastoral», oct.-des. 2002, p. 100).

— Tots ells [els corsaris del canapè] són mestres en l’art de situar-
se a prop de la porta per on surten les safates, tots dominen
la difícil tècnica de la captura múltiple del canapè (agafar-ne
un, empassar-se’l, agafar-ne un altre, posar-se’l a la boca, aga-
far-ne un tercer i repetir el procés quan passa la propera safata)
i tots coordinen els seus moviments per repartir-se el terreny i
bloquejar l’accés a les safates dels altres convidats, que, lògi-
cament, no estan tan concentrats en la tasca d’endrapar (S. Sos-
tres, dins «Avui», 24-4-2003, p. 68).

— Sis coses odia el Senyor, i en detesta igualment una setena (Pro-
verbis 6,16, segons la Bíblia Catalana Interconfessional).

A no ser que siguin abusius per altres raons, com el
següent exemple, que cau dins el cas núm. 5, lletra a, vist
abans:
— «Confesso que des que vaig llegir els dos primers llibres de

memòries de Salvador Pàniker n’esperava amb candeletes l’a-
parició d’un tercer» («Foc Nou», nov. 2000, p. 36).

7) El pronom feble en és també abusiu quan constitueix un
pleonasme. Vegem-ne exemples classificats en cinc casos:

a) l’element en repetint un pronom relatiu, o la combi-
nació ‘article + relatiu’, o casos similars. Exs.:
— «Tots aquests aparells o ginys i molts altres que jo en desconec

o que s’inventaran demà tenen la particularitat de ...» (J. Solà,
Lingüística i normativa, p. 8; on el pronom en fa la mateixa fun-
ció que el pronom anterior que; hauria de dir: ... i molts altres
que jo desconec o que s’inventaran demà ...).

— «En els milers de pàgines que ha escrit, a penes s’hi observa mai
ni un sol descuit; per tant, el lector farà bé de minimitzar-ne
algun que aquí n’adduiré» (ib., p. 66; hauria de dir: ... mini-
mitzar-ne algun que aquí adduiré).

— «... són catalanismes pròpiament les construccions que ..., i
dóna les següents, vora unes quantes altres que en recullo a la
llista general» (id., Episodis d’història de la llengua catalana, p.
76; hauria de dir: ... vora unes quantes més [millor que altres]
que recullo...).

— «Potser no serà superflu, si de cas, de tornar a recordar que una
pressió excessiva de la normativa, si no té possibilitats d’èxit,
pot produir ultracorreccions, com les que hem vist més amunt
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i d’altres que se n’ha revelat aquests anys» (id., Sintaxi norma-
tiva..., p. 137; on, a més de representar amb en el subjecte de
l’oració de relatiu, s’hi observa manca de concordança del verb
amb el subjecte plural; hauria de dir, almenys en català central:
que s’han revelat).

NOTA: Els quatre exemples anteriors, observats en el mateix
autor (nat al Segrià), tenen en comú que el relatiu té com a
antecedent un pronom indefinit (altres, algun). Segurament
es tracta d’un tret dialectal.
— «... és la número 507, de les 529 que en construí aquesta

empresa» (Calendari Serra d’Or, 1986, maig; hauria de dir: ...
de les 529 que construí aquesta empresa).

— «Ens ha semblat útil i convenient d’analitzar en detall les dife-
rents descripcions sobre els diftongs que n’han fet lingüistes
diversos, per tal de mostrar, en primer lloc, que ...» (M. Badia
i Cardús, Diftongs i africats..., p. 41).

— «Sobre la seva filosofia, escriví molts papers, els quals han estat
recollits pel senyor Luño Peña, posteriorment, en un fort volum.
Si digués ara que he llegit la integritat d’aquest volum, no diria
la veritat. Però n’he llegits els que m’han recomanat persones
més coneixedores d’aquestes conspícues reflexions» (Pla, OC
43, p. 613; on el pronom feble n’ duplica el relatiu els que; hau-
ria de dir: ... Però he llegit els que ...).

— «I així és com he anat coneixent altres homes bons i de con-
sistència; són incomptables els que aquí n’hi ha, bé que una
clerical desconfiança els manté aïllats l’un de l’altre» (Goethe,
Viatge a Itàlia, p. 202).

— «Després, quan véns [de Bolívia] a Europa, et trobes amb una
societat molt secularitzada que té tots els mitjans per a viure
però que li falten raons existencials com n’hi ha allí» («Docs.
d’Esgl.», 1-12-98; on el valor del pronom feble n’ ja el té la par-
tícula com, semblant a un pronom relatiu).

En canvi, sí que és correcte el pronom feble en quan
representa un complement determinatiu d’un pronom rela-
tiu. Exs.:
— El segon tipus d’això és tal. L’exemple que en tenim recollit per-

tany a tal autor (on l’equivalència és: L’exemple que d’això
tenim recollit ... o, més exactament, L’exemple d’això que tenim
recollit..., és a dir, en aquest tipus de construccions s’hi dóna
el que podem anomenar una catalepsi o metalepsi [el contrari
d’una prolepsi] del pronom, o sigui una posposició: el terme
passa de davant del pronom relatiu a després d’aquest).

— Diuen que els reculls dels treballs dispersos d’un mateix autor
són de gran utilitat. No sé quin és el grau que en pot tenir
aquest meu volum (J. Bastardas, Els camins del mar..., p. 8; on
en representa d’utilitat, terme que, pròpiament, hauria d’anar
amb l’antecedent, no amb el relatiu: No sé quin és el grau d’u-
tilitat que pot tenir aquest meu volum o No sé quin és el grau
que d’utilitat pot tenir aquest meu volum; de tota manera,
substituint aquell terme pel pronom feble, aquest passa a
col·locar-se després del pronom relatiu).

— El discurs de Duran.– ... Ahir es va poder tornar a constatar, per
exemple, que la premsa més reaccionària i més espanyolista de
Madrid enfrontava el seu discurs amb el de Jordi Pujol i posava
la coalició a les portes del trencament. Com sol passar amb les
pel·lícules polèmiques, el punt que menys n’interessava era el
mateix discurs («Avui», 27-10-2000, p. 2).

b) l’element en referint-se a un terme ja pronominalitzat
per hi. Exs.:
— «Kayser pensa parlar de tot això. És un admirador de la música

antiga, i n’estudia amb gran interès tot el que s’hi relaciona»
(Goethe, Viatge a Itàlia, p. 555; on n’ se suposa que vol dir de
la música antiga, però el pronom hi ja vol dir amb la música
antiga; hauria de dir, doncs, simplement: ... i estudia amb gran
interès tot el que s’hi relaciona).

— «L’ermita del castell de Sant Miquel, a Castellterçol, va acollir el
tradicional Aplec del Remei ... La festa va incloure una jornada
de portes obertes al castell per veure’n les nombroses troballes
que s’hi han fet» («Regió 7», 17-10-98, p. 17; hauria de dir,
simplement: ... per veure les nombroses troballes que s’hi han
fet).

— «Ja que al començament hem parlat de la cobla de sardanes,
potser serà bo que en coneguem el nom dels instruments que
hom hi utilitza» (el pronom en vol dir de la cobla, però aquesta
precisió ja és implícita en la frase que hom hi utilitza, on hi vol
dir en la cobla; a més, de la cobla seria un complement deter-
minatiu secundari, abusiu també, com hem vist abans).

— «Vaig deixar els meus estudis de medicina i vaig entrar a la
Facultat de Teologia de Le Saulchoir, a prop de París. Hi vaig
arribar a ser-ne rector» («Avui», 28-3-2000, p. 64; per a solu-
cionar aquest pleonasme podem optar per suprimir el ne o per
suprimir l’hi).

c) l’element en representant una falsa tematització a l’es-
querra (en oracions equacionals, en hipèrbatons, en verbs
narratius). Exs.:
— «I és precisament de totes aquestes limitacions de la sobirania

nacional que se’n deriven, entre d’altres, les limitacions de
base de la normalització lingüistica en totes les instàncies del
país ...» (Ll. López del Castillo, Quina llengua i quina escola,
p. 104; on, havent-hi una oració equacional, que és una alter-
nativa a la tematització o rematització mitjançant repetició
d’elements, no hi ha tematització a l’esquerra; hauria de dir:
I és precisament de totes aquestes limitacions de la sobirania
nacional que es deriven ...).

— «Des de l’admiració en podrà sorgir aquell entusiasme del qual
parla Norwid en el poema al qual em referia al començament»
(«Docs. d’Esgl.», 15-6-99, p. 362; on no hi ha ordre empragmà-
tic sinó ordre estilístic, és a dir, no hi ha tematització a l’esquerra
sinó hipèrbaton; per a més detalls, vegeu Observacions.../1,
pp. 62-64; a més, els complements amb des de no són pro-
nominalitzables, de manera que també atempta contra el que
veurem en el número 11 de més avall).

— «El corol·lari que de tot això se’n desprèn és que ...» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida).

— «... En primer lloc el que sobta és la metodologia utilitzada, ja
que l’estudi no es fa per manament exprés del Parlament de
Catalunya o del ple, etc., sinó que es fa mitjançant el gabinet
de presidència de la Diputació de Barcelona. Pel que es veu,
gaire feina no en deuen tenir» («Regió 7», 2-8-2001, p. 14; s’ha
de dir: ... Pel que es veu, gaire feina no deuen tenir; sí que es
podria dir, amb veritable tematització a l’esquerra: Pel que es
veu, de feina no en deuen tenir gaire).

— «–Saps que la teva dona té un sentit de l’humor com poques?
–diu en Joan a en Pere.
–Per què? –se n’estranya l’altre.
–Perquè l’altre dia em va explicar un acudit que em va fer riure
tant, que per poc caic del llit.»

(Bloc Maragall, 17-10-96; noteu el verb narratiu, que hauria de ser
s’estranya, equivalent a diu [l’altre] estranyant-se; sobre el verbs
narratius, tenim un estudi fet que publicarem oportunament.)

d) l’element en, incompletament lexicalitzat, represen-
tant un terme semitematitzat a la dreta. Exs.:
— «El rei estava molt amoïnat i no sabia com sortir-se’n del mal-

decap que li havia caigut al damunt» (d’un conte inèdit; on
’n, per una banda, sembla integrar el verb sortir-se’n, però, per
altra banda, representa un terme [del maldecap que li havia
caigut al damunt] semitematitzat a la dreta; hi ha dues solu-
cions: o bé suprimir el pronom feble, amb la qual cosa des-
fem la semilexicalització, o bé posar coma abans del terme
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tematitzat, amb la qual cosa obtenim una veritable tematit-
zació a la dreta).

— «No se’n recordava del que havia dit» (solucions: No es recor-
dava del que havia dit, o bé No se’n recordava, del que
havia dit).

— «Ells se’n riuen de mi» (solucions: Ells es riuen de mi, o bé Ells
se’n riuen, de mi) / «Riu-te’n de la filla dels Comas, semblava
tonta [sic] i ja viu al carrer Ganduxer» («Avui», 19-1-2003, p.
88; solució: Riu-te’n, de la filla dels Comas: semblava beneita
i ja viu al carrer Ganduxer).

— «En Lluís em va fent de guia i me n’adono que és una per-
sona que li agrada entretenir-se amb els petits detalls i és
aquesta perfecció la que li produeix satisfacció» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; solució: En Lluís em va fent de guia
i m’adono que ...).

e) l’element en representant una tematització a la dreta
però sense pausa o coma. Exs.:
— «Els pares feia cinc dies que no en sabien res de les seves filles»

(ex. fornit per Neus Nogué, sentit per ràdio, 9-8-97; solucions:

Els pares feia cinc dies que no en sabien res, de les seves filles,
o bé Els pares feia cinc dies que no sabien res de les seves
filles).

— «N’estem tips que als [sic] mitjans de comunicació se’ns parli
d’aspectes comercials i superficials» («La Vang.», cartes dels lec-
tors, 19-1-2003, p. 30; solucions: Estem tips que en els mitjans
de comunicació se’ns parli d’aspectes comercials i superficials,
o bé N’estem tips, que en els mitjans de comunicació se’ns
parli d’aspectes comercials i superficials).

f) l’element en repetint un adjectiu possessiu (cf. Català
complet / 2, p. 67); en aquest cas la solució és eliminar el
possessiu (quan és possible) o el pronom feble. Exs.:
— «Com a ciutadà, abomina la guerra així que en coneix de prop

els seus horrors, però intenta salvar-ne tot allò que és salvable»
(«Avui», 22-9-93, p. 52; hauria de dir: ... així que en coneix de
prop els horrors ... (o així que coneix de prop els seus horrors ...).

— «Es començaren a sentir també les primeres veus qüestionant
els valors morals i ètics que recolzaven aquella empresa i fins i
tot els que tenien bàsicament la responsabilitat d’assegurar-ne
la seva materialització» («L’Avenç», núm. 161, p. 56; hauria de
dir: ... la responsabilitat d’assegurar-ne la materialització o bé
... la responsabilitat d’assegurar la seva materialització).

— «En els escrits de Josep Pla es poden establir els esquemes amb
els quals l’escriptor contempla l’escultura catalana que li era
contemporània i en marca les seves preferències particulars»
(«Nexus», núm. 18, p. 42; on sembla [almenys així ho interpreta
A. Jané] que el pronom en equival al possessiu de més enda-
vant seves, però amb la particularitat, aquí, que, referint-se el
possessiu al subjecte, aquest possessiu és obligatori, com veu-
rem en el núm. 8; per tant, hauria de dir: ... i marca les seves
preferències particulars; si en representés un compl. circums-
tancial de matèria [sobre l’escultura catalana que li era con-
temporània] hauríem de dir que és gramaticalment correcte,
però estilísticament defectuós, per innecessari o ambigu, cf.
més avall, B, núms. 1 o 2).

— «Les persones de la nació-Estat estimen la seva llengua pròpia,
i és lògic que sigui així; però també ho és que les de la nació
que no forma Estat n’estimin la seva» (R. Masnou, Carta sobre
nacionalismes, p. 63, versió cat. d’A. Soler; on també cal obser-
var que el pronom feble no podria substituir el possessiu, ja que
aquest es refereix al subjecte).

Ara bé, pot donar-se el cas que en una mateixa oració
hi hagi alhora, sense pleonasme, un possessiu (referit al sub-

jecte) i el pronom feble en (referit a un altre
membre). Ex.:
— L’autor no es limita a fer-nos un resum de tot
allò que ha trobat, sinó que, abans de donar-
nos-en la seva interpretació, ens ho transcriu
tot (d’una ressenya per a una revista).

8) El pronom feble en és també abusiu quan
suplanta un possessiu obligatori. Exs.:
— «En els controls també es prescriuen els
suplements o els medicaments que pugui neces-
sitar l’infant per a completar-ne la nutrició i
corregir-ne alguna deficiència» (Enciclopèdia de
Medicina i Salut, Enciclopèdia Catalana; on en
lloc del primer ne hi ha d’haver el possessiu seu,
obligatori perquè es refereix al subjecte de l’o-
ració, l’infant; cf. Català complet / 2, p. 67; en
canvi, el segon ne és correcte, perquè substi-
tueix de la nutrició).
— «El català, si no vol estar en condicions d’in-
ferioritat, necessita tenir, com les altres llengües,
totes les eines a l’abast per a afavorir-ne l’ús, esta-
blir-ne la normalitat i facilitar-ne la difusió en tots

els nivells d’expressió» («Serra d’Or», jul.-ag. 2001, p. 69).
— «L’OTAN va informar ahir que després de quinze jornades de

bombardeigs consecutius sobre Iugoslàvia ... les unitats sèrbies
desplegades a Kosovo ara tenen menys mobilitat i estan en
actitud defensiva, amagant-se per evitar-ne la destrucció total»
(«Regió 7», 9-4-99, p. 21).

9) El pronom feble en és també abusiu quan suplanta un
altre pronom feble obligatori:  ho; el, la i flexió; li, els i
variants; hi. Exemples classificats:
• [ho]
— «El contrast entre la llengua literària i el llenguatge parlat esde-

vingué enorme després de 1939. Ja abans constituïa un pro-
blema per al català (n’és així mateix per a totes les llengües
que no disposen de recursos ni dels mitjans de defensa indis-
pensables)...» (d’un llibre publicat en 1985; el pronom escaient
seria ho, perquè es tracta de representar el predicat nominal
indeterminat; per tant, hauria de dir: ... ho és així mateix per
a totes les llengües ...).

• [el, la, els, les]
— «... el funcionari, que va acabar sent –i em penso que encara

n’és– l’amo i senyor d’aquell ajuntament» (I. Riera, Lletra de
batalla, p. 44; hauria de dir: ... i em penso que encara l’és
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... o bé ... i em penso que encara ho és ...; cf. Català com-
plet / 2, pp. 111-112).

— «Però ni Mitrès ni Tinou no havien tingut mai, com no n’havia
tingut mai ningú, l’oportunitat d’experimentar una cosa sem-
blant a ...» (Ofèlia Dracs, Essa efa, p. 138; on en representa un
compl. directe determinat [l’oportunitat], element catafòric, per
cert; hauria de dir: ... com no l’havia tingut [o, millor, tinguda]
mai ningú; sí que es podria dir: ... com no n’havia tinguda mai
ningú cap, en què en seria partitiu).

• [li, els]
— «... experimentava una certa incomoditat davant l’obra de

Robrenyo degut a l’ús sistemàtic d’un llenguatge no literari, i,
en els sectors més conservadors, pel substrat combativament
liberal del seu teatre, i en reconeixien quasi únicament el fet
d’ésser un autor en català molt popular ...» (A. Carbonell et al.,
Literatura catalana, p. 27; on apareix en per li; ha de dir: ... li
reconeixien quasi únicament ...; sobre la correcció de la locu-
ció degut a, cf. Català complet / 2, p. 239).

— «El PP va demanar ahir que TVE emeti en directe la sessió extra-
ordinària d’avui, però encara no se n’ha donat cap resposta»
(«Diari de Barcelona», 29-1-90, p. 10; on apareix  en per els;
ha de dir: ... però encara no se’ls ha donat cap resposta o bé
... però encara no s’ha donat cap resposta a la seva petició).

• [hi]
— «Si fins llavors totes aquestes activitats i

entitats anaven un poc pel seu compte, des
de 1983 totes elles n’han sortit guanyant i
han racionalitzat ...» («L’Avenç», núm. 92,
p. 59; on s’usa n’ per hi; ha de dir: ... totes
elles hi han sortit guanyant).

— «Maria Rius comparteix l’opinió molt estesa
entre els professionals del fet que els edi-
tors, de dibuix, no n’entenen res [sic]»
(«Diari de Barcelona», 2-5-89, p. V; ha de
dir: ... en dibuix, no hi entenen gens).

— «Això és el que volen demostrar els pares.
I en tenen tot el dret. O no?» («Avui», 25-
5-89, p. 48; ha de dir: ... I hi tenen tot el
dret ...).

— «A casa tots en tenim força pràctica»
(Gemma Lienas, Així és la vida, Carlota, p.
10; ha de dir: A casa tots hi tenim força
pràctica).

— «De totes les potències, França era la que en tenia més interès
i la que estava disposada a anar més lluny» («L’Avenç», núm.
230, p. 63; hauria de dir: ... França era la que hi tenia més
interès ...).

— «El PP no s’ha ensorrat. No en tenia cap obligació. Que s’en-
sorrés era només una il·lusió dels adversaris i enemics del PP»
(«Regió 7», 27-5-2003, p. 13; hauria de dir: ... No hi tenia cap
obligació ...).

— «La primera es refereix a ... Per contra, l’altre cas que volem
assenyalar posa l’èmfasi en l’aspecte del grau de tancament
de la semivocal, que és poc respecte al de la vocal, fet que
l’en apropa: si, en una paraula com pansa ...» (M. Badia i Car-
dús, Diftongs i africats..., p. 77; hauria de dir: ... fet que l’hi
apropa ...).

— «És molt corrent que qui va fart no es recordi de qui no ha men-
jat; sobretot si qui va tip, en va gràcies a la gana de l’altre» (J.
Vila, El nacionalime català, p. 23; ha de dir: ... hi va gràcies a
la gana de l’altre; ara bé, si hi hagués sentit partitiu seria
correcte, cf. Català complet / 2, pp. 121-122).

NOTA: A propòsit d’aquest darrer grup d’exemples, hem de
reconèixer que, en alguns, realment també hi podria haver
la preposició de (p.e.: no entendre gens de dibuix; tenir dret
de fer una cosa; tenir interès de fer una cosa, tenir obliga-
ció de fer una cosa); però, com hem vist abans (núm. 4,
nota), la preposició més apropiada és una altra (sobre, per

a, per, envers). També hi intervé el fet del canvi de preposi-
ció davant un infinitiu (en o amb > de), fenomen gramati-
cal ben conegut (cf. Català complet / 2, pp. 274-275). Sigui
com sigui, podem dir que la preposició de, molt genèrica,
cedeix, pel que fa a la pronominalització, davant d’altres
amb les quals concorri.

10) El pronom feble en és també abusiu quan manca d’e-
lement anafòric (és a dir, d’antecedent) adequat; un cas
especial d’aquest fenomen és el dialectalisme valencià n’hi
ha. Exs.:

— «Vine tu, que els meus ulls en vegin la bellesa: / que en tinguin
alegria pare i mare, / que et facin una festa tots els homes, /
que jubili tothom per tu, gran estimat» (S. Serrallonga, Versions
de poesia antiga, p. 45; on el pronom en té com a antecedent
tu, un pronom de 2ª persona, essent així que el pronom feble
en, almenys quan representa un compl. determinatiu, és de 3ª
persona, equivalent a seu; per tant, hauria de dir: Vine tu, que
els meus ulls vegin ta bellesa ...; quant al segon en, és correcte
si vol dir que tinguin alegria de la teva bellesa, com sembla que
cal interpretar-ho). 

— «... metàfores, comparacions i al·legories que afecten la ima-
ginació humana, en mouen els sentiments, n’activen els res-
sorts de l’acció» (d’un llibre, any 1991; on el pronom feble vol
dir de l’home, però de fet abans no ha sortit pas aquest terme,
encara que hagi aparegut la mateixa idea dins la forma d’un
adjectiu, humana; calia dir: ... al·legories que afecten la ima-
ginació humana, mouen els sentiments, activen els ressorts de
l’acció).

— [en una cronologia sobre el bisbe Feliu d’Urgell] «Any 781: Feliu
d’Urgell ja en consta bisbe» (d’un original, abans de ser corre-
git; on en es refereix a Urgell com a topònim, però aquest
terme, en la denominació Feliu d’Urgell, té un altre valor; hau-
ria de dir: ... Feliu d’Urgell ja consta bisbe d’aquesta seu).

— «L’espai que dirigeix i presenta Josep Cuní, Coses que passen,
tractarà sobre el català i la integració dels immigrants a Cata-
lunya. El debat del programa se centrarà en si cal parlar català
per [sic] sentir-se’n» («Regió 7», 18-5-2003, p. 55; on l’ante-
cedent del pronom feble és català substantiu [= llengua], men-
tre que el pronom feble substitueix català adjectiu, gentilici;
hauria de dir: ... El debat del programa se centrarà en si cal par-
lar català per a sentir-se català).

— «Amb un retard lleu, fàcil de justificar, respecte del termini pre-
vist (el vintè aniversari de la mort de l’enyorat professor San-
chis Guarner), acaba de publicar-se’n la biografia, sota el títol
Manuel Sanchis Guarner (1911-1981). Una vida per al diàleg»
(«Serra d’Or», març 2003, p. 72; on l’antecedent és inclòs dins
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un parèntesi, essent així que els parèntesis es consideren al
marge del text; solució: ... (el vintè aniversari de la seva mort)
acaba de publicar-se la biografia de l’enyorat professor Sanchis
Guarner, sota el títol ...).

— «D’altra banda, el tema del suïcidi em semblava també quel-
com del tot aliè a les concepcions italianes; d’assassinats, prou
que en sentia parlar quasi cada dia, però, almenys ara per ara,
no pas de ningú que s’hagués llevat la pròpia vida o en tingués
la intenció» (Goethe, Viatge a Itàlia, p. 177; on en es refereix
a una acció expressada per una oració subordinada, que no
sembla pronominalitzable per aquest pronom feble; hauria de
dir: ... o tingués la intenció de fer-ho).

En canvi, sembla que es pot tolerar el pronom feble en
quan té, almenys, un element catafòric pròxim. Ex.:
— Avui la Montse [sic] en fa 18. Per molts anys! La teva família

(anunci dins «Regió 7», 3-10-2000, p. 41; on en representa
anys, terme que surt després; pel que fa a Montse, és un hipo-
corístic desaconsellable).

Per altra banda, no compartim l’opinió de Júlia Todolí
(Gramàtica del català contemporani, vol. II, pp. 1364-1365)
quan diu (traient conseqüències d’uns exemples fornits per
Joan Solà) que el pronom feble en no pot tenir com a ante-
cedent un complement del subjecte. Creiem que l’estranyesa
que poden produir alguns dels exemples que cita s’explica
més aviat per raons estilístiques; concretament, per ambi-
güitat sobre quin és l’antecedent. Per tant, nosaltres consi-
derem correcte un exemple com el següent:
—Els navegants del mar n’expliquen els perills / i queden merave-
llats de sentir-los-ho dir (S. Serrallonga, Versions de poesia antiga,
p. 95; on n’ vol dir del mar, terme que, com a antecedent, fa de
compl. determinatiu del subjecte de l’oració; notem que canviar el
pronom feble per un possessiu crearia ambigüitat: «Els navegants
del mar expliquen els seus perills ...», on seus creuríem que es refe-
reix als navegants).

Un cas diferent, i perfectament correcte, és l’anticipa-
ció del pronom feble en les tematitzacions a la dreta (cf.
Català complet / 2, p. 26) i casos similars (com les pressu-
posicions), és a dir, quan l’element pronominalitzat se
sobreentén o quan està més o menys lexicalitzat (cf. Català
complet / 2, p. 119). Exs.:
— No en tinc, de diners.
— N’hauríem de tenir compassió: és un pobre home.
— Si en teniu ganes, veniu a veure’m.
— En balla més que no en toquen (o toca).

I encara cal recordar el pronom expletiu o eufònic de
textos populars, com el cançoner i el romancer (cf. Català
complet / 2, pp. 119-120), o de textos literaris que imiten
aquest estil popular. Exs.:
— «Si n’eren tres tambors ...» «Si n’hi havia en Jan Bonhome ...»
— «Una cançó vull cantar, / no hi ha molt que s’és dictada, / s’és

dictada d’un fadrí, / un fadrí que festejava, / que en festejava
una noia, / la flor d’aqueixa Muntanya.» «Moreneta en sou, /
és que el Sol vos toca, / és que us toca el Sol, / el Sol de la Glò-
ria. / Moreneta en sou, / moreneta i rossa.» «Vora voreta el riu
/ me n’heu guarnit un niu / que el sol hi toca; / lo cobricel n’és
d’or, / veniu, somnis d’amor, / bressau-m’hi a l’ombra.» «Arri-
bam a la plaça. Que hermosa n’és, amb aquella bellugor de
pantalons blaus i barretines vermelles i mocadors de carmesí!»
(textos en vers i en prosa de Verdaguer).

NOTA: Segons J.-R. Ramos (article dins «Estudis Romànics»,
XXIII, any 2001, p. 140), actualment al País Valencià, sobre-
tot entre les generacions menors de cinquanta anys, es
generalitza la gramaticalització del clític en en les formes
flexives del verb haver-hi. P.e.: A ta casa n’hi ha un home,

on el clític ha deixat de fer una funció anafòrica i forma
part del verb.

11) El pronom feble en és també abusiu quan no exerceix cap
de les funcions previstes per la gramàtica (entenent que la
gramàtica recull els usos genuïns i lògics de la llengua). Exs.:
— «No és ara el moment de glossar l’obra de l’homenatjat ...,

però sí de subratllar-ne la transcendència considerable que ha
tingut en el moviment de renovació intel·lectual de la Univer-
sitat de València ...» (d’un llibre, any 1989; on ne, ben mirat,
és com si fes de subjecte de l’oració de relatiu; per tant, s’hau-
ria de suprimir el pronom feble).

— «L’obra de Bulbena és prou significativa ... En dono, doncs, aquí
una mostra del tipus de correccions que hi trobem» (on el pro-
nom en, pràcticament, fa la mateixa funció que el pronom hi,
és a dir, equival a en l’obra de Bulbena, complement circums-
tancial de lloc; per tant, caldria suprimir el primer pronom feble).

— «Si tots, adults i joves, s’haguessin adaptat a la situació injusta
que s’havia creat per al català, aquest sens dubte no hauria
pogut sobreviure’n» (d’un llibre publicat en 1985; on ’n fa de
compl. preposicional d’objecte introduït per a; hauria de dir: ...
aquest sens dubte no hauria pogut sobreviure a aquesta situa-
ció, o, simplement, no hauria pogut sobreviure).

— «En principi, no sembla que hi hagi cap diferència entre man-
lleu i barbarisme, perquè un barbarisme és l’adopció d’un mot
que no és propi de la llengua on entra i que, doncs, n’atempta
la puresa i la integritat» (d’un manual publicat en 1986; com
que el verb atemptar regeix un compl. preposicional d’objecte,
no admet un clític que representi un compl. determinatiu de
tal compl. preposicional d’objecte; per tant, hauria de dir: ... i
que, doncs, atempta contra la seva puresa i integritat).

— «D’allò en feia una pila d’anys, potser centúries...» (A. Bosch,
L’Atles furtiu, p. 90; on en representa D’allò, terme que podem
analitzar com a compl. circumstancial de temps no pronomi-
nalitzable, ja que equival a des d’allò, des que va passar allò;
hauria de dir: D’allò feia una pila d’anys ...).

— «Aquests s’enfronten amb ramats d’estudiants que no tenen
consideració per ells mateixos perquè ningú no els n’ha ator-
gat, i que no respecten els professors perquè la nostra societat
no en sent cap respecte» («Avui», 17-11-91, p. 44; on en repre-
senta un complement circumstancial introduït per la prep. per
o envers; hauria de dir: ... la nostra societat no sent cap res-
pecte per ells o envers ells).

— «Aproximar-se al fenomen surrealista és, gairebé sempre, pren-
dre’n partit» (J.L. Giménez Frontin, El surrealisme, p. 11; on en
representa un complement introduït per la prep. per [o potser
no representa res]; hauria de dir: ... és, gairebé sempre, pren-
dre partit per ell [o, simplement, prendre partit]).

— «És a dir, hem de prendre partit en la polèmica i decidir-nos per
la solució que creguem que pugui donar una resposta més ade-
quada als fets lingüístics plantejats, tot justificant-ne el criteri
seguit» (M. Badia i Cardús, Diftongs i africats..., p. 169; on en
deu voler dir per nosaltres, terme que sembla un compl. agent
d’una passiva però que en realitat és un complement del par-
ticipi seguit, el qual, al seu torn, integra el compl. directe el cri-
teri seguit).

— «La il·lustració se sol incloure entre el text escrit, situada al més
a prop possible del fragment de text a què fa referència. Gene-
ralment s’acompanya d’un peu de figura o d’una llegenda, és
a dir, d’un text explicatiu breu situat immediatament a sota o
al costat de la il·lustració i que en descriu la imatge repro-
duïda» (Mestres et al., Manual d’estil, p. 29; on en vol dir per
la il·lustració)

— «De manera que, en últim terme, és probable que la posició més
assenyada consisteixi a assumir la denominació diguem-ne clàs-
sica d’oracions subordinades substantives, valorant-ne sobretot
el fet que, gràcies al pes de la convenció, acostuma a ser usada
sense donar peu a cap ambigüitat referencial» (d’una gramà-
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tica, abans de ser corregida; on el pronom ne representa l’ex-
pressió aquesta denominació, que és el subjecte, implícit, de la
perífrasi verbal acostuma a ser usada).

— «No ens sorprenem gens ni mica de poder comprovar que el
poeta Chamisso era efectivament d’origen francès, i que
Napoleó Bonaparte, al contrari, n’era d’italià, i que Benjamin
Disraeli era, efectivament, un jueu italià, tal com cal esperar
del seu nom» (Freud, Escrits de crítica de la cultura, p. 193;
on n’ representa una part del predicat nominal no pronomi-
nalitzable; hauria de dir: ... i que Napoleó Bonaparte, al con-
trari, era d’origen italià ...).

— «... Després continuà cap a Sort, dient que volia ser a l’arribada
del cotxe de línia que portava els diaris, a fi de no quedar-se’n
sense. Mai no li havia vist tampoc fins aleshores cap interès per
la premsa» (R. Esplugafreda, Hem nedat a l’estany amb lluna
plena, p. 32; on en fa de terme de la prep. sense; hauria de
dir, simplement, ... a fi de no quedar-se sense).

NOTA: A propòsit de l’exemple anterior, es planteja el dubte
de si podria admetre’s el pronom feble en representant un
substantiu precedit de la preposició sense, havent-hi com hi
ha el següent exemple de Verdaguer: 
— De les nafres no me’n sento, / sols me sento de l’honor, / puix

en lo camp de la guerra / per mon escut no hi ha flors. / –Si el
teu escut n’està sense, / ton pit n’està vermellós– (poema «Les
barres de sang»). 

La nostra resposta (basada, és clar, en el nostre propi
sentit lingüístic de parlant del català central nat a mitjan
segle XX) és, en principi, negativa, i creiem que es tracta més
aviat d’una excepció motivada pel fet que el poeta interpreta
sense (mot que està en paral·lelisme amb l’adj. vermellós)
com a sinònim de l’adjectiu mancat (el qual admetria la pro-
nominalització d’un terme introduït per la prep. de, com ara
(mancat) de flors, igual com tenim n’està vermellós = està
vermellós de flors). O potser també s’explica perquè la pre-
posició sense implica idea d’allunyament (recordeu el que
hem vist abans, núm. 3, lletra c, al final). Casualment hem
trobat un exemple italià clàssic del mateix fenomen:
— ... mandata da colei, che d’amor piena / sempre il disia, né più

può starne senza, / per liberarlo da quella catena, / di che lo cinse
magica violenza ... (Ariosto, Orlando furioso, cant VII, vv. 393-
396; és a dir, «tramesa per aquella que, plena d’amor, sempre
el desitja [a ell] i que no pot estar sense ell [o sigui privada
d’ell]»; a notar que, en italià, la prep. senza, quan regeix un pro-
nom personal, va seguida de la prep. di: senza di te = sense tu).

12) El pronom feble en és també abusiu quan, amb el verb
haver-hi, representa un complement circumstancial de matè-
ria, que tal verb, tenint incorporat un hi locatiu, rebutja. Ex.:
— «El tema dels diftongs és un dels més complexos de la fonolo-

gia catalana, de la qual cosa dóna raó la diversitat d’opinions
que n’hi ha, segons els diferents lingüistes que l’hagin tractat»
(M. Badia i Cardús, Diftongs i africats..., p. 15; on n’ vol dir
sobre el tema dels diftongs; hauria de dir una cosa com la
diversitat d’opinions que hi ha sobre el tema o, simplement,
prescindir del pronom feble).

B) ABÚS DEL PRONOM FEBLE «EN» PER RAONS
ESTILÍSTIQUES

1) És abusiu el pronom feble en quan l’element que vol
representar ja es dóna per sobreentès. Exs.:
— «... els metalls definits [en aquest diccionari] ho han estat com

a materials usats al taller per a uns fins, i només comple-
mentàriament n’hem donat la informació del nombre atòmic
que tenen com a elements químics» (d’un diccionari; on n’ vol
dir d’aquests metalls, precisió que ja és implícita en la frase
que tenen [aquests metalls]; a més, d’aquests metalls seria un
complement determinatiu secundari).

— «Catorze treballs opten al premi d’assaig J.V. 1992. El pròxim
20 de novembre se’n coneixerà el guanyador» (d’un diari, 16-
11-92; el context ja determina prou clarament de quin gua -
nyador es parla; de fet, no diríem pas: «es coneixerà el seu
guanyador»; per tant, n’hi hauria prou de dir: ... El pròxim 20
de novembre es coneixerà el guanyador).

— «Em plau de fer-vos saber que ja ha sortit el segon volum de
les actes de ... i esperem que d’aquí a pocs mesos pugui ésser-
ne al carrer el volum III, amb la resta de la secció de ...» (d’una
circular, 2-10-93; on ne vol dir de les actes, terme que ja és prou
explícit; de fet, no diríem pas: «i esperem que d’aquí a pocs
mesos pugui ésser al carrer el volum III de les actes» o «el seu
volum III»; per tant, hauria de dir: ... i esperem que d’aquí a
pocs mesos pugui ésser al carrer el volum III ...).

— «L’article era interessant. Però me’n sembla una mica exagerat
el subtítol» (on ’n vol dir de l’article, terme que no cal repetir;
per tant, hauria de dir: ... Però em sembla una mica exagerat
el subtítol).

— «Aquest treball ... Una altra manera justa de qualificar-lo seria
dir-ne que és l’estudi més seriós sobre ...» (J. Solà, Episodis
d’història de la llengua catalana, p. 143; on l’element repre-
sentat per ne ja surt poc abans representat per lo i poc després
com a subjecte implícit del verb és).

— «De la carretera estant ja veig el campanar de Sant Joan, tan
esvelt i arrogant com sempre. Just quan passo per davant la
porta de les campanes, se n’inicia un toc que em fa recordar
endins, molt endins, el llenguatge intel·ligible de tocs ama-
bles i festius, de tocs horaris, de quan les campanes toquen
a morts ...» (AA. VV., Deu + 1, p. 111; on n’ vol dir de cam-
panes, determinació sobrera).

— «Des que Ramon Aramon hagué d’abandonar les regnes dels
Estudis Romànics, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans, conscient de la responsabilitat que li’n requeia, tenia
una espina clavada: què faríem amb els ER? (A.M. Badia i Mar-
garit, dins «Estudis Romànics», XXII, any 2000, p. 8). «L’Es-
panya de les dues monarquies unides a la fi del s. XV en les
persones dels Reis Catòlics s’enlluernà amb les gestes d’ultra-
mar que l’en feren orgullosa i, esdevinguda més assimilista al
s. XVIII, ha maldat debades per domtar el català i el gallec (i
l’èuscar)» (ib., p. 13; noteu que, si de cas, hauria de ser la’n).

— «Indignació general a Berga i comarca davant la proposta de
suprimir-ne un dels dos jutjats» («Regió 7», 15-3-95, p. 3).

— «Després de les cinc he sortit de Rovereto i he seguit amunt una
vall lateral que encara vessa la seva aigua a l’Etsch. Quan hom
n’arriba dalt de tot es troba amb una imposant muralla rocosa,
a través de la qual passa el camí que baixa cap al llac» (Goethe,
Viatge a Itàlia, pp. 60-61; on n’ representa un sublocatiu [de
la vall, integrant el locatiu dalt de tot de la vall] innecessari; a
més, tractant-se d’un sublocatiu, el pronom feble més aviat
hauria de ser hi, com hem vist abans).

— «tacògraf - Comptaquilòmetres dotat d’un sistema d’enregis-
trament complementari que porten certs camions per a regis-
trar-ne els temps de marxa i els d’aturada, i la seva naturalesa»
(DIEC, s.v.; el pronom feble és innecessari; a més, és incorrecte,
perquè, referint-se al subjecte, certs camions, hauria de ser el
possessiu seus).

2) El pronom feble en és també abusiu quan no té un
antecedent clar, és a dir, quan no es veu ben bé a què es
refereix. Exs.:
— «Els eixamples han anat creixent fins a ajuntar-se amb els pobles

que hi havia a prop de la ciutat, els quals n’han passat a for-
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mar part» (hauria de dir: ... els quals han passat a formar part
d’aquesta).

— «I l’Aligot només va fregar un roure antic de la Casa Vella i se’n
va aixecar una piuladissa d’ocells ...» (d’un llibre publicat en
1991; on ’n no es veu clar a què es refereix; hauria de dir: ... i
es va aixecar d’allí una piuladissa d’ocells ...).

— «El català és esborrat dels àmbits que treballosament havia anat
ocupant en l’Administració pública, en l’ensenyament, en els
mitjans de comunicació, fins els més modestos o minoritaris;
en resum, n’és perseguida qualsevol manifestació pública»
(d’un llibre publicat en 1992; hauria de dir: ... en resum, és per-
seguida qualsevol manifestació pública d’aquesta llengua).

— «El diari, que dedica una pàgina sencera a detallar els percen-
tatges d’informació corresponent a homes, dones, catalans, no
catalans, grups d’edat, les classes socials –amb els gràfics corres-
ponents–, en demostra la ignorància general sobre Maastricht»
(col·laboració en un diari, 10-6-92; hauria de dir: ... demostra
la ignorància general dels
enquestats sobre Maas-
tricht, o una expressió simi-
lar).

— «... la presència dels soldats
nord-americans a l’estran-
ger, i cada cop són més les
veus, incloses [sic] les del
seu propi partit, que en
demanen la retirada de
Somàlia» («Avui», 7-10-
93, p. 5; hauria de dir: ... i
cada cop són més les veus,
incloent-hi les del seu propi
partit, que demanen la
seva retirada de Somàlia o
bé ... que demanen que es
retirin de Somàlia).

— «L’abril de 1976, la revista Algo publicava una notícia que, en
principi, em va semblar de ciència-ficció. Uns magnats àrabs,
rics gràcies al petroli, que els sobrava, es proposaven trans-
portar un iceberg de l’Antàrtida fins a les seves costes per tal
de fondre’l i disposar d’aigua potable, que els faltava. No en
vaig fer gaire cas. Però encara no havia passat un any que en
el número 3 del Correu de la UNESCO –per fi en català!– lle-
gia l’article “Icebergs per al desert”, seriós i documentat, escrit
per tota una autoritat, l’inquiet viatger i científic francès Paul-
Emile Victor. Hi havia plànols, fotografies i informació sobre la
societat Iceberg Transport International Ltd., presidida per
Mahammed al Faysal, de l’Aràbia Saudita, que n’estudiava la
possibilitat» (Joaquim Carbó, Setanta anys..., p. 109; caldria dir:
... de l’Aràbia Saudita, que estudiava la possibilitat de fer això
o bé... de l’Aràbia Saudita, que estudiava aquesta possibilitat).

3) El pronom feble en és també abusiu quan es produeix una
col·lisió de construccions (sobre aquest fenomen, vegeu
Observacions.../2, pp. 117ss) o altres defectes estilístics. Exs.:
— «Els textos han estat l’instrument que m’ha permès d’acostar-

me a la construcció; és de doldre que no en disposem de més
reculats per a poder matisar millor» (d’un llibre publicat en
1978; s’hi produeix col·lisió de les construccions disposar de i
de més reculats; hauria de dir: ... és de doldre que no dispo-
sem de textos més reculats ...).

— «Ens cerciorem que algun capdavanter de “La Palmavera”
–se’ns fa de mal dir-ne directiu– seguia produint quan desco-
brim, posem per cas, a l’arxiu Pais, la poesia següent ...» (P.
Català i Roca, L’aventura catalanista de “La Palmavera” (l’Al-
guer, 1906), pp. 170-171; on hi ha confusió de construccions;
hauria de dir: ... se’ns fa difícil de dir-ne directiu ... o bé ...
directiu, fa de mal dir ...).

— «Si tens un cos situat sobre un pla inclinat i en coneixes la

massa, l’angle del pla i el coeficient de fricció entre el cos i el
pla, saps determinar si el cos baixa o no pel pla i, si ho fa,
quina acceleració té el moviment uniformement accelerat que
segueix» (d’un llibre de text de física; on el pronom feble sem-
bla que constitueixi un compl. determinatiu dels tres comple-
ments directes del verb coneixes, mentre que sols ho és del pri-
mer; a més, hi ha una falta de simetria; hauria de dir: ... Si tens
un cos situat sobre un pla inclinat i coneixes la massa d’aquest
cos, l’angle del pla ...).

— «El senyor ministre pot ser d’una altra opinió: n’és ben lliure»
(d’un diari: 1-7-93; on n’ sembla que representi un comple-
ment de separació de l’adj. lliure [com ho seria en el cas de
ser lliure de culpa > ser-ne lliure], mentre que és un compl.
determinatiu del mateix adjectiu; hauria de dir: ... és ben lliure
de ser-ho).

— «Em vénen ganes de fer un apartat una mica més llarg sobre la
meva estada com a treballador a cal Bosch Vall-llosera: Ignasi,

se’n deia l’amo. Vaig passar-hi
molt temps i moltes hores ...»
(d’unes memòries, inèdites,
datades l’any 1997; on el pro-
nom feble és correcte, perquè
representa un compl. determi-
natiu primari de l’amo [és a dir,
l’amo de cal Bosch Vall-llo-
sera], però el lector té la
impressió que l’autor volia dir
D’Ignasi se’n deia l’amo; per
tant, hauria valgut més dir,
prescindint del pronom feble:
Ignasi, es deia l’amo).

C) ABÚS DEL PRONOM
FEBLE «HI» PER RAONS

GRAMATICALS

1) El pronom feble hi és abusiu quan representa un element
que no es pot substituir per tal pronom; concretament:

a) quan representa una expressió temporal que normal-
ment funciona com a element emmarcador (així les expres-
sions temporals diguem-ne àmplies i adverbis com avui,
demà, ahir, etc.). Exs.:
— «Són els dos punts equinoccials de l’any, i en els dies esmen-

tats la claror i la foscor s’equilibren: el nombre de les seves
hores nocturnes és igual al de les seves hores diürnes. El sol hi
surt a les sis del matí i s’hi pon a les sis del vespre; hi ha, doncs,
dotze hores de llum i dotze hores de fosca» (J. Pla, OC 20, p.
121; on hi representa en els dies esmentats, que és una expres-
sió temporal diguem-ne àmplia i que en aquest context faria
d’element emmarcador; per tant, hauria de dir: ... El sol surt a
les sis del matí i es pon a les sis del vespre ...).

— «De tota manera, les persones donades a la contemplació de
les coses saben que el mes de maig és molt bonic. La nostra
botànica, generalment escanyolida, hi té una densitat, una
espessor, una pompa veritablement plausibles» (J. Pla, OC 20,
p. 202; on hi representa el mes de maig o pel mes de maig,
expressió temporal també àmplia i que en aquest context faria
d’element emmarcador; hauria de dir: ... La nostra botànica,
generalment escanyolida, té aleshores una densitat ...). 

NOTA: Ací és oportú de recordar el que explicava Albert Jané
(diari «Avui», secció «El llenguatge», dies 9 i 10 de desem-
bre de 1980): «Entre els complements verbals irreductibles
a pronoms febles hi ha, especialment, certes designacions
adverbials de temps, que podríem potser anomenar de con-
cepte ampli. Observem, així, l’el·lipsi del mot temporal demà,

Observem que l’el·lipsi del mot
temporal demà no admet la

reducció a pronom, en la segona
d’aquestes dues oracions 

coordinades: 
Va dir que vindria demà però no

vindrà.
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que no admet la reducció a pronom, en la segona d’aques-
tes dues oracions coordinades: Va dir que vindria demà però
no vindrà. Però una designació adverbial de temps com és
ara a les sis, que admet la reducció pronominal, ja no pot
ésser normalment sobreentesa: Ens van prometre que ple-
garíem a les sis però no hi pleguem mai. Notem, també, com
en una oració amb dos complements de temps com ahir i
d’hora el primer pot ésser sobreentès i el segon, més acos-
tat a un complement de manera, es representa pronomi-
nalment: Ahir ens volíem llevar d’hora però no ens hi vam
llevar.» Per a exemples d’expressions temporals que sí que
es poden pronominalitzar per hi (les quals són de tipus més
aviat puntual i no solen funcionar com a elements emmar-
cadors), vegeu Català complet / 2, pp. 120-121. 

b) quan representa
altres sintagmes no prono-
minalitzables. Exs.:
— «És possible que aquí hi

hagi implicades qüestions
com l’aspecte verbal o
altres. No m’hi endinsaré:
n’hi ha prou d’haver-hi cri-
dat l’atenció» (hauria de
dir una cosa com ... n’hi ha
prou d’haver cridat l’aten-
ció sobre aquest fenomen).

— «Toledo insta Fujimori a reu-
nir-s’hi per evitar una
“revolta popular”» (Dins
«Avui», 12-4-2000, infor -
mant sobre les eleccions
presidencials al Perú, conteses entre Alejandro Toledo i Alberto
Fujimori; on el pronom hi vol dir amb ell, que és un comple-
ment circumstancial referit al subjecte de l’oració; hauria de dir:
... a reunir-se amb ell ...).

— «Hi ha una idea subjacent en la societat sobre l’educació: hi ha
alumnes que no poden estudiar i altres que no hi volen»
(«Saó», maig 2003, p. 37; hauria de dir: ... i altres que no ho
volen fer o, simplement, i altres que no volen).

2) El pronom feble hi és també abusiu quan suplanta un altre
pronom feble obligatori (en; li). Exs.:
— «... al cap de quaranta anys de fer de metge ... M’hi vaig fer en

veure’m obligat a desviar-me del meu propòsit inicial ...» (d’una
revista, des. 1990; hauria de dir: ... Me’n vaig fer ...; cf. Català
complet / 2, pp. 118-119).

— «L’Imperi Carolingi era aleshores Europa, i formar-hi part era par-
ticipar de la seva organització administrativa, social, eclesiàstica;
de la renaixença cultural, en definitiva» (B. Joan et al., Història
de la llengua catalana, p. 51; hauria de dir: ... i formar-ne part
...).

— «En alguns contextos ... es pot repetir ... el signe d’interroga-
ció per donar-hi més èmfasi; tanmateix l’ús abusiu d’aquest
recurs hi resta eficàcia» (Mestres et al., Manual d’estil, p. 185;
on el primer hi és correcte, perquè el verb donar admet un
datiu-locatiu, però el segon no, perquè el verb restar no l’ad-
met; hauria de dir: ... l’ús abusiu d’aquest recurs li resta eficà-
cia). «Es pot utilitzar més d’un signe d’admiració ... per donar
èmfasi a l’entonació, si bé l’ús d’aquest recurs hi resta eficà-
cia» (ib., p. 187). 

3) El pronom feble hi és també abusiu quan resulta ple-
onàstic. Exs.:
— «Vaig deixar els meus estudis de medicina i vaig entrar a la

Facultat de Teologia de Le Saulchoir, a prop de París. Hi vaig
arribar a ser-ne rector» («Avui», 28-3-2000, p. 64; on els pro-
noms febles hi i ne es refereixen al mateix element; hauria de
dir: ... Vaig arribar a ser-ne rector o bé Hi vaig arribar a ser rec-
tor, com hem vist abans, en l’apartat A, núm. 7, lletra b).

— «L’agudesa de l’escriptura platònica posa en aquest aparent
detall narratiu –tal com Plató ens hi té acostumats al llarg dels
seus diàlegs– bona part de la força del “Lisis”» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; pleonasme semblant al típic pleo-
nasme amb ho en oracions amb com, cf. Observacions.../1,
pp. 114-116).

— «... el nou context democràtic reconeix que el català és una llen-
gua amb el dret d’ésser utilitzada en els territoris on és oficial,
però encara no hi és, ni de bon tros, la llengua vehicular habi-
tual, tot i que el marc legal en cap de les comunitats dels Paï-
sos Catalans no obstaculitza que n’hi esdevingui» (J. Martí, L’ús
social de la llengua catalana, pp. 67-68; on hi vol dir pràctica-

ment el mateix que n’ ; a més,
n’ s’hauria de substituir prò-
piament per ho; hauria de dir,
doncs: ... no obstaculitza que
ho esdevingui).
— «Les ferides de la vida ens
fan més propers als altres. A
nivell social n’hi diem solidari-
tat» (d’un original, abans de
ser corregit; on hi segurament
hi apareix per confusió amb la
construcció, que també seria
incorrecta, «A nivell social li
diem solidaritat»; per tant,
hauria de dir: A nivell social en
diem solidaritat).
— «Les bones idees han de

servir per a ajudar-nos a ser més bones persones, però mai per
a viure-hi sota el seu domini ni morir-hi despertant cap mena
d’admiració» (d’un original, abans de ser corregit; on el primer
hi representa un sublocatiu que ja figura en la frase: el seu
domini, essent el locatiu sencer sota el seu domini; en canvi, el
segon hi és correcte).

— «Tothom hi ha dit la seva i tots s’han –ens hem– més o menys
equivocat. Hi tornarem tot seguit sobre aquest punt» (G. Colón,
Les «Regles d’esquivar vocables». Autoria i entorn lingüístic, p.
11; on trobem un cas paral·lel al que hem vist en l’apartat A,
núm. 7, lletra d: l’element hi, incompletament lexicalitzat [com
si integrés el verb tornar-hi], representant un terme semitema-
titzat a la dreta [sobre aquest punt]; les solucions també són
dues: o bé suprimir el pronom feble o bé posar coma abans
del terme tematitzat a la dreta).

A notar que, amb el verb dir, hi ha contextos en què un
possible complement circumstancial de lloc queda substituït
per un subjecte, més o menys implícit. Ex.:
— «Vaig fer cap, amb la carta als dits, al bar de la cantonada ...

No hi havia tampoc cap indicació de qui ho enviava. Només hi
deia el que trascric a continuació» (A. Jané, Noranta-nou con-
tes, p. 183; on hi sembla que vol dir en la carta o en el sobre,
però precisament la carta o el sobre ja és el subjecte, sobre-
entès, de deia; per altra banda, notem que hi ha alguns casos
en què un compl. circumstancial de lloc o de temps funciona
com a subjecte: A casa dinem a les dues [on A casa equival a
Nosaltres]; On diu A ha de dir B [en què On equival, més o
menys, a El text que]; Divendres és festa [on Divendres, amb
valor adverbial, equival a El pròxim divendres]).

4) El pronom feble hi és també abusiu quan manca d’ele-
ment anafòric (o sigui d’antecedent) adequat. Exs.:
— «Els turistes que van venir i s’hi van quedar» (d’un diari, 20-7-93;

Observem, en canvi, que una
designació adverbial de temps
com és ara a les sis, admet la

reducció pronominal, ja no pot
ésser normalment sobreentesa:
Ens van prometre que plegaríem a les

sis però no hi pleguem mai.
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hauria de dir: Els turistes que van venir i es van quedar; en
canvi, sí que hi escauria el pronom si la frase fos Els turistes van
anar a tal lloc i s’hi van quedar, i àdhuc Els turistes van venir
amb nosaltres a Mallorca i s’hi van quedar, però el verb venir,
en aquest context, ja implica la localització ací o aquí).

— «a mida que: Mentre l’autoritat lingüística no s’hi torni a defi-
nir, es considerarà que l’expressió normal és a mesura que»
(Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona, p. 169; on hi
sembla que vol dir sobre la correcció de l’expressió «a mida
que», però això no s’ha dit). 

— «Prou sé que la Universitat Pompeu Fabra no és solament filolò-
gica. Hi tinc alguns amics que hi ensenyen història general,
filosofia i història de la cultura. Però allà hauria hagut de par-
lar de l’única trobada que hi vaig tenir, un capaltard d’un dia
rúfol de tardor, a Prada de Conflent. Just després de parlar llar-
gament amb Pau Casals vaig haver de fer a Tolosa alguns encàr -
recs personals de l’Institut d’Estudis Catalans, el mateix any
que ell havia de morir, el desembre de 1948» (Miquel Batllori,
lliçó magistral en la investidura del doctorat honoris causa per
onze universitats, dins «Docs. d’Esgl.», 1-5-2003, p. 287; on
l’antecedent del pronom hi subratllat és Pompeu Fabra, però
allà on apareix aquesta denominació no designa una persona,
sinó que integra la denominació d’una institució [Universitat
Pompeu Fabra]; sí que són correctes, en canvi, els altres dos hi
que surten abans, perquè es refereixen a un lloc, la Universitat
Pompeu Fabra; la solució podria ser aquesta o una de semblant:
...Però allà hauria hagut de parlar de l’única trobada que vaig
tenir amb el qui dóna nom a aquell centre docent, un capal-
tard d’un dia rúfol de tardor ...).

— «Si en els aspectes estrictament normatius les aportacions de
les Illes Balears són molt inferiors a les del País Valencià i a les
del Principat, la diferència ha esdevingut abismal en els últims
anys si hi prenem en consideració l’estudi global de la llengua
en aspectes i en nivells de què no ens ocupem en aquest tre-
ball o que només esmentem» (Rico-Solà, Gramàtica i lexico-
grafia..., p. 63; on hi no es veu a què es refereix; per tant,
s’hauria d’eliminar).

— «A mesura que l’home esdevé conscient dels seus drets no pot
deixar de sorgir-hi la consciència dels deures corresponents»
(«Docs. d’Esgl.», 1-8-96, p. 489; on hi representa en l’home,
com si fos un locatiu, mentre que en realitat no ho és; per
tant, hauria de dir: ... no pot deixar de sorgir en ell la cons-
ciència ...).

En canvi, per analogia amb el que s’explica en el Català
complet / 2, p. 112, apartat 6 (a saber, que el pronom feble
ho pot substituir el participi de les oracions passives), creiem
admissible que hi tingui com a antecedent el participi d’una
oració passiva. Ex.:
— Malgrat tot, ben aviat la seu d’Òmnium Cultural fou clausurada

i hi va estar quatre anys, fins que va ser autoritzada com a asso-
ciació (Joan Triadú, dins «Avui», 5-3-2002, p. 4; on el pronom
feble substitueix l’adjectiu clausurada, compl. predicatiu que té
com a antecedent el participi que integra la forma passiva fou
clausurada).

Un cas diferent, i perfectament correcte, és l’anticipa-
ció del pronom feble en les tematitzacions a la dreta (cf.
Català complet / 2, p. 26) i casos similars (com les pressu-
posicions), és a dir, quan l’element pronominalitzat se
sobreentén o quan està més o menys lexicalitzat (cf. Català
complet / 2, p. 123). Exs.:

— Ara hi vaig, allà.
— Hi va arribar de bon matí. El poble encara no s’havia despertat. 
— Si hi penseu, telefoneu-me.
— No t’hi capfiquis.
— No hi puc fer més.

5) El pronom feble hi és també abusiu quan té com a ante-
cedent un element emmarcador i casos similars (ordre esti-
lístic), és a dir, quan es tracta d’una falsa tematització a l’es-
querra (cf. Observacions.../1, pp. 56-64). Exs.:
— «En el seu nou llibre de poemes, A.P. s’hi mostra desencisat,

estoic, sorneguer, irònic i fins i tot sarcàstic» (d’una revista, set.
1992; hauria de dir: ... A.P. es mostra desencisat ...).

— «Així, tant podem dir apel·lar la sentència com apel·lar contra
la sentència, tot i que la primera opció sembla la preferida en
el llenguatge jurídic i periodístic. Com apel·lar, i en l’accepció
del verb en l’àmbit jurídic, hi funciona recórrer: Han recorregut
la sentència, Recorren la sentència (d’una gramàtica, abans de
ser corregida).

— «Sota l’etiqueta de complement de datiu s’hi aplega un con-
junt heterogeni d’elements que tenen en comú la pronomina-
lització i la presència de la preposició a» (d’una gramàtica,
abans de ser corregida).

— «En aquest estat no hi ha res més que culpa i pena, i tot s’hi
refereix a aquestes dues coses, perquè l’home ha caigut en la
pena i la misèria, i d’ell mateix hi roman sempre ...» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit; ha de dir: ... i tot es refereix a
aquestes dues coses ...). 

— «La pleca ... En la separació de versos escrits en línia pot
substituir-hi la barra inclinada» (Mestres et al., Manual d’es-
til, p. 241).

— «Hi havia domassos de lli blanc i porpra violeta penjats entre
columnes d’alabastre i sostinguts per anelles de plata amb cor-
dons de lli i porpra vermella. Sobre el paviment de pòrfir, ala-
bastre, nacre i marbre negre s’hi estenien divans d’or i de plata»
(text bíblic, Ester 1,6, abans de ser corregit).

— «... arribà fins a Moscou. Però, veient que allí hi vivien el tras-
bals obrat per l’arrasament del comunisme i pel subsegüent
esquarterament d’aquest, reprengué el viatge tot seguit en
direcció als pobles avançats de l’Europa lliure» (d’un llibre de
narracions, abans de ser corregit; allí és un adverbi que fa la
mateixa funció que hi, i, a més, etimològicament coincideixen).

D) ABÚS DEL PRONOM FEBLE «HI» PER RAONS
ESTILÍSTIQUES

1) El pronom feble hi és abusiu quan resulta ambigu. Exs.:

— «Un avió s’estavella a prop de Trípoli i hi moren 158 persones»
(d’un diari, 23-12-92; hauria de dir: ... i moren 158 persones;
notem que, a més d’ambigu [perquè sembla voler dir a Trípoli],
el pronom hi és incorrecte perquè manca d’antecedent, ja que
vol dir en l’accident, quan no ha aparegut abans la paraula
accident).

— «L’autor afirma que és bo que es treballi per la pau i per des-
mentir aquells que assimilen religió amb fanatisme. Així ho van
fer els tres-cents representants de moltes religions de tot el
món, que es van reunir el mes de setembre passat a Brussel·les.
Tots van reflexionar per la pau i van pregar-hi» (d’un diari, 18-
10-92; hauria de dir: ... Tots van reflexionar per la pau i van pre-
gar per aquesta intenció, o una expressió similar).

— «... el fet de simpatitzar amb alguna actitud, persona o acte,
no implica que estiguem disposats a moure-hi un dit a favor o
en contra» (Grans fites de l’ètica, ed. Cruïlla, Barcelona 2000,
p. 120; la solució és prescindir del pronom feble o bé dir: ...
disposats a moure un dit a favor o en contra d’ells).

2) El pronom feble hi és també abusiu quan l’element que
representa ja es dóna per sobreentès. Exs.:
— «No voldria acabar aquesta presentació del llibre sense fer-hi una

mena de semblança del seu autor. De totes maneres, fins ara
ja hi he fet nombroses al·lusions ací i allà perquè el lector pers-



picaç hagi pogut fer-se una idea prou ajustada de J.M. Per això
hi seré brevíssim» (d’un llibre publicat en 1990; hauria de dir:
... sense fer una mena de semblança del seu autor ... Per això
seré brevíssim).

— [text de Coromines reproduït; després, en un altre paràgraf:]
«Com hi podem comprovar, Coromines volia superar l’atomi-
cisme de la lingüística històrica de caràcter neogramàtic ...»
(Josep Moran, dins L’obra de Joan Coromines, p. 108; notem
que hi no es pot referir a un text citat).

— «Cal dir que aquest fenomen de desplaçament de l’accent en
català ja fou observat per Fouché ... i que hauria estat just de
fer-ho constar, com fa el mateix Fouché amb els qui el van pre-
cedir, encara que Coromines hi aporti més informació i més pre-
cisió del fenomen» (ib., p. 110).

— «Així era el Bages que van conèixer els primats de petita mida
les restes dels quals s’han trobat ara ..., segons ha explicat el
professor ... Josep Biosca ... “Comparant-ho amb una regió
actual, la comarca de Bages en aquesta època era molt sem-
blant al sud dels Estats Units ...”, relata Biosca. “En aquest perí-
ode no hi havia glaçades i les condicions eren més aviat seques
...”, hi afegeix» («Regió 7», 15-2-2000, p. 3; notem que, quan
afegir significa ‘continuar dient’, no ha d’anar acompanyat del
pronom hi; sí que pot fer-ho quan afegir té altres sentits). «En
aquest sentit, fa mesos es va convidar el Consell Comarcal del
Bages i la Diputació de Barcelona perquè participessin en el
finançament, però encara no s’hi han pronunciat» (ib., p. 5).
«L’alcalde convidat, D. Tarradelles, va iniciar el parlament recor-
dant que  [...]. Tarradelles hi va afegir que ...» (ib., p. 8).

NOTA SOBRE EL VERB AFEGIR I LA PRONOMINALITZACIÓ.— El Dic-
cionari Fabra distingeix, amb raó, dos usos sintàctics del
verb afegir en la seva accepció de ‘posar de més’: 1) un ús
amb complement de terme (pronominalitzable per hi) i 2)
un ús sense complement de terme (per tant, sense adjun-
tar-hi el pronom feble hi). Exs.:
1) Afegir una ala a un edifici [> afegir-hi una ala]. Afegir un pis a

una casa [> afegir-hi un pis]. Afegir dos homes a una colla [>
afegir-hi dos homes]. Afegir un cobert a taula [> afegir-hi un
cobert]. Afegint als seus títols el de marquès de... [> Afegint-
hi el de marquès de...]. Quan us conta una cosa, sempre hi afe-
geix.

2) No vull afegir sinó dues paraules més. Va treure’ls i va afegir:
que no us torni a veure mai més al meu davant.

La llàstima és que Fabra posa el darrer exemple del nos-
tre grup 1) al final del nostre grup 2), amb la qual cosa els
barreja.

Ben mirat, els exemples del nostre grup 2) representen
el verb afegir usat com a verb narratiu. Els verbs narratius
(dels quals parlarem en una altra avinentesa) són verbs que

equivalen a dir més algun matís. Així, afegir, com a verb
narratiu, equival a ‘continuar dient, dir encara, etc.’. Aquest
caràcter de verb narratiu és el que ocasiona el seu distint
comportament sintàctic. El mateix passa amb els verbs
insistir (noteu la diferència entre: Ell hi va insistir molt, en
allò i I ell va insistir: «Us en penedireu!») i intervenir. Altres
verbs narratius comparables són saltar (noteu la diferència
entre: Va saltar a l’altra banda > Va saltar-hi, i «Calleu!»,
va saltar ell), tallar, o bé avançar, continuar, prosseguir,
concloure, etc.

CONCLUSIÓ

En acabar aquest estudi sobre els límits en l’ús dels pro-
noms febles en, hi, volem fer tres advertiments:

1) El fenomen, com s’ha pogut comprovar, té bastant
abast, i creiem que val la pena de fixar-s’hi. Tanmateix,
això no ens ha de fer perdre de vista que, de cara a l’ús
correcte de la llengua, hem de prestar molta més atenció
al fenomen contrari: a la pèrdua (o canvi) dels pronoms
febles en, hi (vegeu Observacions..../1, pp. 21-23, i Català
complet / 2, pp. 124-125).

2) El nostre estudi es basa en l’observació de la realitat lin-
güística d’avui. No hem partit d’una teoria prefabricada, sinó
de casos concrets, els quals hem mirat de sistematitzar i
ordenar —mitjançant aproximacions successives, des de la
publicació de les Observacions.../1, any 1994—, i, a partir
d’aquí, elaborar, això sí, una certa teoria. Per tant, teòrica-
ment pot haver-hi més casos d’aquest fenomen. Nosaltres
ens hem limitat a exposar els que realment s’han donat i
hem observat.

3) Som conscients que, tractant-se d’una matèria poc estu-
diada i, per la seva mateixa naturalesa, difícil i subtil, els nos-
tres judicis, explicacions i propostes no seran sempre com-
partits per tothom, ja que depenen d’un determinat sentit
lingüístic (o competència lingüística). A més, probablement
en el nostre treball hi ha errors i, certament, llacunes. Però
creiem que aquest estudi pot ser un bon punt de partença
per a ulteriors clarificacions, a les quals invitem els estudio-
sos interessats i competents.u
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Introducció

A) Abús del pronom feble «en» per raons gramaticals

1.Quan en representa un element pertanyent al bloc del
subjecte en quant contrasta amb el bloc del predicat:

a) l’element (referent al subjecte) es troba a l’esquerra
del verb

b) l’element (referent al subjecte) es troba a la dreta del
verb en oracions interrogatives 

c) l’element (referent al subjecte) es troba a la dreta del
verb en oracions relatives i similars 

2. Quan en representa un complement determinatiu secun-
dari, és a dir, un compl. determinatiu d’un altre compl.
determinatiu:

a) l’element pronominalitzat representa un compl. deter-
minatiu secundari del subjecte completiu

b) l’element pronominalitzat representa un compl. deter-
minatiu secundari del complement directe

c) l’element pronominalitzat representa un compl. deter-
minatiu secundari del predicat nominal

d’excepcions o casos especials

3. Quan en representa un complement determinatiu de sin-
tagmes que no siguin el subjecte completiu, el complement
directe o el predicat nominal; també quan representa un
compl. determinatiu amb el verb haver-hi seguit d’un sin-
tagma determinat:

a) l’element en fent de compl. determinatiu d’un compl.
preposicional d’objecte

b) l’element en fent de compl. determinatiu d’un compl.
predicatiu introduït per com a

c) l’element en fent de compl. determinatiu d’un compl.
circumstancial

d) l’element en fent de compl. determinatiu amb el verb
haver-hi seguit d’un sintagma determinat

4. Quan en representa un complement determinatiu aparent

5. Quan en representa un nucli partitiu d’algun dels quatre
tipus de sintagma següents:

a) d’un complement determinatiu
b) d’un complement preposicional d’objecte
c) d’un complement circumstancial, d’un compl. adver-

bial de quantitat o d’un compl. agent
d) del predicat nominal quan aquest nucli, que és un

substantiu, coincideix amb el subjecte (ús dialectal)

6. Quan en representa un nucli partitiu aparent

7. Quan en constitueix un pleonasme:
a) l’element en repetint un pronom relatiu, o la combi-

nació ‘article + relatiu’, o casos similars 
b) l’element en referint-se a un terme ja pronominalitzat

per hi
c) l’element en representant una falsa tematització a l’es-

querra (en oracions equacionals, en hipèrbatons, en verbs
narratius)

d) l’element en, incompletament lexicalitzat, represen-
tant un terme semitematitzat a la dreta 

e) l’element en representant una tematització a la dreta
però sense pausa o coma

f) l’element en repetint un adjectiu possessiu

8. Quan en suplanta un possessiu obligatori

9. Quan en suplanta un altre pronom feble obligatori (ho;
el, la i flexió; li, els; hi)

10. Quan en manca d’element anafòric (antecedent) ade-
quat; dialectalisme valencià n’hi ha

11. Quan en no exerceix cap de les funcions previstes per la
gramàtica

12. Quan en, amb el verb haver-hi, representa un comple-
ment circumstancial de matèria

B)  Abús del pronom feble «en» per raons estilístiques

1. Quan en vol representar un element sobreentès

2. Quan en no té un antecedent clar

3. Quan es produeix una col·lisió de construccions o altres
defectes estilístics

C)  Abús del pronom feble «hi» per raons gramaticals

1. Quan hi representa un element que no es pot substituir
per tal pronom; concretament:

a) representant una expressió temporal que normalment
funciona com a element emmarcador

b) representant altres sintagmes no pronominalitzables

2. Quan hi suplanta un altre pronom feble obligatori (en; li)

3. Quan hi és pleonàstic

4. Quan hi manca d’element anafòric adequat

5. Quan hi té com a antecedent un element emmarcador i
casos similars (ordre estilístic), és a dir, quan es tracta d’una
falsa tematització a l’esquerra

D)  Abús del pronom feble «hi» per raons estilístiques

1. Quan hi és ambigu

2. Quan hi representa un element sobreentès

Conclusió u
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Límits en l’ús dels pronoms febles «en», «hi»
esquema-resum
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E l mot invertir és ben conegut i
acceptat en tots els diccionaris

catalans. Significa pròpiament «posar
en una direcció, posició, ordre, opo-
sat». L’origen d’aquest mot és el llatí
invertere. Com a substantiu correspo-
nent a aquest verb hi ha inversió, adop-
tat del llatí inversionem. Aquests dos
mots són d’ús universal i existeixen en
totes les llengües. Les equivalències
són: fr. invertir/inversion, cast. inver-
tir/inversión, it. invertire/inversione,
ang. to invert/inversion.

Però hi ha també un altre ús del
verb anterior que només existeix en
castellà però no en cap de les llengües
restants. És propi del camp econòmic i
significa «col·locar (diners, béns, etc.)»,
ús per al qual el terme català tradicio-
nal és esmerçar. Doncs bé, totes les
llengües fan servir per a aquest ús el
verb investir, que no té res a veure amb
invertir, ni etimològicament ni semàn-
ticament. En català investir, segons els
nostres diccionaris, no té aquest signi-
ficat sinó el de «posar solemnement en
possessió d’un feu, d’una dignitat»,
comú, d’altra banda en totes les llen -
gües (cast./fr./port. investir, it. investire,
angl. to invest) i al qual correspon el
substantiu investidura (cast./port. inves-
tidura, fr./ang. investiture, it. investi-
tura). El verb investir té també en català
una altra accepció, comuna a les altres
llengües llatines, que és la de «envol-
tar amb un intent hostil (una plaça
forta, etc.)». Per a aquest ús hi ha en
català el substantiu investiment. El sig-
nificat de «anar impetuosament a l’en-
contre (d’algú o d’alguna cosa), anar a
topar», que té en llengües com el
francès i l’italià, en català correspon al
verb envestir (cast. embestir), que és la
forma popular de investir.

Però, a més de totes aquestes, les
altres llengües tenen també l’accepció
econòmica a què ens hem referit abans.
Efectivament, com és fàcil de compro-
var, totes les llengües, llevat del castellà,
fan servir els mots corresponents als
catalans investir/investiment com a ter-
mes econòmics. Vegem-ne els equiva-

lents: fr. Investir/investissement, it.
investire/investimento, port. investir/ -
investimento, angl. to invest/invest-
ment, al. investieren (=anlegen) /Inves-
tition o Investierung. El castellà, en
canvi, fa servir per a l’accepció econò-
mica invertir/inversión, malgrat que té
el verb investir, el qual només accepta
amb el primer significat comú abans
indicat. El català segueix la solució del
castellà i s’aparta així de les llengües
restants. Per això ens demanem: no
fóra més normal en català adoptar, d’a-
cord amb la solució universal, inves-
tir/investiment en lloc de fer, com en
castellà, invertir/inversió?

Com indica molt encertadament
Germà Colon1, els mots anglesos to
invest i investment han estat adoptats
en totes les llengües en l’accepció eco -
nòmica, però el castellà «se’n va anar
per un altre camí i en aquest camp va
produir invertir i inversión», fet que ha
motivat que en català emprem també
invertir i inversió en lloc de investir i
investiment, com hauria fet, per paral -
·lelisme, en una situació de normalitat i
no de subordinació. Bibiloni, en comen-
tar diversos exemples de mediatització
formal de mots catalans, recull aquest
exemple, i després de reproduir el text
de Colon, hi afegeix: «No hi ha dubte
que fóra un bon investiment investigar
àmpliament tots aquests casos de me -
dia tització formal dels neologismes pro-
duïda per l’espanyol»2.

Cal dir que aquesta accepció econò-
mica del verb investir és molt moderna
i no té tradició en cap de les llengües
llatines, les quals l’han adoptat, com
hem vist, de l’anglès. Però si totes les
llengües esmentades ho han fet així,
per què en català hem d’anar pel camí
del castellà, que ens aparta de la solu-
ció universal?

Els diccionaris catalans no ens aju-
den gens a aclarir les coses. La consulta
del Diccionari etimològic de Coromines
ens aporta poca informació.

Del verb investir no diu res, mentre
que fa una llarga explicació del mot
hereditari envestir ‘atacar, escometre,
empendre’, que compara amb el cas-
tellà embestir, l’italià investire (com a
terme militar) i el francès investir.

Del mot inversió diu que «és pres
del ll. inversio, -onis ‘capgirament’,
derivat de invertere, ‘capgirar, trasbal-
sar, alterar’ i en la baixa època ‘baratar
bescanviar’; partint d’aquesta acc. es
passà en l’edat mitjana a ‘esmerçar’,
‘esmerç’ [fi s. XIII]». Però no dóna cap
aclariment d’aquest pas, que no sem-
bla gaire clar. Més endavant afegeix
«força més tardà fou en cat. el verb
invertir i invertit [Belv.], en els quals ha
predominat més el sentit clàssic de
‘capgirar’»

Pel que fa al verb esmerçar, Coro-
mines diu que «és una creació peculiar
al català i la llengua d’oc», tot i que
admet que en aquesta llengua «ha tin-
gut menys desenvolupament que en
català».

Com a conclusió de tot plegat crei -
em que, com a termes econòmics, cal-
dria reconsiderar la solució acastella-
nada invertir/inversió i optar o bé per
la solució tradicional esmerçar/esmerç
o per la universal investir/investiment.
Només així evitarem que la terminolo-
gia especialitzada del català modern
segueixi irremissiblement la de la llen-
gua castellana.u
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«Invertir» i «investir»
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A
questes locucions, tal com figuren a l’encapçalament,
han estat dites en català des dels primers temps fins
a hores d’ara.

Ja la fan servir, per exemple, Ramon Llull i Bernat Des-
clot en els seus textos de final del segle XIII:

Dementre que Evast e Aloma se contenien [discutien,
disputaven], e la un volia fer romanir [romandre, que s’hi
quedés] l’altre, Evast volc [volgué] a totes passades que
Aloma romangués ab lo sabater (Libre d’Evast e Blanquerna,
llib. I, cap.  XIII).

Volia triar de la ciutat lo millor home que hi fos a ésser
son espòs, que de tot lo món lo volia triar, e aquell volia, a
totes passades, per marit e per espòs (Ib., llib. II, cap. XIX).

Ell sa [es] meravallava molt com l’armada de Sissília no
era venguda en Catalunya; perquè els deÿa e els manava
que, vistes les presents, l’armada vingués a totes passades
(B. Desclot. Crònica, cap. CLIX).

El lector, llegint els anteriors fragments literaris, es deu
haver adonat immediatament que l’expressió a totes passa-
des, o de totes passades, es  correspon amb la castellana «de
todas, todas», que alguns dels nostres parlants tradueixen

al català amb la fórmula acastellanada, calc d’aquella llen-
gua, «de totes, totes». No; en català és a totes passades o
de totes passades.

Però no és una expressió solament de temps tan recu-
lats, com els textos de Llull i Desclot transcrits abans, sinó
també una manera de dir contemporània.

L’escriptor Enric de Fuentes, en el seu llibre Estudis, publi-
cat l’any 1899, en el conte Als divuit anys, concretament a
la p. 40, diu:

Ell ja ho podia comprendre que devia haver-hi un grapat
de coses per a arreglar, i qüestions de família, i fins d’inte-
ressos, i que era necessari que hi anés de totes passades.

Joan Coromines, en seu diccionari (DECLC), diu en el vol.
VI, editat l’any 1986, p. 319, estudiant el verb passar: «De
fet, però, el que més se sent avui a  Barcelona és de totes
passades (com s’ho anotava Ed. Fontserè, c. 1925 en el seu
DOrt), i jo mateix vaig usar voler una cosa de totes passa-
des ‘desitjar-la amb vehemència’ en la traducció de La Sogra
de Terenci, v. 280 (1954)».

Tinguem-ho present: la locució «de totes totes» és
espúria en la nostra llengua. En català cal dir de totes
passades.u
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«De totes passades» 
o «a totes passades»

JAUME VALLCORBA I ROCOSA

E ls catalans anem a cal barber perquè ens talli els cabells.
Els castellans se’n van a la «peluquería» perquè «les

corten el pelo». Això vol dir que d’allò que els castellans en
diuen «el pelo», en català en diem «els cabells».

Aquesta diferència posa en guàrdia sobre la catalanitat
de «prendre el pèl», traducció mot a mot del castellà «tomar
el pelo».

Per aquest motiu ens ha semblat interessant de cercar si
el català té cap més manera de dir-ho.

Hi ha, per exemple, «rifar-se» (d’algú), que segons el dic-
cionari vol dir «burlar-se d’algú, especialment enganyant-lo,
fer-li concebre esperances d’alguna cosa, etc.» 

Exemple: «Sempre se’l rifen.»
A més hi ha «esquilar algú» o «xollar algú». «Vés, que

no tornis esquilat.» En un diccionari de modismes i frases
fetes hi trobo, a més, «fúmer-se (d’algú), passejar-se algú,
prendre la mida, prendre el número (a algú)».

¿I si recordéssim de fer servir «rifar-se» i anàlegs, en
comptes de maneres calcades del castellà?u

«Que no se’t rifin!»

JAUME VALLCORBA I ROCOSA



E
l Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya disposa
d’un web dedicat a la llengua

catalana, al qual podeu accedir a tra-
vés de l’adreça següent: <http://cul-
tura. gen cat.es/llengcat> (15-6-2003).
Aquest lloc web està integrat fona-
mentalment per tres espais: El català a
l’abast, El català a la societat i La polí-
tica lingüística a Catalunya. Tot seguit
us fem cinc cèntims de les informa-
cions i dels recursos lingüístics que hi
podeu trobar.

En El català a l’abast s’apleguen
diversos vincles interessants per a qui
vulgui aprendre la nostra llengua o
incrementar-ne el nivell de coneixe-
ment i per a qui estigui interessat a
contractar serveis d’assessorament lin -
güístic. Així, en una de les seccions d’a-
quest espai, Aprendre català, s’obté
informació sobre cursos de català –per
a adults, d’estiu i fora de Catalunya,
aquests darrers repartits entre més de
quaranta països– i s’accedeix a recur-
sos per a l’autoformació en llengua
catalana, des de les adreces dels cen-
tres d’autoaprenentatge fins a mate-
rials interactius accessibles de manera
lliure i gratuïta a través d’Internet. En
una altra secció d’aquest mateix espai,
Certificats de català, es troba informa-
ció sobre el sistema de certificats de
coneixement de llengua catalana que
expedeix la Direcció General de Polí-
tica Lingüística, que està regulat pel
Decret 152/2001, de 29 de maig, d’a-
valuació i certificació de coneixements
de llengua catalana, pel qual es van
unificar els dos sistemes de certificació
vigents fins a l’any 2001, el de la Junta
Permanent de Català i el del Certificat
Internacional de Català, per tal de fer-
los correspondre amb el marc de
referència per a l’avaluació de llengües
modernes del Consell d’Europa i amb
el de l’Association of Language Testers
in Europe (ALTE). A part de la informa-
ció sobre els certificats i sobre les pro-
ves d’habilitació per a la traducció i la
interpretació jurades, també es pot
accedir a les diverses convocatòries

d’enguany i els qui hi estigueu inte-
ressats podreu fer la pre-inscripció per
Internet a través del portal Cat365
<http://www.cat365.net>, que també
us permetrà la consulta del lloc i de
l’hora de la prova i, més endavant, dels
resultats.

Una altra secció de l’espai El català
a l’abast es titula Assessorament lin -
güístic i aplega més d’un miler de fit-
xes de contingut normatiu estructura-
des en diversos apartats: Ortografia i
puntuació, Morfologia (verbs, plurals,
femenins...), Sintaxi (pronoms, prepo-
sicions...), Lèxic, Terminologia, Abre-
viacions, Majúscules i minúscules, Trac-
taments protocol·laris, Noms de lloc i
de persona –d’acord amb el Decret
208/1998, de 30 de juliol, pel qual es
regula l’acreditació de la correcció lin -
güística dels noms i cognoms–, Crite-
ris de traducció i Redacció de docu-
ments. Si en voleu saber més, disposeu
d’una extensa Bibliografia, que apareix
agrupada per tipus d’obres, de cadas-
cuna de les quals es proporciona la
referència bibliogràfica completa. Hi
trobareu diccionaris generals, dicciona-
ris per a la traducció, gramàtiques i
estudis lingüístics, vocabularis i textos
de caràcter específic, obres sobre llen-
guatge comercial, administratiu i jurí-
dic, manuals per a la correcció de tex-
tos, obres sobre traducció i in ter  pretació
jurades, treballs de sociolingüística i
webs d’interès, i tampoc no hi man-
quen diccionaris en línia.

Encara en aquest mateix espai se
situa un apartat sobre Serveis i profes-
sionals de la llengua, a través del qual
podeu informar-vos sobre els centres
de normalització lingüística i sobre els
diversos serveis lingüístics que hi ha en
territori català i arreu del món –se n’hi
recullen prop de vuit-cents. També s’hi
accedeix a un directori de professionals
que ofereixen serveis de correcció de
textos, traducció, interpretació, traduc-
ció jurada, interpretació jurada i ense -
nyament del català. Ha merescut un
vincle independent dins aquest espai
l’apartat Llengua i immigració, en el

qual es recullen materials i recursos
pensats específicament per a l’ense -
nyament de la llengua catalana a per-
sones immigrants adultes. Hi podeu
consultar en línia el Pla interdeparta-
mental d’immigració 2001-2004, que
va ser aprovat pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya el 18 de juliol de
2001, i hi trobareu la referència de ma -
terials didàctics en format paper, com
el recentment aparegut Xarranca. Jocs
per a l’aprenentatge del català oral per
a nouvinguts, i l’accés a eines en xarxa
com Intercat <http://www.intercat. -
gencat.es>, que aplega un seguit de
recursos per a aprendre català mit-
jançant l’ús de les noves tecnologies. 

Si entrem en un altre dels espais del
web Llengcat, el que duu per nom El
català a la societat, podrem obtenir
algunes informacions que ens facilita-
ran un xic la tasca quotidiana de viure
en aquesta llengua. Així, en el primer
dels vincles que conté, Cinema i vídeo
en català, trobarem la llista –força
migrada– de les pel·lícules en català
que hi ha en cartellera, cadascuna
acompanyada de la fitxa tècnica, d’una
sinopsi del contingut i de la llista de
cinemes en què es projecta, i també
podrem accedir al catàleg de les pel -
·lícules en català, en format vídeo o
DVD, que es venen en les llibreries, víde-
oclubs i altres establiments especialit-
zats. Un altre apartat d’aquest espai és
Informàtica en català, que ofereix accés
a productes informàtics de tot tipus en
la nostra llengua: navegadors, progra-
mes de correu electrònic, cercadors
internacionals i catalans, sistemes ope-
ratius, reconeixedors de caràcters, anti-
virus, verificadors orto gràfics i correc-
tors gramaticals, traductors automàtics
–del català al castellà i a l’anglès, i vice-
versa–, programes de reconeixement i
síntesi de la veu, gestors i difusors de
terminologia i traducció, aplicacions
sectorials diverses –per exemple, per a
l’administració pública, la indústria i el
comerç o la sanitat–, a més de revistes
i webs sobre informàtica i noves tec-
nologies i, fins i tot, d’un llenguatge de
programació.
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Informacions i recursos lingüístics del
web de la Generalitat de Catalunya

MAR MASSANELL I MESSALLES
Estudis d’Humanitats i Filologia, Universitat Oberta de Catalunya



Seguint en l’espai El català a la
societat, descobrim l’apartat La llengua
catalana per sectors, que descriu la
situació del català en l’administració
pública, en el món jurídic i judicial, en
l’ensenyament, en els mitjans de comu-
nicació i indústries culturals, en les ins-
titucions sanitàries i socials i en el món
socioeconòmic. Per a cadascun d’a-
quests sectors, s’informa amb detall de
la legislació lingüística que l’afecta, es
donen dades sobre l’ús i la presència
que hi té la llengua catalana i es pro-
porciona accés a certs serveis lingüístics
que resulten especialment útils per a
les persones que hi treballen. És remar-
cable dins aquest espai la tasca de difu-
sió del contingut de la Llei de política
lingüística a empreses i comerços, a tra-
vés d’una llarga bateria de PMF –o sigui
preguntes més freqüents. Igualment
destaca la campanya En català, tu hi
guanyes, que persegueix el foment de
l’ús de la llengua catalana en l’atenció
al públic dins els establiments comer-
cials i de restauració. A través d’aquest
vincle es mostren els diversos materials
de suport per als empresaris i per als
treballadors i cal dir que les persones
interessades a rebre’ls poden omplir la
sol·licitud que trobaran en línia i enviar-
la a l’adreça electrònica que s’hi indica.

Una altra secció molt interessant,
sense canviar d’espai, és Sociolingüís-
tica. A través d’aquest vincle s’acce-
deix a informacions ben documenta-
des, il·lustrades amb taules i gràfics,
sobre aspectes de la situació actual del
català –com ara el coneixement de la
llengua catalana o el seu ús i presèn-
cia en diferents sectors– en els diversos
territoris que en conformen el domini
lingüístic. D’altra banda, aquesta secció
enllaça amb altres fonts com el Centre
de Documentació en Sociolingüística,
la revista especialitzada Noves SL, l’Ins-
titut de Sociolingüística Catalana i una
guia de webs d’interès sociolingüístic, a
través de la qual s’obren moltes possi-
bilitats de consulta –per posar-ne només
un exemple, esmentem una col·lecció
d’estadístiques i de mapes sociolingüís-
tics comarcals interactius ubicada en el
web de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya <http://www.idescat.es>.

El tercer espai que trobem en el lloc
web que la Generalitat dedica a la llen-
gua catalana porta el nom de La polí-
tica lingüística a Catalunya. S’hi acce-
deix a l’informe sobre política
lin güística referent a l’any 2001, en ver-
sió catalana, castellana i anglesa, i

també s’hi dóna entrada a diversos tex-
tos de legislació lingüística, entre els
quals no podia faltar la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística. A
part d’aquesta llei, hi trobem un recull
de normativa legal sobre la llengua a
Catalunya, que abraça aspectes molt
di versos –com les escriptures públiques,
l’etiquetatge o la toponímia i la retola-
ció–, i també hi accedim a textos sobre
el reconeixement del català en les ins-
titucions europees, tant a la Unió Euro-
pea com al Consell d’Europa. D’altra
banda, s’hi dóna pas a un servei d’as-
sessorament i atenció de consultes,
amb una llista de les més habituals –per
exemple, sobre l’examen i el carnet de
conduir en català.

Dins La política lingüística a Cata-
lunya s’obren vincles a diversos orga-
nismes que tenen com a objectiu prin-
cipal el foment de la llengua catalana.
Apareix en un lloc destacat la Direcció
General de Política Lingüística, que
impulsa el desplegament de la legisla-
ció lingüística derivada de l’article 3 de
l’Estatut d’autonomia i vetlla per l’apli-
cació de la política lingüística que esta-
bleix el Govern. També hi tenen lloc el
Consorci per a la Normalització Lin-
güística <http://www.cpnl.org>, ens
públic creat per la Generalitat de Cata-
lunya i per diversos ajuntaments per a
fomentar el coneixement i l’ús de la
llengua catalana; el Consell Social de
la Llengua Catalana, òrgan d’assesso-
rament, consulta i participació social
en la política lingüística de la Genera-
litat de Catalunya, adscrit al Departa-
ment de Cultura; l’Institut d’Estudis
Catalans <http://www.iecat.net>, cor-
poració acadèmica que té per objecte
l’alta recerca científica –principal-
ment la de tots els elements de la cul-
tura catalana–, reconeguda per la
Generalitat de Catalunya com la insti-
tució encar regada d’establir i actualit-
zar la normativa lingüística del català;
el TERMCAT <http://www.termcat.es>,
centre integrat per la Generalitat de
Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans
i el Consorci per a la Normalització Lin-
güística, la finalitat del qual és la coor-
dinació general de les activitats termi-
nològiques relatives a la llengua
catalana, i l’Institut Ramon Llull
<http://www.llull.com>, creat pels
governs de Catalunya i de les Illes Bale-
ars, amb la col·laboració del Ministeri
d’Afers Exteriors del govern espanyol,
per a la projecció exterior de la llengua
catalana i de la cultura que s’hi

expressa, en especial la que fa referèn-
cia al camp literari.

Com a novetat podem dir que en
aquest espai dedicat a la política lin -
güística s’ha obert recentment un vin-
cle amb informació sobre subvencions,
que poden tenir diverses finalitats, ja
sigui augmentar les estrenes comercials
de llargmetratges doblats o subtitulats
en català, ja sigui ajudar les universi-
tats a mantenir els centres d’autoapre-
nentatge de la llengua catalana. També
s’hi ha inclòs recentment un directori
amb les publicacions de la Direcció
General de Política Lingüística, amb un
apartat específic per a publicacions
accessibles en línia en format PDF, entre
les quals trobem: Abreviacions, Carta
europea de les llengües regionals o
minoritàries, Criteris de traducció de
noms, denominacions i topònims, Cri-
teris de traducció de textos normatius
del castellà al català, Documentació
jurídica i administrativa, El català, llen-
gua d’Europa, Lèxic i bibliografia per a
l’activitat immobiliària, Majúscules i
minúscules i Marc de referència euro-
peu per a l’aprenentatge, l’ensenya-
ment i l’avaluació de llengües.

Finalment, volem remarcar que en
aquest web dedicat en essència a la
llengua catalana no hi falta un lloc per
a l’aranès, amb informació sobre el
territori en què es parla aquesta varie-
tat de la llengua occitana i sobre el
marc legal que l’empara –la Vall d’Aran
és l’únic indret on l’occità gaudeix d’o-
ficialitat. Els interessats hi trobareu
estudis sociolingüístics sobre el conei-
xement de l’aranès i el seu ús en diver-
sos àmbits –l’educació, els mitjans de
comunicació, Internet–, un catàleg de
publicacions en aquesta llengua, les
normes que en regeixen l’ortografia,
un directori de traductors a l’aranès i
una llista de serveis lingüístics diversos,
com els que ofereix l’Oficina de Foment
i Ensenyament de l’Aranès.u
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—Constatar que la identitat dels pitiü-
sos és la catalana i no cap altra és
d’entrada un impacte dolorós i difícil
de pair?
—Per a mi no va ser dolorós, el fet de
constatar la meua catalanitat. Crec que
es va produir d’una manera força na -
tural, en anar establint contacte amb el
català escrit, i en traslladar-me a estu-
diar a la Universitat de Barcelona. De
fet, sempre hi ha hagut molta relació
entre Eivissa i Barcelona, i no li costa
gaire, a qualsevol persona mínimament
desperta, de veure que, nacionalment,
eivissencs, mallorquins, barcelonins...
formam part d’una mateixa cosa. Crec,
per tant, que es va produir el reconei-
xement amb naturalitat i sense dolor.
Els impactes dolorosos es produeixen a
partir del moment en què hom, cons-
cientment, intenta ser conseqüent amb
la pròpia catalanitat. Aleshores la cosa
comença a complicar-se...

—En quin moment de la teva vida des-
cobreixes que la identitat catalana és
la teva autèntica identitat?

—Vaig descobrir la meua identitat
catalana a través d’un procés múltiple.
Per una banda, als disset o divuit anys
jo era un al·lot idealista que em sentia

atret per les idees anarquistes. Calia,
doncs, aconseguir la destrucció de l’Es-
tat (amb majúscules); en el nostre cas,
l’estat contra el qual havíem de lluitar,
lògicament, era l’Estat espanyol. Par-
tint d’una premissa elemental, se’m va
ocórrer que la millor manera per co -
mençar a reduir la incidència del poder
en les nostres vides seria dividint l’Es-
tat espanyol en quatre o cinc estats
diferents. Per això em va atreure, de
ben jove, l’independentisme. D’altra
banda, el primer estiu després d’haver
començat els estudis a Barcelona, vaig
tornar a Eivissa amb una maleta plena
de llibres d’autors de la «Generación
del 98» espanyola. Me’n vaig llegir
més d’una trentena en un estiu! I varen
ser un antídot magnífic: vaig veure ben
clar que amb aquelles teories i amb
aquell personal no hi teníem res a
veure.

—Quin és el detonant o les circumstàn-
cies que et permeten de retrobar-te
identitàriament?

—Estudiar, llegir, viatjar, conèixer els
Països Catalans, en comarques diver-
ses, in situ, ajuda molt a retrobar la prò-
pia catalanitat.

—Com vius inicialment aquesta re-
situació identitària envers tu mateix i
els altres?
—La re-situació és problemàtica pel
cost personal (a través d’esforç i temps
gastat) que suposa el fet d’assumir
d’una manera conseqüent la pròpia
catalanitat. Si l’assumeixes, també has
d’assumir que el teu país no és lliure i
has de lluitar per la seua independèn-
cia; has d’assumir que la teua llengua
no és d’ús normal, i has de lluitar per
la seua normalització; has d’assumir
dèficits reals i després has de treballar
–potser durant tota la vida– per inten-
tar resoldre’ls. L’assumpció de la prò-
pia catalanitat canvia també la relació
amb la gent més pròxima, perquè man-
tens posicions que no formen part de
l’ordre establert, però particularment,
a un jove llibertari mig anarquista això
no el preocupa gaire.

—Què contestaries a Jaume Santandreu
quan afirma (Brisas, 15-1-1989): «Els
mallorquins som morts. No som res. [...]
Jo sempre havia volgut ésser jueu o
negre, i així ésser alguna cosa. Ara, als
cinquanta anys, he descobert que som
una cosa infinitament pitjor: som
català»?
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La dignitat és el primer bé que té
qualsevol ésser humà

Entrevista a Bernat Joan, ensenyant i sociolingüista
QUIM GIBERT

Bernat Joan i Marí (Eivissa, 1960)
és una de les veus més lúcides entre
la nova fornada de sociolingüistes.
Diuen que la seva capacitat de tre-
ball és prodigiosa. En Bernat no sola-
ment és un doctor en Filologia Cata-
lana que fa classes en un institut i a
la universitat, sinó que ha conreat la
novel·la, el teatre i sobretot l’assaig
en l’àmbit de la sociolingüística. Tant
Les normalitzacions reeixides com
Un espai per a una llengua són dos
llibres de lectura obligada per a
qualsevol ànima inquieta d’aquest
país. I, per arrodonir-ho, en Bernat
Joan és membre del Consell assessor
de Llengua Nacional i un articulista
infatigable.

Bernat Joan i Marí



—Jaume Santandreu constata quel-
com que resulta del tot tabú, i que
molt poca gent s’atreveix a verbalitzar
o a escriure: que, als Països Catalans,
el volum màxim de xenofòbia que es
congria és precisament contra la
població autòctona, la qual, a través
d’aquest procés, apareix estrangerit-
zada. Qui s’atreviria, en un programa
educatiu, a tractar el tema, posem per
cas, de la xenofòbia hispana existent
a Eivissa en contra de la població
autòctona eivissenca?

—Penses que el gruix dels illencs pres-
senten que la seva identitat és catalana
i que tard o d’hora s’ho han hagut de
plantejar en la seva intimitat?

—Pens que sí, a nivells molt diferents,
no cal dir-ho. El fet mateix que tothom
distingeixi, a les Illes, entre mallorquins,
menorquins, eivissencs, formenterers,
catalans i valencians, per un cantó, i
forasters per l’altre, ja marca directa-
ment unes fronteres. Ni valencians ni
catalans del Principat no són forasters
en cap de les illes. I per què? Precisa-
ment perquè tots compartim el tret d’i-
dentitat fonamental de la nostra nació:
la llengua catalana.

—Els illencs que no s’adonen dels seus
trets identitaris catalans és que en el
fons del fons no els volen veure?
—En gran part la cosa va per aquí. Entre
nosaltres, una manifestació més de l’au-
toodi és el rebuig de la pròpia catalani-
tat. Alguns eivissencs i formenterers
rebutgen la seua catalanitat perquè
veuen en els «catalans» els mateixos
trets que ells rebutgen en si mateixos.
Per tant, es tracta d’una manifestació
concreta d’autoodi, que es pot emmar-
car en un context més general.

—Què hauríem de dir a Biel Majoral
quan es pregunta cantant «per què d’a-
questa terra nostra surten tants boti-
flers»?

—Què té? Diners fàcils per a una part
de la gent d’aquí, en relació al
turisme; dependència econòmica
total i absoluta; desenvolupament
ràpid i mal planificat; ambició i d’al-
tres misèries humanes. Tot plegat fa
un còctel que aplana el camí de la
traïció.

—Per què creus que molts pitiüsos no
han desenvolupat un procés, similar al
teu, vers la catalanitat?

—Per abúlia, per comoditat, per
ignorància, per inapetència, per manca
de desig, per estupidesa (en el sentit
estricte del terme), per analfabetisme,
per síndrome d’Estocolm, i potser per
d’altres raons que se m’escapen.

—De quina manera caldria explicar i
transmetre la catalanitat als pitiüsos, en
particular, i a la gent dels Països Cata-
lans en general?

—Promovent la cultura (en general, i
la pròpia en particular), alfabetitzant
tothom que sigui possible en català,
mantenint actituds lingüístiques i
nacionals fermes (tan corteses i diste-
ses com es vulgui, però fermes; es pot
ser molt flexible en les formes, quan
hom és ferm en els principis). I també
promovent els intercanvis, encara
més, entre la gent dels diversos paï-
sos catalans.

—Com dissuadir aquesta progressiva
castellanització (i afrancesament) am bi -
ental que subtilment al llarg d’aquests
darrers vint-i-cinc anys de «democràcia
espanyola» s’ha instal·lat en els
topants més inhòspits dels Països Cata-
lans?

—Hi hem de respondre a través de
decisions, activitats i actuacions que
s’escapin del marc que ens ha disse -
nyat aquest ordre establert de la Tran-
sició. La insubmissió nacional pot pre-
sentar moltes cares, i sempre serà
pedagògica de cara a promoure l’arti-
culació dels Països Catalans.

—Si ara mateix et fessis càrrec d’un
àmbit de poder des del qual poguessis
redreçar el català i els seus referents
identitaris, quines serien les mesures
que emprendries tot seguit?

—Dependria del grau de poder que
tengués. Si fos ministre d’Educació de
la República Federal dels Països Cata-
lans, oficialitzaria en exclusiva el català
a l’interior del país i emprendria imme-
diatament les mesures per a convertir-
lo en la llengua normal en totes les acti-
vitats públiques. Alhora, promouria el
co  neixement de l’anglès per facilitar la
interrelació exterior dels catalans (tenint
en compte que formam una comunitat
humana semblant a la de molts altres
països petits d’Europa). Si, en canvi, em
trobava només amb una conselleria
insular o autonòmica, miraria d’actuar
en els àmbits on la promoció del català
pot ajudar a canviar més les actituds
en el conjunt de la població: reforçaria
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la catalanització de l’ensenyament i
m’adreçaria als agents econòmics per
procurar que la normalització lingüís-
tica avançàs dins el món de les empre-
ses. Així mateix, treballaria per la cata-
lanització dels mitjans de comunicació
de masses i procuraria invertir en
aquells mitjans que tenguessin com a
punt de referència un espai comunica-
cional català ben autònom.

—¿Els catalanoparlants s’estimen més
l’abnegació, la resignació, el silenci,
abans d’haver de passar per conflictius,
antipàtics, egoistes?

—La gent en general sofreix, si els con-
sideren conflictius, antipàtics o egois-
tes. A ningú no li agrada, això. Per
aquest motiu, tothom tendeix a la
reducció del conflicte, llevat que tengui
unes conviccions molt fermes i que
sigui optimista de cara al futur, o que
tengui uns principis ètics realment insu-
bornables. De tota manera, l’abnega-
ció, la resignació i el silenci tampoc no
constitueixen cap bicoca. Es tracta de
buscar la manera que no ens calgui ser
abnegats, resignats i silenciosos sense
haver d’aparèixer per força com a con-
flictius, antipàtics i egoistes. De tota
manera, les etiquetes les hi posen els

contraris als nostres drets, i la dignitat
és el primer bé que té qualsevol ésser
humà. No hem d’estar en absolut pen-
dents de les etiquetes que ens posin els
nostres contraris. Si ho feim, entram
directament en el seu joc, jugam en
camp contrari i, acceptant aquestes
regles del joc, acceptam que jugam a
perdre.

—Com recupera l’autoestima una
col·lectivitat com la nostra, històrica-
ment maltractada des de fa més de tres
segles?

—Tres segles d’opressió deixen una
marca profunda en el nostre disc dur
col·lectiu. Per a pal·liar-ne els efectes,
resulta del tot imprescindible substituir
els cercles viciosos creats, pel que Ara-
cil en deia «cercles virtuosos». Davant
la manca de poder propi, es tracta de
lluitar per aconseguir més espais de
sobirania; davant les actituds lingüísti-
ques claudicants, usar sempre el català;
davant el mesellisme i l’ensopiment, la
dignitat i l’empenta. Es tracta d’una
qüestió d’actituds, en la qual aquells
que són capaços de mantenir-se cons-
titueixen un exemple per a aquells que
tenen el seu xip encara massa tocat per
la marca històrica esmentada.

—La catalanitat és connotada en nega-
tiu en alguns punts dels Països Catalans.
Quins suggeriments faries a tots aquells
que no gosen sortir de l’armari per
raons identitàries?
—Que valencians, mallorquins o eivis-
sencs rebutjam la catalanitat és una
brama que han fet córrer, bàsicament,
els espanyols. En posaré un exemple:
en una enquesta realitzada a Eivissa
l’any 1990 (els resultats de la qual
varen ser publicats, analitzats, comen-
tats i usats per a extreure’n conclu-
sions dins Llengua i ensenyament a
Eivissa (B. Joan, coord.), Eivissa 1991),
es va demostrar que: a) hi havia
devers un quaranta per cent de la
població que considerava que l’«eivis-
senc» no era la mateixa llengua que
el català, i b) que el noranta per cent
d’aquest quaranta per cent eren per-
sones no catalanoparlants! Qui consi-
dera, doncs, que els eivissencs no
consideram que parlam català (amb
el grau d’identificació que aquest sol
fet ja suposa)? Els immigrants de pro-
cedència espanyola que no s’han inte-
grat mai a la nostra societat per anys
i anys que hi visquin. Es tracta, per
tant, d’una qüestió d’orgull i de dig-
nitat.u
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Autor prolífic
L’obra escrita de Badia, sobre temes

de llengua, és àmplia i variada –fins i
tot des d’un punt de vista formal o
material. Al costat de l’edició de trac-
tats antics o de l’estudi d’obres d’autor
conegut, hi ha la producció de dues
menes de treballs: per una banda,
obres sistemàtiques –les gramàtiques i
altres estudis (de fonologia, d’història
de la llengua, de sociolingüística, etc.)–
i, per altra banda, obres miscel·lànies
d’aplec d’articles de temàtica vària
(Llengua i cultura als Països Catalans,
1964; La llengua catalana ahir i avui,
1973; Ciència i passió dins la cultura
catalana, 1977; Llengua i societat. Eta-
pes de la normalització, 1982; Llengua
i poder. Textos de sociolingüística cata-
lana, 1986).

A més de diversos estudis sobre
onomàstica i toponímia (destaquem els
seus treballs a propòsit dels elements
botànics dels noms de lloc), Badia ha
fet recerca en el camp de la filologia (o
lingüística històrica) i ha publicat estu-
dis sobre la llengua de diversos autors,
antics i moderns: Andreu Febrer i la
seva versió catalana de la «Divina Co -
mèdia» (treball de 1959, recollit en l’o-
bra La llengua catalana ahir i avui),
Ramon Llull, creador de la prosa cata-
lana (treball de 1960, recollit igualment
en el llibre anterior). Un altre llarg
estudi sobre història de la llengua és el
del llibre La formació de la llengua cata-
lana. Assaig d’interpretació històrica
(1981), on l’autor aporta una nova teo-
ria sobre l’origen de la partió del català
en oriental i occidental. Recentment el
professor Badia ha publicat el llibre Les
Regles de esquivar vocables i «la qües-
tió de la llengua» (Institut d’Estudis
Catalans, 1999). Es tracta d’un text
curiós, escrit cap a la fi del segle XV, les
Regles de esquivar vocables o mots
grossers o pagesívols, publicades ja per
ell mateix l’any 1950, un dels temes
d’interès de Badia que ara no sols ha
completat amb l’estudi lexicogràfic sinó
que, en un llarg, documentat i dens tre-
ball, al marge de l’edició pròpiament
dita de les Regles, es refereix a qües-

tions de tant interès com són la polè-
mica sobre el parlar rústic de l’Horta de
València (segona meitat del segle XV),
l’autèntica autoria de les Regles, la llen-
gua catalana davant la questione della
lingua, etc.

En l’àmbit de la gramàtica, Badia
realitza un treball de sistematització.
Quan Dámaso Alonso li va demanar
una gramàtica històrica catalana per a
l’editorial Gredos, el nostre autor aca-
bava de signar un contracte amb l’e-
ditorial Noguer: en resultaria la Gra-
mática histórica catalana (1951; en
català: 1981; tercera edició de 1994;
sis mesos mes tard de l’aparició d’a-
questa gramàtica, F. de B. Moll treia,
en l’editorial Gredos, el seu llibre
homònim). És un llibre que, en el seu
moment, oferia un cos de doctrina
exhaustiu de l’evolució de la llengua i
que avui –com sap molt bé l’autor–
caldria posar al dia, ja que són moltís-
sims els treballs que han aparegut d’a-
leshores ençà. No havent pogut editar,
Gredos, la gramàtica històrica de
Badia, aquesta editorial li encarregà
una gramàtica del català modern. 

La Gramática catalana (1962, en
dos volums; reimpressions: 1975,
1980, 1985) aspira –amb paraules de
l’autor– a ser expressió de la modali-
tat barcelonina en el conjunt del
domini català, modalitat que l’ús i la
tradició –diu– identifiquen amb la llen-
gua comuna o literària; és una gramà-
tica descriptiva, normativa i també,
encara que no pas essencialment,
pràctica, dirigida alhora a lectors cata-
lans i castellans.

Al cap de més de trenta anys, con-
cretament en 1994, Badia publica una
altra gramàtica catalana, amb el títol
de Gramàtica de la llengua catalana.
Descriptiva, normativa, diatòpica, dias -
tràtica. Torna a ser, doncs, una gramà-
tica descriptiva i normativa –com l’an-
terior–, però és també dialectal –recull
i valora els trets característics de cada
grup de parlars– i té presents els dife-
rents nivells i estrats culturals i socials
de la llengua. 
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Antoni M. Badia i Margarit
filòleg, gramàtic i lingüista

CARLES RIERA

A Antoni M. Badia i Margarit (nat
a Barcelona el 30 de maig de 1920) i
guardonat recentment amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes li es -
cauen tots tres mesters: el de filòleg,
el de gramàtic i el de lingüista. És filò-
leg en quant versat en la ciència d’in-
terpretació de textos antics i d’estudi
històric de la llengua; és gramàtic en
quant coneixedor de la ciència o estudi
sistemàtic de l’idioma (en un triple en -
focament: gramàtica històrica, gra mà -
tica descriptiva i gramàtica normativa),
i és lingüista en quant estudiós de
qualssevol o diversos aspectes sincrò-
nics del llenguatge humà.

Badia i Margarit estudià a la Univer-
sitat de Barcelona –s’hi llicencià en filo-
logia romànica (1943)– i als Estudis Uni-
versitaris Catalans. Com a investigador,
el seu primer treball important és la tesi
doctoral (1947), sobre un tema de mor-
fologia històrica (els derivats de ibi i
inde en aragonès, castellà i català), ela-
borada sota el guiatge de Dámaso
Alonso. En una panoràmica essencial
sobre la bio-bibliografia de l’autor –en -
caminada sobretot a donar compte als
nostres lectors d’algunes novetats–, no
podem pas pretendre cap anàlisi deta-
llada: la seva vida com a docent, com a
investigador i com a gestor acadèmic
és llarga, i són nombrosíssims els seus
treballs, estudis, articles, etc. (científics,
d’assaig i complementaris).

dd



Badia ha dedicat igualment molta
atenció i molts esforços a tres grans
aspectes de la lingüística: fonètica i
fonologia, dialectologia i sociolingüís-
tica. Quant al primer bloc, destacarem
Estudio de fonética y fonología catala-
nas (1948) i el recull de treballs –sobre
commutació consonàntica, vocal neu-
tra, vocals obertes /e/ i /o/, etc.– aple-
gats en el llibre Sons i fonemes de la
llengua catalana (1988).

Així mateix ha fet la seva aportació
en el camp de la dialectologia o geo-
grafia lingüística; en aquest sentit inicià,
juntament amb Germà Colon, l’Atles
lingüístic del domini català que, des-
prés, Joan Veny i altres estudiosos pros-
seguirien. Entre els estudis dialectolò-
gics podem destacar-ne un de ben
antic, El habla del valle de Bielsa (Piri-
neo Aragonés) (1950), que segons
Germà Colón és un dels treballs més
seriosos en el terreny de la dialectolo-
gia pirenaica.

Pel que fa a la sociolingüística, en el
llibre Llengua i cultura als Països Cata-
lans (1964) –el best seller del nostre
autor (ha vist catorze edicions)–, al cos-
tat d’altres treballs de caire romanístic
i històric ja hi ha tot un apartat sobre
aspectes sociolingüístics. Després vin-
dria La llengua dels barcelonins. Resul-
tats d’una enquesta sociològico-lin-
güística (1969), el primer estudi
científic sobre el contacte de llengües
a la capital del Principat. Hem d’assen-
yalar, al marge, un útil llibre de caire
bibliogràfic: Vint-i-cinc anys d’estudis
sobre la llengua i la literatures catala-
nes (1950-1975). La llengua (1976). 

Docent, investigador, gestor i
impulsor d’iniciatives

Badia, docent durant molts anys,
ha despertat la vocació de mant inves-
tigador, ha fet escola i avui és consi-
derat un mestre de mestres. En el lli-
bre Llengua i cultura..., Badia diu, a
propòsit de la investigació: «és allò
que fa avançar la cultura d’un país, i,
en definitiva, és el pont pel qual la cul-
tura d’un país esdevé cultura univer-
sal» (p. 123). Alguns dels seus alum-
nes són, avui, professors reconeguts
en lingüística o filologia. Un d’ells,
Joan Veny, ha escrit: «Com a ense -
nyant, l’accés a la càtedra de Gramà-
tica Històrica de la Universitat de Bar-
celona va possibilitar la formació de
diverses generacions de deixebles que,
esperonats pel mestre, han seguit els
camins desbrossats o insinuats per

ell». La primera tesi que el jove pro-
fessor Badia va dirigir a la Universitat
de Barcelona va ser la de qui amb el
temps esdevindria un destacat roma-
nista a la Universitat de Basilea: Germà
Colón. Al cap de molts anys, concre-
tament el 14 de febrer de 1997, a
l’hora del brindis del comiat de Colón
com a acadèmic de Basilea, Badia féu
un discurs en quatre llengües: ale-
many, francès, castellà i català. 

L’any 1946, Badia ja va participar en
la Societat Catalana d’Estudis Històrics,
de l’Institut d’Estudis Catalans, i l’any
1968 passà a ser membre adjunt de
l’Institut. Ocupà el càrrec de president
de la Secció Filològica entre els anys
1989 i 1995. Sempre al servei del país,
Badia va sentir que la universitat li
demanava la seva participació en la
gestió acadèmica i, en 1977, és elegit
democràticament rector de la Universi-
tat de Barcelona. Durant vuit anys tira-
ria endavant el programa de renovació
de la universitat (vegeu Llavor de futur.
Vuit anys al Rectorat de la Universitat
de Barcelona, 1989). 

Home apassionat per la llengua,
Badia ha estat impulsor d’iniciatives
diverses. Aprofitant que la universitat
de Lieja havia convocat, l’any 1951, un
congrés de filologia moderna, els roma-
nistes que s’hi congregaren optaren per
intentar de rellançar la Société de Lin -
güistique Romane. Allà aprovaren la
proposta feta per Mn. Griera de cele-
brar un Congrés de Lingüística Romà-
nica a Barcelona, l’any 1953. Com a
vice-president, Badia hi tingué un paper
destacat. I en el Congrés de Bucarest,
l’any 1968, fou elegit president de la
Société per tres anys, durant els quals
treballà decididament en la reforma
dels estatuts (en 1971, l’assemblea de
la Société elegí, en el congrés de Que-
bec, nou president: Kurt Baldinger).
Badia fou també un dels promotors de
l’Associació Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes (AILLC), que arrencà
l’any 1968 en el congrés d’Estrasburg.

Al llarg de la seva vida acadèmica,
Badia ha establert contactes amb lin -
güistes estrangers (com a participant
en nombrosos congressos internacio-
nals de romanística) i com a professor
invitat en diverses universitats (Heidel-
berg, Munic, Georgetown, Madison,
París-Sorbona). Actualment és director
de la prestigiosa publicació Estudis
Romànics, la qual compta amb un con-
sell científic compost per romanistes de
reconegut prestigi. 

Reconeixements, guardons, ho -
menatges 

La tasca científica i patriòtica del doc-
tor Badia i Margarit ha estat plenament
reconeguda i ha estat premiada amb
nombroses distincions. Ha rebut el doc-
torat Honoris Causa per les universitats
de Salzburg (1972), Touluose-le-Mirail
(1978), París-Sorbona (1986), Perpinyà
(1989), Knox College de Gallesburg (Illi-
nois) (1990) i Rovira i Virgili (1994). És,
a més, rector honorari de la Universitat
de Barcelona (des de 1986). També li
han estat concedits nombrosos premis:
Antonio de Nebrija (CSIC, 1948), Pompeu
Fabra (IEC, 1967), Ciutat de Barcelona
(d’investigació, 1986) i Creu de Sant
Jordi (1986); també el premi d’honor de
la Fundació Jaume I (1995), el premi de
la Fundació Catalana per a la Recerca
(ex-aequo, juntament amb el biòleg
Egozcue; acte de lliurament: 14-XI-
1996) i la Medalla d’Or al mèrit científic
(de l’Ajuntament de Barcelona; acte de
lliurament, al Saló de Cent: 15-XI-1999). 

L’Associació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes va oferir-li
una miscel·lània d’homenatge (1984-
1988, vuit volums) i la North American
Catalan Society també li dedicà unes
Actes (1984). L’Institut de Sociolingüís-
tica Catalana concedeix anualment el
«Premi Antoni M. Badia i Margarit a
treballs de sociolingüística», d’ençà de
1994. Aquest mateix any apareixia, edi-
tat pel Grup Català de Sociolingüística,
el volum dotze dels Treballs de socio-
lingüística catalana, en homenatge al
doctor Badia. Coincidint amb el seu
setanta-cinquè aniversari, romanistes
d’arreu del món li oferiren uns Estudis
de Lingüística i Filologia. El Centre d’É-
tudes Catalanes li féu lliurament, el dia
27 de novembre de 1996, d’un volum
d’homenatge (les actes del Col·loqui
que l’entitat celebrà l’any 1995). El 9
d’abril de 1999, la ciutat de Terrassa i
la Uned organitzaren un acte en reco-
neixement a la trajectòria professional
i personal de Badia i Margarit (una
vídeo-conferència en connexió amb els
centres de la Uned de Madrid, Girona
i Tortosa). I recentment, com dèiem,
acaba de rebre amb tot mereixement el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

Antoni M. Badia i Margarit m’ha
semblat sempre, a més de filòleg, gra -
màtic i lingüista, un paradigma del sen-
yor de Barcelona. El seu tracte, distin-
git i cordial alhora, l’actitud servicial i
coratjosa i la capacitat de diàleg l’ho-
noren tothora.u
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C arles Castellanos ha publi-
cat un nou llibre amb el

qual ens obre les portes a la
seva vida. Ens parla, per tant,
de les seves vivències d’infan-
tesa, joventut i maduresa; del
seu vessant professional, marcat
per la seva passió per l’estudi
de llengües; i del despertar de
la seva consciència política,
compromís ideològic que fa
que les seves circumstàncies
personals hagin anat de bracet
amb l’evolució històrica del nos-
tre país en els darrers anys. Per
això ens pot oferir un testimo-
niatge de primera mà sobre els
avatars de la lluita per la inde-
pendència i per la llengua cata-
lana, des d’una postura comba-
tiva que l’ha portat a patir
empresonaments i tortures,
durant la dictadura franquista
però també durant èpoques
més recents, en plena democrà-
cia. No endebades el subtítol
del llibre és «Records d’un
temps silenciat». 

Escrit des de la sensibilitat i
la coherència, i des d’un ampli
sentit de la justícia, aquest llibre
no sols denuncia la repressió
brutal de la policia i els succes-
sius governs espanyols, sinó
també actituds covardes i con-

tradiccions ideològiques de
certs militants i de l’espanyo-
lisme d’esquerres, dels quals
dóna noms i cognoms, així com
la tebior endèmica i servil del
nostre propi govern. Sense que
hi manquin lleugers tocs d’iro-
nia que fan més passadors
alguns dels moments amargs
que hi descriu amb detall, el
relat de Castellanos és un retrat
en primera persona de la nostra
història més recent, des d’una
visió aguda, crítica, incisiva.
Castellanos explica, tal com els
va viure, els conflictes ideolò-
gics que s’han anat produint
dins el mateix moviment inde-
pendentista, i el naixement de
les diverses organitzacions que
al llarg del temps i fins avui llui-
ten o han lluitat per la llengua,
entre elles LLENGUA NACIONAL,
on ell mateix col·labora sovint.
D’altra banda, és molt interes-
sant l’explicació que fa sobre la
seva tasca professional: Carles
Castellanos, lingüista, poliglot,
traductor, científic de la llen-
gua, descriu la seva feina com
a professor i director del depar-
tament de traducció de la Uni-
versitat Autònoma, i com a
autor de diversos diccionaris i
llibres de lingüística i sociolin-
güística.

Amb aquest llibre, Carles
Castellanos desperta un ventall
d’emocions: en certs fragments
ens fa encongir el cor (les
repercussions dels successius
empresonaments en la seva
vida familiar, sobretot en els fills
petits), en d’altres ens revifa la
ràbia (la narració dels diversos
tipus de tortures a què va ser
sotmès), i tothora encomana
coratge, amb el seu exemple, a
les noves generacions, nascudes
ja en un ambient de cofoisme
que adorm les consciències.

Hem d’agrair a Carles Cas-
tellanos que ens hagi transmès
aquestes vivències, que les hagi
fetes públiques, que no hagi
permès que es perdin en la
boira de l’oblit. Perquè Castella-
nos ens fa memòria d’un temps
silenciat que va ser seu, però
que també és del nostre país,
de tots nosaltres. I amb això fa
que la seva lluita i la d’aquells
que l’hi van acompanyar no
hagi resultat un esforç balder.u

ANNA PORQUET I BOTEY

A costumats com estem a
parlar, un dia sí un altre

també, de «normalitzacions»,
referides sobretot a la lingüís-
tica (efectivament, la llengua és
un dels símbols i referents més
importants de la nostra identi-
tat), ens oblidem d’una altra
«normalització», la democrà-
tica, que encara no tenim,
sense la qual pràcticament serà
impossible aquella primera.
Sembla que a alguns ja els va
bé de no incidir més sobre la
normalització psíquica i col·lec-
tiva del nostre poble quan es
tracta de fomentar l’ús dels
nostres drets (per exemple, el
dret de lliure determinació o el
d’autonomia i independència)
per a decidir el nostre camí i
dotar-nos de suficient personali-
tat per a trencar les cordes, més
curtes o més llargues, tant se
val, que portem lligades al coll,
parafrasejant M. de Pedrolo. 

Denunciar l’agressor, fer
una crida a la consciència
internacional perquè siguin
respectats els drets de les
nacionalitats –no sols els d’a-
quelles representades per un
Estat–, hauria de ser una prio-
ritat a fi que no quede tot en

paper mullat. 
Per això, es fa necessari de

promoure, en el nostre petit
món, més debats i fòrums
sobre identitats i problemes
identitaris, parlant especialment
del nostre poble, però, també
d’altres nacions sense Estat. I és
dins aquest context psicosocial
on caldria incloure els contin-
guts d’Autoestima i Països
Catalans. Una selecció de les
ponències que es van presentar
en un cicle de jornades de psi-
cologia, titulades «La catalani-
tat, una identitat sòlida», que
van tenir lloc entre l’octubre del
2000 i el març del 2001 en
diferents llocs dels Països Cata-
lans (Gandia, Girona, Arenys de
Mar, Fraga i Carlet), sota l’em-
para del «III Congrés de Cultura
Catalana» i altres entitats, con-
formen aquest llibre. 

Algun dels autors de Auto-
estima i Països Catalans, com
Quim Gibert, hi parlen de viure
desacomplexats per a reivindi-
car la nostra catalanitat, o hi
mostren el petit «calvari» que
sovint hem de suportar. En
aquest llibre, prologat per Fran-
cesc Ricart, hi cobren rellevàn-
cia i actualitat conceptes com
autoestima (quin valor donem
a la nostra identitat); autoodi
(practicat sobretot per aquells
«espècimens» que pertanyen a
un grup i que reneguen de
pertànyer-hi. Segons el filòleg
Josep Murgades, un altre dels
autors, podríem dir-ne «zel del
convers» o «exteriorització
apoteòsica... de l’autoodi més
profund»); vergonya, culpabili-
tat, victimisme, colonialisme,
guerra psicològica, desempara-
ment après (o «aprenentatge
de l’abnegació de si mateix en
profit dels altres»), autocentra-
ment (i descentrament), con-
ceptes, aquests dos, directa-
ment relacionats amb el
d’alienació, que per a Bernat
Joan i Marí, autor de l’última
ponència del llibre, «fan
referència a la capacitat d’una
determinada societat humana
d’observar-se des de la pers-
pectiva de si mateixa, de ser
capaç d’identificar els seus pro-
pis interessos col·lectius i de
prescindir de les visions que
sobre aquesta tenguin unes
altres comunitats humanes».u

ÀNGEL VELASCO
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L ’any 2001, Alexandre va publicar
un llibre amb el qual pretenia enco-

manar de coratge els catalans per tal
que ens revoltéssim davant les fal·làcies
creades al voltant de la identitat nacio-
nal del nostre país. Aquest llibre es titula
Despullant Espanya, i Alexandre, amb
un llenguatge planer, entenedor, clar i
directe, i en moltes planes políticament
incorrecte, incideix d’una manera molt
especial en la necessitat d’augmentar
l’autoestima dels catalans per tal de
recuperar la dignitat que ens permeti de
defensar i exigir els nostres drets lingüís-
tics i nacionals enfront de les actituds
intolerants i ofensives del govern espa -
nyol (hi denuncia, per tant, les contínues
agressions a la nostra llengua i la cons-
tant claudicació que fan alguns catalans
en nom d’una suposada bona educació,
l’espoli fiscal a què som sotmesos, l’es-
poli dels arxius de la Guerra Civil, els
bastons a les rodes de les seleccions
esportives catalanes, la retirada del
decret del doblatge de pel·lícules al
català...). El llibre s’estructura en tres
parts, que són els tres eixos en què es
basa la reivindicació d’Alexandre: la
identitat («Els catalans no som espanyols
per la mateixa raó que els espanyols no
són catalans»), l’autoestima («Les llen-
gües moren quan els qui diuen estimar-
les perden el costum de parlar-les») i la
independència («Si una nació no té
sobirania, de què li serveix tenir un
govern nacional?»).

Arran d’aquest llibre, l’actor Joel
Joan, que era un dels entrevistats a Jo
no sóc espanyol (any 1999), va enviar
uns articles a l’Avui que van tenir un
gran ressò pel fet que es tractava d’un

personatge públic molt popular, prou
jove per a no tenir encara una trajectò-
ria del tot consolidada, que prenia par-
tit, es mullava, es despullava i es com-
prometia als ulls de l’opinió pública en
explicar la seva ràbia davant tot allò que
Alexandre havia denunciat. Joan parlava
des d’una postura desacomplexada i
ferma, per la qual sempre haurem d’es-
tar-li agraïts.

Aquest any 2003, Alexandre i Joan
publiquen un llibre junts, Despullats,
que recull un seguit de converses on
reblen el clau a l’entorn de les mateixes
qüestions. Tots dos junts tornen a des-
pullar-se, a comprometre’s, seguint la
línia encetada pel periodista Alexandre.
Tenint sempre com a referent la situació
precària de la llengua catalana, base de
la nostra identitat diferenciada, Alexan-
dre i Joan es desempalleguen de la coti-
lla paralitzant que suposa allò política-
ment correcte. D’aquesta manera,
acusen la «nostra» TV3 pel seu model de
llengua degradat, els ministres catalans
espanyolistes dels diversos governs
espanyols per les seves actuacions anti-
catalanes, el govern convergent per les
seves constants actituds tèbies i la seva
dependència política del govern espa -
nyol; denuncien la trampa del bilin-
güisme, que només pretén monolingüit-
zar-nos en espanyol, el silenciament de
l’independentisme, la presència minsa
del català en els diversos àmbits de la
societat; desmunten el discurs cofoista
segons el qual la llengua catalana es
troba en el seu millor moment històric;
amb valentia i sinceritat reiteren la
denúncia contra la figura sacralitzada
del rei d’Espanya en recordar les seves
famoses paraules on negava la imposició
de l’espanyol; i reivindiquen el dret a
decidir per nosaltres mateixos, com a
poble adult, a poder dir clarament qui
volem ser i cap on volem caminar. Sense
pèls a la llengua, Víctor Alexandre i Joel
Joan es deixen anar i parlen sense por,
amb arguments sòlids i contundents,
per reclamar justícia i reivindicar la digni-
tat del poble català i per explicar els
avantatges que tots dos creuen que
reportaria la independència. Al final del
llibre s’inclou un apèndix amb els articles
esmentats de Joan i tres més d’Alexan-
dre que van ser publicats en diversos
mitjans de premsa escrita, on ja exposa-
ven amb franquesa, sense complexos ni
vergonyes, amb la veu ferma, la seva
postura comuna.

Tots dos llibres aporten arguments
per a fer augmentar l’autoestima dels
catalans, perquè ens atrevim a defensar
les nostres opinions i els nostres drets, i
denuncien sense embuts totes les esfe-
res catalanes i espanyoles, encomanant
coratge per tal de lluitar per millorar la
situació del nostre país i llengua.u

ANNA PORQUET I BOTEY

Políticament
incorrectes

Víctor Alexandre, Joel Joan
Despullats
Edicions Proa, 
Barcelona 2003.

P A S T I S S E R I A

B O M B O N E R I A

C O N F I T E R I A

G E L A T E R I A

Major de Sarrià, 57
08017 BARCELONA

Tels. 93 203 07 14  /  93 203 00 04

Pl. de Sarrià, 12-13
08017 BARCELONA

Tel. 93 203 04 73  /  Fax 93 280 65 56

Fundada e l  1886



46
LLENGUA NACIONAL - núm. 44 - tardor del 200346

L
a saviesa popular diu que «el nom no
fa la cosa». Aquesta frase feta, alta-
ment polisèmica com pertoca, no fa

sinó confirmar les posicions convencionalis-
tes de la lingüística moderna exposades
entre altres per F. de Saussure en el Curs de
lingüística general. Les tesis naturalistes, en
canvi, havien defensat durant segles que
les paraules tenien un significat «per natu-
ralesa» i que, per tant, tant el nom com la
cosa –el so i el sentit– anaven fortament
interrelacionats.

El nom no fa la cosa, però, per a molts
pobles i en un determinat estadi de la crei-
xença de cadascú, és possible que en sigui
una part important. Tant en cultures encara
no penetrades per la llum refulgent de la
ciència que il·lumina –i que a vegades
enlluerna– la cultura occidental, com en el
món de la infantesa en general, la paraula
sol presentar un alè misteriós que la lliga
com per art d’encanteri amb els objectes o
les idees que representa.

Els pobles celtes consideraven el nom
com a sinònim de l’ànima i els habitants de
Greenland dividien la persona en cos,
ànima i nom, perquè, per ells, el nom tenia
existència pròpia. Segons el Gènesi, el Déu
d’Israel –el Verb, segons sant Joan- es va
valer del primer home per a posar nom a
totes les coses. I aquest primer home, a
més, posà a la seva pròpia muller «el nom
d’Eva, perquè era la mare de tothom qui
viu». En moltes cultures, d’altra banda, hi

ha hagut una certa resistència a donar als
infants el nom dels seus pares –fora que
fossin morts–, perquè hi predominava la
creença que juntament amb el nom l’infant
heretaria també l’ànima, el poder i la força
d’algun avantpassat desaparegut. Per això,
fins fa quatre dies, les criatures en certs
indrets solien ser batejades molt més sovint
amb els noms dels avis (que en català nord-
occidental justament s’anomenen padrins)
que no pas amb els dels seus progenitors
immediats.

L’infant, per la seva part, de seguida
estableix una relació estretíssima entre el so
i la realitat. Quan té gana o por, plora, per-
què sap que el seu vagit es veurà recom-
pensat amb prestesa per la presència
reconfortant d’algú que l’amorosirà, li can-
tarà cançons o li oferirà una font d’aliment
i de gaudi en forma de mugró. El mateix
passarà més endavant quan aprengui a
demanar aigua («mam») o menjar («nyam»
o «nyam-nyam»), etc. Descobrir que cada
cosa té un nom i que saber pronunciar una
paraula serveix per a fer i obtenir coses, és
segurament la descoberta més important
en la vida d’una criatura i qui sap si no en
la de la humanitat.

Per tot el que acabo de dir, em sembla
que és interessant de recordar un paràgraf
escrit per O. Jespersen en La llengua en la
humanitat, la nació i l’individu (pàg. 184):
«Mai no comprendrem prou la naturalesa
del llenguatge si prenem com a punt de
partença la sòbria actitud de l’home cientí-
ficament educat d’avui, que considera les
paraules que fa servir com a mitjà de
comunicació o, potser, de desenvolupa-
ment del pensament…». Intueixo que té
força raó. Per mi, més enllà del seu sentit
estrictament utilitari, la paraula té alguna
cosa de màgica, d’inefable, de meravellosa,
quelcom que ultrapassa els esforços estruc-
turalistes i formals efectuats per la ciència
per tal de mostrar d’una manera freda i
objectiva aquesta eina aparentment tan
simple, però en realitat tan complexa i sor-
prenent.

Tot i això, és veritat que, com els autors
del Diccionari d’onomatopeies afirmen en
la introducció, els postulats que defensen
l’arbitrarietat del signe han prevalgut sobre
les posicions convencionalistes. Aquesta
arbitrarietat, però, no és absoluta ni ateny
tots els àmbits del sistema, ja que en tota
llengua sempre hi ha certs graus de motiva-
ció que ningú no discuteix. La motivació
morfològica, que es manifesta en els mots
compostos, en les paraules derivades o en
la flexió verbal; la motivació semàntica, que
es basa en algun tipus d’analogia de signifi-
cat i, finalment, la motivació fonètica, que
és la que presenten les onomatopeies i els
mots de creació expressiva, que són l’ob-
jecte d’estudi del diccionari que comentem
i presentem. 

Aquests mots, convenientment definits i
delimitats, ens són oferts, ordenats alfabèti-

cament, per mitjà de les corresponents
entrades. Cada entrada, un cop establerta
la categoria gramatical del mot i el seu sig-
nificat, sovint ens aporta també l’explicació
etimològica i, si cal, la relació de mots que
corresponen a la mateixa família. A més a
més, la majoria de les entrades compten
amb nombrosos exemples d’ús escrit, orde-
nats cronològicament i adaptats al català
contemporani. 

A les últimes pàgines, els autors hi
inclouen dos índex que faciliten el maneig i
el bon aprofitament del diccionari. Un, amb
un recull de cinc camps semàntics (sons
humans, d’animals, de vegetals, de coses i
fantàstics), que va seguit de la llista de
correspondències onomatopeiques, i un
altre de compost per totes les paraules
ordenades alfabèticament.

Fer una llista exhaustiva de les onoma-
topeies de la llengua era una tasca tan
necessària com plena de dificultats. A més
de la constant capacitat innovadora de la
llengua, cal tenir en compte les múltiples
varietats dialectals que aquesta presenta i,
sobretot, el buit bibliogràfic existent en
aquest terreny, no únicament en l’àmbit de
la llengua catalana, sinó també en moltes
altres del seu mateix context cultural. És
fàcil, doncs, que més d’un hi trobi a faltar
alguna forma –per exemple «mam», citada
en aquesta mateixa ressenya, no hi és–, fet
que no impedeix que el manual sigui una
eina de gran utilitat, oportunitat i interès.
És un diccionari que no dubtem a recoma-
nar a tots els qui es dediquen a la correcció
de textos, a la traducció, al doblatge o a
l’escriptura en general. I d’una manera
especial el recomanaríem a totes aquelles
persones que tinguin un interès o una
curiositat pel llenguatge que vagi més enllà
dels esquemes formals i teòrics de la majo-
ria dels tractats gramaticals i no tinguin cap
prejudici a l’hora d’introduir-se en el món
de la llengua oral –sempre tan mal atès i
descuidat–, de la col·loquialitat i del que
alguns consideren «els fenòmens primitius
de la llengua». Fenòmens primitius que, a
més d’enriquir-la, probablement contenen
moltes de les claus del seu encara descone-
gut i misteriós origen.u

MARCEL FITÉ
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