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Clarobscurs

Si anem observant l’evolució del català des del punt de vista
sociolingüístic hi observem, certament, uns clarobscurs.
Voldríem, en aquesta pàgina editorial, resumir una part de

tals clarobscurs en tres grups de fets d’actualitat.
El primer grup és el del reconeixement del català en els àmbits

jurídico-polítics dins els quals, per a bé i per a mal, estem inclosos:
l’Estat espanyol i la Unió Europea.

Dins l’Estat espanyol, sembla que, amb la fi de l’època aznariana
i el començament de l’època zapateriana, s’obren clarianes per a un
efectiu reconeixement de la realitat plurinacional de l’Estat i, doncs,
de la seva realitat plurilingüística. Bo i sabent que costarà, hem d’a-
nar reclamant l’ús de la nostra llengua (i de les altres encara no re-
conegudes) al costat de la castellana en l’espai diguem-ne simbòlic:
òrgans legislatius (Senat, on el tema ja és bastant madur, però també
Corts), correus (naturalment, amb els segells), exèrcit, documentació
(passaports, DNI, etc.), monedes, matrícules, etcètera.

Dins la Unió Europea, i aprofitant-nos de la menció constitucional
al «respecte envers la diversitat lingüística» i a l’«atenció especial
envers les llengües que siguin oficials en part d’un territori esta-
tal», com també basant-nos en el nombre de catalanoparlants, su-
perior al de parlants d’altres llengües oficials, així mateix hem
d’anar reclamant el reconeixement del nostre idioma. En aquest
sentit, abonem l’estratègia defensada per Lluís Jou, ex-director
general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en
el seu article dins l’Avui del 30 de juny proppassat.

El segon grup de fets d’actualitat que considerem és el que afecta
la unitat de la llengua catalana. Hi ha, desgraciadament, en aquests
moments unes certes tendències disgregadores. La nostra asso-
ciació Llengua Nacional, en canvi, ha maldat sempre per la unitat.
En aquest sentit, doncs, lamentem la crisi de l’Institut Ramon Llull
(i desitgem que es resolgui, en la línia indicada per A. Badia i Mar-
garit en el seu article dins l’Avui del 17 de juny), mentre que ens
congratulem del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes atorgat
enguany a l’escriptor valencià Joan Francesc Mira (fet que subrat-
lla la unitat del nostre àmbit lingüístic i cultural) i fem costat a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans quan defensa el terme català i prou per a
la denominació científica del nostre idioma.

El tercer grup que ara destaquem pel que fa al seu caire de cla-
robscur és el de la immigració. Després de les diverses onades im-
migratòries del segle XX, en aquests darrers anys n’estem sofrint
una altra. Es tracta de molta gent que ve als Països Catalans des de
terres on es parlen llengües diferents de la nostra. Sortosament, i a
diferència del que passava durant l’època franquista, ara disposem
d’alguns mecanismes d’integració importants: l’escola, l’adminis-
tració local i autonòmica, alguns mitjans de comunicació de masses,
etc. Evidentment, cal enfortir aquests mecanismes, crear-ne d’al-
tres i, sobretot, anar fent calar en els catalanoparlants el missatge
que som nosaltres els qui hem de fer natural i efectiu l’ús de la nos-
tra llengua en tot el territori on històricament s’ha parlat. Existeix
un dret a sortir de la misèria i, per tant, a emigrar a regions del pla-
neta amb un nivell de vida més alt, però aquest dret s’ha de com-
paginar amb el manteniment de la identitat de l’espai d’acolliment.
Confiem que, amb tacte i alhora fermesa, ho sabrem aconseguir.♦

El pi de Formentor

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera, 
més poderós que el roure, més verd que el taronger, 
conserva de ses fulles l’eterna primavera, 
i lluita amb les ventades que assalten la ribera, 
com un gegant guerrer. 

No guaita per ses fulles la flor enamorada, 
no va la fontanella ses ombres a besar; 
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada 
i li donà per terra l’esquerpa serralada, 
per font la immensa mar. 

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina, 
no canta per ses branques l’ocell que encativam; 
el crit sublim escolta de l’àguila marina, 
o del voltor que puja sent l’ala gegantina 
remoure son fullam. 

Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta; 
revincla per les roques sa poderosa rel; 
té pluges i rosades i vents i llum ardenta; 
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta 
de les amors del cel. 

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge: 
domina les muntanyes i aguaita l’infinit; 
per ell la terra es dura, mes besa son ramatge 
el cel que l’enamora, i té el llamp i l’oratge 
per glòria i per delit. 

Oh, sí, que quan a lloure bramulen les ventades 
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal, 
llavors ell riu i canta més fort que les onades 
i, vencedor, espolsa damunt les nuvolades 
sa cabellera real. 

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura, 
com a penyora santa duré jo el teu record. 
Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l’altura 
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura ... 
O vida, o noble sort! 

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada 
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals. 
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada, 
i tes cançons tranquil.les ‘niran per la ventada 
com l’au dels temporals.♦

MIQUEL COSTA I LLOBERA

La flama 
de la llengua
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«A tot arreu del món, quan en un do-
mini lingüístic s’ha produït una litera-
tura, veiem formar-s’hi, i regnar per
damunt de la llengua parlada multifor-
me, una llengua literària filla d’un llarg
i acurat treball de selecció i fixació; i
això s’esdevingué en les terres de llen-
gua catalana i els catalans tinguérem
la nostra lllleenngguuaa  nnaacciioonnaall, on a penes
traspuaven les diferències dialectals
de la llengua parlada.»

(Pompeu Fabra)
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El català, una llengua 
anormalitzada

La situació social de la llengua cata-
lana no és de normalitat. D’això pràc-
ticament no en dubta ningú que ten-
gui uns coneixements mínims de
sociolingüística o de sociologia del
llenguatge. El tema de la normalitza-
ció lingüística és recurrent, fa alguns
anys que apareix de manera habitual
en l’àmbit de la comunicació pública
i dins l’àmbit acadèmic, i és d’esperar
que continuï així mentre el procés de
normalització lingüística no estigui ple-
nament acomplert. 

Observem que el camí vers la nor-
malitat lingüística és un procés. S’entén
que lògicament ha de durar un quant
temps, més o menys llarg, però moltes
vegades no s’especifiquen els termes
en què hom considerarà aquest procés
acabat del tot, o siga, acomplert. ¿Quan
podem considerar que ja ha estat fet el
camí de la normalització lingüística i
que, per tant, ja s’ha assolit el ple ús so-
cial de la llengua? La qüestió plante-
jada ens obliga a definir el concepte de
normalització lingüística. 

En què consisteix la normalització
lingüística? Podríem definir-la com el
procés per mitjà del qual una comuni-
tat lingüística recupera per a la pròpia
llengua totes les funcions i tots els àm-
bits d’ús. Consideraríem, doncs, que
una llengua no està normalitzada si
no compleix algunes de les funcions
pròpies de les llengües de ple ús (per
exemple, si no disposa d’una gramà-
tica normativa i un diccionari norma-
tiu, si no està ben estandarditzada, si
no té un registre literari sòlidament es-
tablert, si no s’hi desenvolupen formes
argòtiques o pròpies de llenguatges més
o menys marginals...), o si no és present
de manera normal, habitual i fluida en
algun dels àmbits d’ús (per exemple,
entre els cossos i forces de seguretat de
l’Estat, l’Administració de Justícia, o
l’àmbit dels negocis o dels mitjans de
comunicació de masses). Qualsevol d’a-
quests dos aspectes pot condicionar la
anormalitat en la situació social i histò-
rica d’una llengua.

Així mateix, constitueix una anor-
malitat lingüística el fet que una llengua
determinada, sigui quina sigui, no ocupi
la posició preeminent dins el propi ter-
ritori lingüístic. Quan alguna llengua
que no és la pròpia del territori (i de la
comunitat que hi és històricament esta-
blerta) és la que hi té la preeminència,
vol dir que s’han produït fets que han
generat anormalitat per a la llengua
pròpia. Habitualment el que ha oco-
rregut és que s’han produït invasions
militars, tractats discriminatoris, abusos
legals, etc. El català, evidentment, ha es-
tat sotmès, al llarg de la història, a tota
aquesta corrua de circumstàncies anor-
malitzadores. 

Lluís Vicent Aracil, d’aquestes llen-
gües interposades en deia «terceres
llengües». La primera llengua seria la
pròpia de la comunitat històrica del ter-
ritori (el català, en el cas de Catalunya,
el País Valencià i les Illes Balears), la se-
gona seria aquella que els membres de
la comunitat lingüística –en conjunt o
cadascun individualment– trien com a
llengua de comunicació internacional
(posem com a exemple l’anglès per als
danesos, els suecs, els noruecs... i, de
mica en mica, per a una immensa ma-
joria dels europeus) i les terceres

llengües serien aquelles que, a través
d’algun tipus d’imposició, s’han anat a
interposar entre les primeres llengües i
les llengües de comunicació interna-
cional (o segones llengües). 

Perquè es pugui fer prosperar un
procés de normalització lingüística, ca-
len algunes condicions, com ara l’auto-
consciència, l’autocentrament o l’ofi-
cialitat exclusiva per a la llengua pròpia. 

Autoconsciència
Podria semblar, en principi, una raó

de peu de banc: però ho és molt menys
del que pugui parèixer a primera vista.
Evidentment, qui no és conscient
d’existir no pot pretendre d’existir amb
normalitat. La primera condició per a
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De la normalització a la normalitat

BERNAT JOAN I MARÍ

És una anormalitat
lingüística que la

llengua catalana no
ocupi la posició 

preeminent dins el
propi territori

lingüístic

BERNAT JOAN (DRETA) PARLANT AMB SALVADOR CARDÚS (ESQUERRA)



poder assolir algun dia la normalitat
social de la llengua és la consciència de
la comunitat parlant com a parlant de
la llengua en qüestió. En els casos de
diglòssia interlingüística profunda,
aquesta consciència arriba a esborrar-
se gairebé del tot. Això fa que, anant
de colònies lingüístiques a Anglaterra
(valgui un exemple com a botó de mos-
tra), a l’hora de demanar als estudiants
quines llengües parlen, molts catala-
noparlants obliden de dir que parlen
català. 

Autocentrament
No basta saber que hom existeix per-

què pugui assolir unes condicions de
normalitat. Cal, en segon lloc, l’auto-
centrament. L’autocentrament és el
procés mitjançant el qual una persona o
una comunitat assumeixen que han de
prendre les seues pròpies decisions. Com
diuen els psicòlegs, en el cas individual,
l’autocentrament és una condició in-
dispensable per a la maduració de la
persona. Qui no arriba a tenir el caràc-
ter necessari per a prendre les seues
pròpies decisions i assumir les pròpies
responsabilitats, no esdevé una persona
plenament madura. Col·lectivament
ocorre quelcom de semblant: quan una
comunitat humana no vol prendre les
seues pròpies decisions i no treballa en
el sentit d’arribar-les a voler prendre,
esdevé immadura i, per tant, perma-
nentment tutelada per instàncies supo-
sadament superiors. Perquè el procés
de normalització lingüística pugui arribar
a bon port, és del tot imprescindible que
les decisions sobre la política lingüística

les prengui la mateixa comunitat lingüís-
tica, sense interferències d’altres comu-
nitats lingüístiques. La política lingüística
que s’hagi de fer a Hongria, la decidei-
xen fonamentalment els hongaresos; fins
i tot petits pobles com els estonians o els
maltesos decideixen pràcticament en ex-
clusiva sobre l’estatus de la seua llengua
(dins el propi territori lingüístic); en canvi,
una part importantíssima de les deci-
sions que afecten el futur de la llengua
catalana les prenen els organismes cen-
trals dels estats espanyol i francès.

Oficialitat exclusiva per a la llengua
Si deixam de banda l’excepció dels

Models Lingüístics Igualitaris (a Europa,
només Bèlgica i Suïssa) i d’algun cas
nòrdic, el medi en el qual es consolida
el procés de normalització per a la prò-
pia llengua és el de l’oficialitat exclusiva.
Pensem, per posar exemples pròxims, en
el cas d’alguns dels països que s’aca-
ben d’incorporar a la Unió Europea: en
l’època de situació socialment anòmala,
el lituà, el letó o l’estonià compartien
oficialitat amb el rus en els seus res-
pectius territoris; l’eslovè, sense com-
partir oficialitat amb el serbo-croat, es
veia interferit per aquest; l’alemany ha-
via estat la llengua oficial a Txèquia, Es-
lovàquia o Hongria. Què tenen en comú
tots els països esmentats?: el fet de l’ofi-
cialitat exclusiva de la pròpia llengua,
com ha ocorregut en la majoria dels
processos reeixits de normalització
lingüística. Avui dia l’única llengua oficial
a Txèquia és el txec, a Hongria és l’hon-
garès o a Lituània, el lituà. Què ens hau-
ria de fer suposar que allò que funciona

de manera generalitzada no hauria de
funcionar als Països Catalans? O que
nosaltres tenim algunes característiques
especials que fan que hàgim de planifi-
car les coses d’una altra manera?

Alguna influència deu haver tengut
el moviment a favor de la normalització
de la llengua catalana en aquest sentit
quan la Federació Catalana de Municipis
proposa, entre les reformes que calen a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aconseguir que el català sigui declarat
única llengua oficial en territori català. 

Elements per a la normalització
lingüística

Que als Països Catalans es pugui
continuar avançant en el procés de nor-
malització lingüística planteja alguns
requeriments; alguns elements fona-
mentals que cal tenir en compte, com
ara canvis profunds en els estatuts
d’autonomia de les diferents regions
dels Països Catalans; canvis de caire
constitucional; canvis en la futura consti-
tució europea...; tots imprescindibles
en els estatuts d’autonomia per a acon-
seguir la plena normalització de la llen-
gua catalana.

Hauríem de distingir entre els dife-
rents estatuts. El d’Aragó, per exem-
ple, en relació a la Franja, està en una
situació totalment precària. Caldria,
primer de tot, oficialitzar la llengua ca-
talana en el seu territori. Al Principat
de Catalunya s’hauria de començar a
treballar obertament per l’oficialitat ex-
clusiva del català, com a les illes Balears
i al País Valencià. I, en el cas del País Va-
lencià, també s’haurien de produir can-
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L’autocentrament és una condició
indispensable per a la maduració

de les persones i dels pobles.
Sense autocentrament no 

s’assumeixen responsabilitats ni
es prenen decisions

La primera condició per a
poder assolir algun dia la

normalitat social de la nostra
llengua és que la nostra 

comunitat parlant en prengui
consciència



vis quant a la denominació de la llengua.
És imprescindible de posar fi, tant al
«blaverisme» dur que presenta l’Esta-
tut d’Autonomia de l’anomenada «Co-
munitat Valenciana» (incorporant la
denominació «català» al text estatutari)
com al blaverisme tou que es fa palès
en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Ba-
lears, referent a les «modalitats insulars
de la llengua catalana». ¿Que potser en
cap llengua normalitzada es fa refe-
rència, en els textos legals, a les «mo-
dalitats»? Què en diu, la constitució

francesa, de les modalitats del francès?
I l’alemanya, referint-nos a un país amb
grans diferències dialectals, què en diu,
de les modalitats de l’alemany?

Canvis constitucionals
Quan es parla de canvis en la cons-

titució, se sobreentén que es fa re-
ferència a la constitució de l’Estat es-
panyol, i això és ja per si mateix una
greu anomalia. Els catalans ens comp-
tam entre els primers pobles d’Europa
que vàrem tenir quelcom semblant a
una constitució en èpoques anteriors a
la democràcia formal actual. Per quin
motiu, doncs, no hem d’aspirar, com a
símptoma de plena normalitat nacional,
a poder tornar a tenir una constitució
pròpia? (Potser en una fase transitòria
cap a això, haurem de participar en re-
formes constitucionals espanyoles que
ens permetin de respirar mínimament,
però l’objectiu final no és aquest, sinó
arribar a dotar els Països Catalans d’una
constitució nacional pròpia). Entenem
que només en el marc d’una constitu-

ció nacional pròpia hi pot haver l’aixo-
pluc legal per a la plena normalització
de la llengua catalana. 

Canvis en el projecte 
de Constitució Europea

Els projectes inicials de construcció
d’Europa feien referència a tres nivells
diferents en la construcció d’aquesta
nova realitat política: l’Europa dels es-
tats –els estats, han constituït l’element
fonamental en la construcció de l’actual
model d’Europa unida–; l’Europa dels

ciutadans i de les ciutats (molt en la lí-
nia de les propostes de Pasqual Mara-
gall), i finalment l’Europa dels pobles.
Existia, doncs, el reconeixement d’una
realitat que sovint queda ocultada, en-
tre els estats i els ciutadans: els pobles.
En aquest cas la referència resulta es-
pecialment interessant per a aquells po-
bles que no tenen un estat propi. El
projecte actual de constitució europea,
emperò, ha difuminat aquest tercer ni-
vell, que per a la nostra supervivència
col·lectiva i per al futur de la llengua ca-
talana (ens) resulta tan imprescindible. 

A hores d’ara, d’altra banda, la si-
tuació oficial de la llengua catalana en
el si de la Unió Europea és l’anomalia
jurídico-lingüística més gran de l’Europa
occidental. No hi ha cap altra llengua
que, essent parlada per devers nou mi-
lions d’habitants, en un territori d’una
població que s’acosta a onze milions, no
sigui oficial de la Unió. L’evidència d’a-
questa anomalia flagrant, doncs, hau-
ria de poder ajudar la regularització ofi-
cial de la llengua catalana. 

Què fer per a avançar 
cap a la normalitat

Com a persones individuals, com a
ciutadans d’una nació sense estat i com
a parlants d’una llengua minoritzada,
podem assumir aquelles responsabili-
tats que, a nivell individual, considerem
convenients. No defensarem des d’a-
questa tribuna el discurs del «depèn de
tu», tantes vegades esgrimit des dels
poders públics per tal d’amagar les prò-
pies responsabilitats o, encara pitjor, de
defugir-les. La primera responsabilitat en

el procés de normalització de la llengua
catalana correspon als poders públics
(als que n’assumeixen la defensa i als
que volen entrebancar-la tant com pu-
guin). Cadascun de nosaltres, emperò,
també pot fer algunes coses per posar
el gra d’arena necessari que, sumat a
tots els altres, ens permeti d’avançar
col·lectivament en aquest macroprocés
que és la normalització d’una llengua,
la construcció d’una llengua nacional.

Usar sempre el català
Una de les normes d’ús que malau-

radament més han arrelat dins la nos-
tra societat és la que planteja que, si
algú se’ns adreça en espanyol o ens
respon en aquesta llengua, nosaltres li
hem de correspondre en la seua llengua.
Es tracta d’una norma d’ús molt arre-
lada i contra la qual és molt difícil de
lluitar, perquè presenta una sèrie d’im-
plicacions de caire psicològic. Només
emprant amb tota normalitat la llengua
catalana (també amb els qui parlen
espanyol però entenen el català) po-
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drem ajudar els nouvinguts a incorpo-
rar-se plenament a la comunitat lingüís-
tica catalana. Usar sempre el català
implica fer un esforç suplementari per
a la persona que pren aquesta decisió
(perquè ha de botar una norma d’ús
molt arrelada), però és un element
important de cara a difondre el co-
neixement de la llengua des d’unes
pràctiques més o menys espontànies
i no pautades.

Ajudar a aprendre el català 
a les persones que no el saben

Existeix, entre nosaltres, un contin-
gent de persones que desconeixen la
llengua catalana, i tenim un contingent
cada vegada més important de catala-
noparlants no d’origen –«Veu pròpia»
n’és un magnífic exemple– que ho són
per voluntat pròpia i que defensen la
normalitat per a la llengua. Per al futur
de la llengua catalana resulta del tot
imprescindible que les persones que no
són catalanoparlants i que viuen entre
nosaltres acabin compartint amb els qui
ja sabem català la nostra llengua, que
ens ha de ser comuna i ha de consti-
tuir el punt de trobada entre tots els ciu-
tadans. permetent de vertebrar de la
millor manera possible la nostra socie-
tat. Ajudar a aprendre el català als nou-
vinguts és un dels gestos d’acolliment
més importants que podem fer, i com-
porta un benefici tant per als catala-
noparlants d’origen com per a aquelles
persones que, de mica en mica, amb el
pas del temps, es van incorporant a la
nostra comunitat lingüística. 

Crear sinergies favorables 
a la normalització lingüística

Entenem que cada vegada es poden
trobar més persones convençudes de la
justícia del procés de normalització. En
qualsevol procés amb les implicacions
d’un procés de normalització lingüís-
tica (d’una revolució sociolingüística,
que diria Jordi Solé) s’hi besllumen unes
implicacions de caire ètic, que en el nos-
tre cas consider que tenen un pes molt
important. Si cada vegada hi ha més
gent convençuda de la justícia del procés
de normalització i de la qualitat ètica
de l’impuls d’aquest procés, ens resul-
tarà més fàcil de crear sumes d’esforços
per a poder dur-lo endavant. 

Fer la llengua «simpàtica» 
al conjunt de la població

Sense discutir aquest principi, sí que
ens permetrem de discutir el mètode
que de vegades se segueix per a gene-
rar aquesta simpatia. Un mètode que
entenem com a radicalment incorrecte
és el que han usat fins ara les institu-
cions d’autogovern del Principat (i que
no sembla que hagin de canviar, al-
menys de moment): fer campanyes a
l’Espanya estricta amb la intenció de
generar simpaties envers Catalunya. La
millor manera de «fer Catalunya simpà-
tica als espanyols» no serà amb cam-

panyes institucionals, sinó mitjançant
l’afermament d’una presència real de
Catalunya, d’una institucionalització
cada vegada més ferma de la pròpia
nacionalitat i de l’assumpció de les co-
tes de poder necessàries per a poder
organitzar-la. Si els Països Catalans fos-
sin una nació independent en el context
de l’Europa unida, no caldrien cam-
panyes de simpatització, sinó que gau-
diríem d’eixa simpatia d’una manera
més o menys automàtica. 

Organitzar-se, militar per la llengua
Les associacions en defensa de la

llengua, per a promoure’n l’ús social,
prosperen amb l’esforç de persones indi-
viduals, les quals, d’una manera orga-
nitzada, decideixen de treballar per uns
objectius comuns. Sense aquesta unió
d’esforços, difícilment es podrà articu-
lar cap procés de normalització; però,
amb l’organització de la societat civil al
voltant d’aquests objectius comuns, el
procés restarà pràcticament garantit.
Ep!, si continuam treballant i no abai-
xam la guàrdia. 

Tenim, doncs, molta feina per fer,
però l’objectiu és engrescador i val la
pena; sobretot perquè la llengua és un
element galvanitzador de la pròpia
identitat col·lectiva, que presenta una
gran qualitat democràtica. Si hom basa
la pròpia identitat en el lloc de naixe-
ment o en l’origen racial, aquesta
tendrà una qualitat democràtica baixís-
sima (ningú no pot decidir on néixer ni
el color de la seua pell); si hom la basa
en la religió, tampoc no serà de gaire
qualitat (normalment el fet de pertànyer
a una determinada confessió o Esglé-
sia exclou de manera automàtica totes
les altres).

La llengua, en canvi, constitueix un
element d’identitat d’una gran qualitat
democràtica: a la comunitat lingüística
hi pot entrar tothom (basta aprendre la
llengua per a passar a formar-ne part),
el fet de conèixer i usar una llengua no
exclou de conèixer-ne i usar-ne d’altres
(tantes a voler, segons les pròpies dis-
ponibilitats i capacitats), i la llengua iden-
tifica les persones, independentment del
seu origen, com a membres d’una co-
munitat humana compartida. Un signe
d’identitat de tant valor democràtic i
integrador ha de ser necessàriament pre-
servat, ens ha de servir per a un projecte
universal de cara a construir un món
millor, més just, més ben integrat i al-
hora més obert.♦
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«Si un diputat basc parla en èuskar en
els debats, quin debat hi haurà?», es
preguntava Eduardo Zaplana, porta-
veu del grup popular al Congrés. «El
sentit comú ens diu», insistia, «que si
tots parlem una llengua, que és la que
ens uneix, cal utilitzar aquesta llen-
gua». Zaplana, és clar, es referia a la
decisió dels diputats i senadors d’ERC

de parlar en català en les seves inter-
vencions al Congrés i al Senat. L’argu-
mentació és tan ridícula que faria riure
si el tema no fos tan seriós. Perquè, en
quina llengua parlen els diputats al
Parlament europeu, començant per
Jaime Mayor Oreja i José/Josep Borrell?
Com és que, existint l’anglès com a
idioma comú, els diputats europeus
no l’utilitzen en els debats? Doncs, per
la senzilla raó que una cosa és la llen-
gua de comunicació personal entre
ells i una altra la justa representació
de totes les llengües de la Unió en les
sessions oficials. Vull dir que, inde-
pendentment de la llengua en què es
comuniquin un alemany i un italià pels
passadissos de la cambra, serà en ale-
many i en italià respectivament que es
parlaran des de l’escó.

La tècnica, que sempre ha evolu-
cionat molt més ràpidament que el
nacionalisme espanyol, fa temps que va
inventar una cosa coneguda com a tra-
ducció simultània. Gràcies a aquesta,
per mitjà d’uns senzills auriculars, un
grec pot respondre la pregunta d’un
maltès i un maltès pot fer el mateix da-
vant la interpel·lació d’un danès. I això
és així perquè aquestes persones, en
les sessions parlamentàries, no parlen en
nom seu sinó en el dels seus països, i
són els seus drets el que allí exerceixen.
És una qüestió de principi: si tota unió
es fonamenta en el respecte a la dife-
rència, quina mena d’unió és aquella
que no respecta la llengua d’un dels
integrants?

Quan el senyor Zaplana defineix la
llengua espanyola com «la que nos
une», cau en un parany semàntic que
revela el subconscient col·lectiu espa-
nyol. I és que el discurs de la suposada
espanyolitat dels Països Catalans només

s’aguanta pels privilegis de què gau-
deix la llengua espanyola a casa nostra.
Aquí s’acaba tot. És, per tant, per raons
de força que els espanyols exerceixen el
privilegi de no parlar cap altra llengua
que la seva entre catalans, mentre que
els catalans tenim estigmatitzat l’ús de
la pròpia entre espanyols. Alejo/Aleix
Vidal Quadras ho expressava clarament
no fa gaire: «No s’ha d’ofendre Espa-
nya parlant català al Congrés.»

Doncs bé, mentre es mantingui l’an-
nexió dels Països Catalans a Espanya, és
evident que és en la nostra llengua que
ens hem d’expressar a les Corts i al Se-
nat. No importa que hom ens acusi de
provocació. Només algú, profundament
reaccionari, pot sentir-se provocat per
una cosa tan natural. Al capdavall d’això
es tracta, de posar-los en evidència uti-
litzant els seus propis arguments. Si els
catalans «som» espanyols i Espanya és
el «nostre» país, com és possible que
no puguem expressar-nos en català en
unes institucions que són tan nostres
com seves? Al final, el que queda al
descobert és que el problema no és
lingüístic sinó fòbic. Perquè, no és que
no entenguin el català –abans se’ls fa-
cilita la traducció escrita del text–: és que
no el suporten. Per això, he trobat ingè-
nues les esperances dipositades en els
socialistes a l’hora de defensar l’oficia-
litat del català a Europa. Amb quina
convicció ha de defensar la llengua
catalana algú que la menysprea fins al
punt de prohibir-la? L’oficialitat del
català a Europa no serà mai «gràcies»
a Espanya sinó «malgrat» Espanya. Per
això, cal perseverar en l’estratègia de
parlar en català a les institucions de l’Es-
tat; cal ofendre’ls –si és així com ho
viuen–, irritar-los i exasperar-los fins a
l’infinit. Cada nova prohibició o amo-
nestació és una prova de la nostra fer-
mesa i del seu totalitarisme.

En aquest sentit, hauríem de pre-
guntar al president del senat, Javier
Rojo, a què es refereix quan diu que
després de 25 anys de la creació de
l’Estat de les autonomies, hi ha prou
mecanismes per demostrar que es parla

i s’estima una llengua. La veritat és que
cal una gran dosi de cinisme per dir una
cosa així, de cinisme i d’ignorància.
Només un ignorant pot pensar que els
catalans parlem català, no pas perquè
sigui la nostra llengua sinó per demos-
trar que l’estimem. Els espanyols, en
tot cas, sempre han tingut una manera
molt més particular de demostrar l’amor
que senten per la seva, i és imposant-
la a aquells que en tenen una altra de
pròpia.

Per això, quan els presidents de les
Corts i del Senat exigeixin que els nos-
tres representants s’atenguin al regla-
ment en matèria lingüística, cal recordar-
los dues coses: (a) que el reglament no
diu res de l’obligació de parlar espanyol
i (b) que el dret a usar la llengua pròpia
al propi país és un dret humà fona-
mental i que aquest principi està per
damunt dels reglaments i de la Consti-
tució espanyola. Espanya va ratificar en
el seu dia la Declaració Universal de Drets
Humans, que té un rang superior a to-
tes les lleis, normes i reglaments interns
estatals, cosa que significa que és un
error sol·licitar la possibilitat d’expressar-
se en català. Un dret que s’ha de sol·li-
citar, no és un dret: és un privilegi; i, atès
que a Espanya només els espanyols te-
nen drets, és d’agrair que reconeguin,
encara que sigui de manera tan poc
amable, que els catalans som senzilla-
ment això: catalans.♦
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Fins ara les argumentacions favo-
rables a la idea de la independèn-
cia de Catalunya o dels Països

Catalans havien estat fetes sobretot des
del camp de la sociolingüística. No deu
ser casualitat, doncs, que bona part dels
membres independentistes del Govern
català (J. Bargalló, A. Simó, J. Ll. Carod-
Rovira –quan encara en formava part–)
i el president del Parlament tinguin la
carrera de filologia catalana. 

En l’àmbit del pensament socio-
lingüístic, alguns membres del Consell
Assessor de LLENGUA NACIONAL, com
Bernat Joan i Marí (ara eurodiputat),
Gabriel Bibiloni i qui signa, han deixat
ben clar des de fa anys el seu posicio-
nament a favor de l’emancipació nacio-
nal com a únic marc polític que pot fer
possible la normalització del català. En
aquest context, no podem pas oblidar
les interessants aportacions de Batista
i Roca, i molt especialment les de Car-
les Muñoz Espinalt, recollides dins Obra
escrita (1987). Igualment, des de la
filosofia, Xavier Rubert de Ventós, en
Catalunya: de la identitat a la inde-
pendència (1999), va exposar les des-
raons de la dependència, i en els darrers
anys Eugeni Casanova i Víctor Alexan-
dre, des d’una anàlisi més psicologista
i centrant-se en el tema de la llengua,
també s’han afegit al debat. I ara és
benvinguda l’hora en què un jurista,
doctor en dret constitucional, com Hèc-

tor López Bofill faci la seva aportació en
aquest camp amb el llibre La inde-
pendència i la realitat (Editorial Moll,
Palma 2004).

Aquest autor fa un pas més i mos-
tra no sols la necessitat i les raons de
la independència de Catalunya, sinó
també el fet que l’emancipació nacio-
nal de Catalunya és factible a curt ter-
mini. Com que la nostra coincidència
amb els plantejaments de López Bofill
és tan exacta i pregona, començarem
fent esment de les dues úniques idees
en què discrepem d’ell. En primer lloc,
no estem d’acord amb el plantejament
que fa dels Països Catalans. No voldrí-
em pensar que els seu escepticisme en
relació a la unitat del conjunt de la na-
ció sigui fruit d’un «barcelonacen-
trisme» o d’un cert desconeixement
de la realitat del País Valencià i de les
Illes catalanes. En tot cas, creiem que
no fa pas servir la mateixa rigorositat
a l’hora d’analitzar la realitat d’aquells
territoris que la que usa per a parlar del
Principat de Catalunya. Resulta que a
l’hora d’esmentar el País Valencià i les
Illes, segons l’autor, sols hi hauria «mi-
nories catalanistes», ignorant que bona
part dels votants del PSPV –i la gran
majoria dels d’EUPV, i el BNV, etc.– són
gent contrària a l’espanyolisme geno-
cida del PP. 

Per tant, totes les persones que in-
tegren aquells partits i moltes altres són
partidàries de la unitat del català i sus-
ceptibles de ser favorables a un procés
de reintegració lingüística i nacional el
dia en què es donin les condicions fa-
vorables per a aconseguir-ho. D’altra
banda, la unitat del conjunt de la na-
ció catalana és tan important, que
seríem més partidaris de trobar fórmu-
les intermèdies, més acostades, per
exemple, a un estat lliure associat però
amb una federació amb la resta dels
Països Catalans, que no pas trencar del
tot amb Espanya però obrint amb
aquesta ruptura profunds abismes polí-
tics amb el País Valencià i les Illes.

La segona objecció fa referència a la
llengua, tema al qual López Bofill dedica
només una trentena de línies. Malgrat

que puguem estar d’acord amb la seva
reflexió de fons (ja que coincidim en el
fet que els plantejaments de l’essen-
cialisme lingüístic no ens ajudaran gaire
en el procés d’emancipació nacional),
hauria d’haver distingit entre el «bi-
lingüisme» que proposa i l’actual si-
tuació de bilingüisme social substitutori
que patim. Altrament, algú podria fer
una lectura errònia de la seva proposta
i pensar que ja dóna per bona la situa-
ció radicalment desigualitària actual. 

En l’àmbit de la sociolingüística hem
concebut conceptes com «sobirania so-
ciolingüística» o «autodeterminació
lingüística» (vegeu el Diccionari de so-
ciolingüística) que poden ser perfec-
tament compatibles amb l’assenyada
idea que, en un futur Estat català in-
dependent, el català sigui la llengua
nacional establerta i que el castellà
gaudeixi d’un cert grau de cooficialitat
funcional. És un tema que els practi-
cants de la sociolingüística encara tenim
pendent; tema important de cara a fer
creïble i viable la independència i la nor-
malitat del català.

Coincidim amb tota la resta de plan-
tejaments del llibre, començant per la
tesi de partença, centrada en el fet que
la secessió de Catalunya és una possi-
bilitat real, dient que, si renunciem a
teoritzar sobre aquest tema, ja destruïm
la seva realització, cosa que suposaria
acceptar el silenci, el desprestigi i el
menyspreu que la ideologia dominant
i l’ordre establert han imposat en rela-
ció a aquesta reflexió; per altra banda,
ens negaríem al necessari diàleg que
hauríem d’haver obert ja fa temps per
a parlar de tot això sense por. En la 2a
Jornada Transdisciplinària «25 Anys de
Constitució Espanyola: un Model Lin-
güístic per Avaluar» (7-5-04), Isidor
Marí va defensar la reforma de l’Estat
espanyol i va desqualificar les propos-
tes que havíem fet els sociolingüistes
independentistes per considerar-les un
«apriorisme», ja que, segons ell, la via
independentista no hauria de ser més
que una mena d’amenaça en cas que
Espanya no acceptés les reformes pro-
posades des de Catalunya. Nosaltres

La independència 
és possible

JORDI SOLÉ I CAMARDONS

JORDI SOLÉ I CAMARDONS
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pensem justament el contrari, ja que
aquell plantejament deslegitima el dret
democràtic de la independència. De-
fensem que l’estratègia unitària cata-
lana hauria de consistir a impulsar una
exigència raonada de sobirania na-
cional i el dret de l’autodeterminació
i, en tot cas, escoltar i avaluar quina
contraproposta provisional ens fan des
d’Espanya.

López Bofill ens diu que hem d’es-
tar preparats per a sortir d’Espanya,
encara que la situació de pressió espa-
nyolista es faci més suportable. Per
contra, els polítics i els intel·lectuals
catalans (tret de casos com el de Ru-
bert de Ventós) han caigut en la «tera-
nyina ideològica imposada des dels
mitjans polítics, culturals i econòmics
espanyols», que desestimen qualse-
vol aprofundiment en la reivindicació
nacional.

L’autor del llibre esmentat demos-
tra que la reivindicació d’inde-
pendència és legítima, ja que tot Es-
tat existent ha tingut origen en un
acte d’independència que en molts
casos contradeia els principis de l’or-
dre jurídic establert. Fins i tot Valentí
Almirall, el centenari de la mort del
qual celebrem enguany, ho tenia clar.
López Bofill ho expressa de manera
ben gràfica: «Espanya és el model
d’Estat que, en la seva definició, fou
construït a ganivetades.» 

Coincidim amb ell en la crítica so-
bre el fet que la reforma de l’Estatut
depengui de les Corts Generals es-
panyoles. Ens fa veure, amb encert,
les conseqüències –extremadament
negatives per a Espanya– que tindria
a Europa una possible repressió ar-
mada espanyola en un procés d’inde-
pendència català. També estem d’acord

amb l’autor, i pensem que ja era hora
que algú ho digués, que les condicions
per a fer prosperar la independència a
Catalunya són objectivament millors
que no pas les que hi ha al País Basc,

malgrat els esforços de l’espanyolisme
per criminalitzar l’independentisme o,
darrerament, fins i tot, el Govern de la
Generalitat. 

López Bofill dedica un capítol a de-
mostrar que el federalisme a Espanya
està condemnat al fracàs per moltes ra-
ons: (1) no té base social; (2) ja hi ha
un procés de federalització en marxa a
Europa i, per tant, Catalunya, en cas de
constituir-se en una federació espan-
yola, quedaria reduïda, dins el context
europeu, a una simple circumscripció
administrativa; (3) per tal que hi hagués
una federació, com ja tenia ben clar Al-
mirall, s’hauria de crear prèviament un
Estat català que volgués federar-se amb
Espanya, i no cal dir que en aquest
cas els catalans optaríem per federar-
nos directament amb Europa. En fi,

totes les «raons» dels invisibles fede-
ralistes espanyols queden esmicolades
per l’autor.

El nostre jurista defensa tres tesis
clau que també subscrivim: (1) a Cata-

lunya hi ha una majoria sobiranista su-
perior a la del País Basc i (2) també una
minoria espanyolista visceral més re-
duïda; (3) el sobiranisme és transversal
a totes les forces polítiques catalanistes
(nosaltres ho expressem amb la tesi de
les set tribus de la nació catalana), i
aquest és «l’argument més important i
el que s’oblida amb més freqüència».
Es tracta, a parer nostre, del tema de-
terminant d’aquest llibre: la descoberta
del fet que en aquests moments dispo-
sem ja d’una base social capaç de fer
possible la independència. 

És imprescindible que des d’ara ma-
teix la gent d’idees i els polítics catalans
catalanistes de totes les tendències es
prenguin molt seriosament les sòlides
raons que es despleguen en aquest lli-
bre i que actuïn sense autolimitar-nos.♦

València, 28-4-2002
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FORMES DE PAGAMENT

Xec (a nom de Llengua Nacional)
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Domiciliació bancària
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Llengua Nacional
C. de Sant Pere Més Alt, 25
08003 BARCELONA

També:
Llengua Nacional
Bústia Postal 24057
08080 BARCELONA

A/e: llengua@llenguanacional.org



El Fòrum 2004 d’aquesta mena de
país de les meravelles, cosmopo-
lita i metropolità, amb tot de co-

rones, autopistes, polígons i suburbis
sense personalitat, que van devorant el
territori i cobrint-lo de ciment i asfalt fins
a transformar pobles sencers en una
mena de barris de Barcelona que la po-
blació ja no reconeix com a propis, és
una traducció prou visible (al Vallès el
que avui encara són camps l’endemà ja
ha esdevingut un giratori amb tres pal-
meretes al mig) del que no hauria de ser

la gestió cultural, ecològica i urbanística
del país, perquè ens porta directament
a l’abisme. La «millor ciutat del món»,
segons els triomfalistes organitzadors
del fracassat esdeveniment, que cada
cop gasten menys en serveis i més en
propaganda1, o una de les més lletges,
per a algun observador imparcial, és
gestionada de manera elitista i tec-
nocràtica, sense comptar per a res amb
la població, segons el conegut principi
il·lustrat «tot per al poble però sense el
poble». Un exemple típic i no gaire agra-
dable ni democràtic de què és l’elitisme
i la tecnocràcia es dóna quan un tècnic
o expert à la gauche divine diu, a la
gent que es queixen i volen opinar que
callin, que no hi entenen i que deixin
les coses serioses en mans dels qui sí
que hi entenen. A aquesta apreciació
caldria afegir-hi un altre aspecte gens
irrellevant: el sou de l’expert que diu a
la gent que callin el paga aquesta ma-
teixa gent, fet que converteix l’expert en
doblement antipàtic.

El rialler alcalde de Barcelona un dia
va dir que, en els darrers anys, «Barce-
lona no havia parat». I és cert: no ha
parat de perdre població; però no so-
lament població; també ha perdut el
contacte amb si mateixa i amb el país,
ha perdut l’orientació i, si ens hem de
fixar en l’exemple del seu alcalde, fins
i tot el sentit del ridícul (i això, només
amb propaganda, no s'arregla).

Normalitzacions reeixides: 
Catalunya flamenca

Ja vaig expressar, en una de tantes
cartes que l’Avui no m’ha publicat, la
meva estranyesa davant el fet que el
singular tripartit que se suposa que ens
governa sembla haver assumit tàcita-
ment que cadascun dels seus membres
tan sols és responsable de les àrees que
gestiona, de manera que, dels disba-
rats de la consellera socialista Mieras, els
altres, per dir-ho així, se’n renten les
mans. Tenim, per tant, la cultura cata-
lana en mans dels socialistes, els quals,
com a partit polític que són, hem d’en-
tendre que intentaran aplicar el seu pro-
grama. Però quin és el seu programa?
Una primera orientació que indica per
on poden anar les coses la trobem en
la cèlebre frase de Pasqual Maragall en
el sentit que, si mai arribava a ser pre-
sident, aquest país no el reconeixeria
«ni la mare que el va parir». Potser per
això els socialistes van nomenar direc-
tor general de Cultura Tradicional un

membre de la línia dura del lerrouxisme:
perquè apliqués un programa electoral
en què la sardana és tractada com a
expressió sorgida «del romanticisme del
segle XIX» i «pròpia de nacionalismes
caducs». És a dir, que la sardana és una
antigalla d’un nacionalisme caduc que,
naturalment i no pas per casualitat, és
el nostre. Però tot sigui per a la causa
del progrés! Vejam quina alternativa

ens proposen els socialistes: «Donar un
tractament especial a l’univers flamenc
i dedicar una especial cura a les diver-
ses expressions de la cultura gitana»2.
Per tant, res de nou: les sardanes i el
catalanisme són antics; el flamenc i l’es-
panyolisme són la modernitat que ens
obrirà les portes del segle XXI.

Analitzem ara la citació que en-
capçala aquest article, perquè també
té implicacions molt interessants. La se-
nyora consellera diu que s’ha acabat
això d’identificar llengua amb cultura.
«S’ha acabat» és una frase impersonal,
però em sembla que la qüestió és més
personal: si s’ha acabat és perquè algú
ha decidit que s’hagi acabat. ¿Us ima-
gineu la ministra de cultura espanyola
o qui dirigeix l’Instituto Cervantes, el
Goethe Institut o qualsevol altra orga-
nització dedicada a promoure la cultura
d’una llengua determinada proclamant
que s’ha acabat la identificació entre la
seva llengua i la seva cultura? Alesho-
res quin seria el seu àmbit de treball?
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Per un nou model 
de gestió cultural

RAMON MONTON

«S’ha acabat l’etapa d’identificar cultura amb llengua.»
Caterina Mieras

1. Segons Salvador Cardús («Temps d’adoctrinament», Avui, 4.06.2004), l’any 2003 l’Ajuntament de Barcelona hi va destinar 24.000 euros diaris (qua-
tre milions de pessetes).

2. Cito de Josep Igual, «Reflexions d’un sardanista», programa del 53è Aplec i 45è Concurs de Colles Sardanistes, Cardedeu, 20-6-2004.



La ministra de cultura espanyola, per
exemple, ho seria de totes les cultures
que es puguin arribar a manifestar en el
seu estat, incloent-hi la dels immigrants
acabats d’arribar amb pastera. Us ima-
gineu un escenari així? Babèlic, oi? Exacte,
ja hem trobat la pista correcta. Si la con-
sellera Mieras gosa afirmar aquest apa-
rent despropòsit és perquè, per al seu
partit i per als espanyolistes en general,
el català és una llengua «autonòmica»,
de segona o tercera categoria, i sobretot
perquè assumeix plenament el que el
Segon Manifest del Foro Babel, «Per un
nou model de Catalunya», anomenava
«pluralitat cultural catalana», és a dir,
que la cultura catalana no és la que es
fa en llengua catalana, sinó «el conjunt
de fets culturals produïts a Catalunya»

en el marc del «bilingüisme, l’autèntic
fet diferencial del nostre país». En re-
sum, que allò que compta no és pas
convertir en realitat institucionalitzada
el fet que un poema escrit en suahili,
un plat armeni, una melodia irlandesa
o una dansa grega o de Surinam siguin
cultura catalana si es fan a Catalunya,
sinó el gripau ontològic que les mani-
festacions culturals espanyoles (Feria de
Abril, flamenc, literatura en castellà),
pel fet de tenir com a escenari Catalu-
nya, es converteixin automàticament
en cultura catalana. L’escenari ideal d’a-
quest veritable programa de substitució
cultural és el que he enunciat al prin-
cipi, tret segurament d’algun titular pe-
riodístic o d’algun programa d’actes
culturals cosmopolites i moderns: una
Catalunya flamenca i una antiga capi-
tal que és hispanoamericana, asiàtica,

olímpica, de la pau, el diàleg, la soste-
nibilitat, etcètera, una metròpoli perma-
nentment transvestida que fa tot el que
pot per evitar de ser, simplement, ca-
talana i que, per donar exemple de
multiculturalitat, en una enquesta no
sap ni adreçar-se als ciutadans en la
seva llengua3.

Barcelona com a model 
insostenible

La Barcelona del «Fòrum de les Cul-
tures» és un model insostenible des de
molts punts de vista. Insostenible i, se-
gons el testimoni d’arquitectes partic-
ipants en el congrés «L’arquitectura de
la indiferència», irresponsable i desfa-
sat4. Hi ha tantes coses a objectar, que
no serà fàcil de resumir-ho en l’espai
d’un article. Per començar, ho situaré
en el context del que es pot anomenar
de moltes maneres: cultura de l’espec-
tacle, del simulacre, de l’aparador o del
parc temàtic o, com va escriure Mira, de
la «ideologia de dibuixos animats». Es
tracta de l’operació de propaganda polí-
tica que consisteix a organitzar grans
manifestacions i espectacles i a eme-
tre declaracions grandiloqüents que
contradiuen diametralment la pràctica
política de cada dia. Això fa possible
que hom pugui parlar de sostenibilitat
envoltat de gratacels, especulació i
misèria; que es pugui debatre la pau
mundial al costat d’uns guerrers xine-
sos que, amb la seva presència coac-
tiva, impedeixen de parlar del genocidi
tibetà i que es guardi silenci sobre el fet
que, en aquell mateix espai, el fran-
quisme hi va dur a terme afusellaments
massius; que un es pugui omplir la boca
amb paraules com «multilingüisme» i
«multiculturalitat» mentre margina la
cultura local i contribueix de totes les
maneres possibles a destruir la llengua
i la cultura del país, i, en el súmmum
de l’astracanada, fa que un convidat
a un dels «diàlegs» hagi d’exigir davant
de tothom a l’alcalde que faci el favor
de dialogar.

Però deixem el Fòrum i centrem-
nos estrictament en la Barcelona més
desagradable i real. D’una banda, hi ha
una continuïtat franquista perfecta-
ment verificable, tant si ens fixem en

el desgavell urbanístic i especulatiu
que, des de la conurbació barcelonina,
s’escampa com una taca d’oli pel ter-
ritori català, ara compartimentat en
«corones metropolitanes», com en la
realitat cultural, perseguida amb in-
sistència pel franquisme, de la creixent
desconnexió entre una Barcelona os-
tensiblement anacional i el seu país,
Catalunya, que continua donant mos-
tres de sana catalanitat. Pel que fa al
primer aspecte, podem veure-hi un es-
garrifós correlat de què representa el
fenomen de la globalització a escala lo-

cal: en comptes de solucionar els seus
problemes, Barcelona els exporta, en
forma d’arquitectura «de vila olím-
pica», cara i deficient; urbanisme
agressiu; trànsit salvatge; places dures
i altres espais inhòspits i inhumans;
preus «barcelonins» («del mercat»)
que fan fugir el jovent dels pobles i
ciutats on han viscut tota la vida;
afluència massiva d’una població de-
sarrelada i «deslocalitzada», ciutadans
d’enlloc amb hàbits fonamentalment
barcelonins, com la necessitat d’utilit-
zar infraestructures viàries per a tras-
lladar-se a la metròpoli, on solen tenir
la feina i, ras i curt, despersonalització
generalitzada. I amb aquest model no
solament destruïm el paisatge i els re-
cursos, el nostre present i el futur dels
nostres fills, sinó també l’ànima, el
caràcter d’aquest país. 
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3. El «Fòrum de les Cultures» va tenir el cinisme de fer una enquesta en espanyol per «evitar cohibir els castellanoparlants» i perquè «els catalanopar-
lants ja estem acostumats a canviar de registre» [sic!]. Els discriminats, com sempre, vam ser els catalans. Vegeu «Enquestes en espanyol per «no dis-
criminar» els castellanoparlants», notícia publicada per l’Avui del 24-6-2004.

4. L’objectiu del congrés era «investigar fins a quin punt l’arquitectura pot arribar a modificar comportaments quan s’ajusta o no al seu context cultural». La del
Fòrum és un exemple d’arquitectura que no té en compte l’entorn: edificis de disseny, «esperpents» sense cap més sentit que «aparèixer en les revistes». L’al-
ternativa seria una arquitectura «feta localment», amb «un compromís ètic, social i polític» que «resolgui les necessitats de la societat». Avui, 1-7-2004.

Sardana de lluïment (Pl. de St. Jaume, BCN) Foto: J. GumíSimbologia catalana



La trampa del cosmopolitisme
Ara no tindré cap més remei que tor-

nar a parlar d’aquell tecnòcrata tan poc
simpàtic del principi, perquè vull analit-
zar les conseqüències que té en la nos-
tra realitat quotidiana el fenomen del
cosmopolitisme; no solament el típic cos-
mopolitisme espanyolista de Foro Babel,
sinó també un altre que s’hi superposa,
com en un doble nivell aculturador
igualment destructiu. El cosmopolitisme
planificat equival, en la pràctica, a un
provincianisme amb ínfules de moder-
nitat que desfigura i desnaturalitza pro-
fundament els nostres pobles i ciutats,
els nostres paisatges i el nostre país, per-
què, quan els planificadors que sí que hi
entenen parlen de cosmopolitisme, so-
len tenir al cap un model que és tan poc
nostre com l’espanyol: el nord-americà.
Per això fan construir gratacels, grans
avingudes, immenses superfícies co-
mercials i lúdiques, i els nostres pobles i
ciutats van perdent el petit comerç (que,
com diu la propaganda dels botiguers,
és vida) i els cinemes, de manera que, per
a comprar o veure una pel·lícula, cal aga-
far el cotxe, com a Amèrica, i anar a
unes multisales o a un hipermercat, que
promouen la massificació, perjudiquen el
nivell de qualitat i creen un estil de vida
agressiu, competitiu i motoritzat (qui no
tingui cotxe, no pot anar al cinema ni a
comprar) que redueix cada cop més les
persones a un paper de simples consu-
midors idiotitzats.

Correlats significatius 
del cosmopolitisme

1) Enlluernament acrític i provincià
per tot el que és nord-americà i, per tant,
modern i cosmopolita, acompanyat d’un
menyspreu sovint no gens dissimulat pels
models autòctons, i en arquitectura això
vol dir, per exemple, Gaudí. Caldria fer
notar als nostres enlluernats polítics, tèc-
nics i experts que, si volen implantar el
model americà en tot (gratacels; auto-
pistes pertot arreu; «multiculturalitat»,
que generalment vol dir misèria; pri-
vatizació de tots els serveis; desigualtat
social creixent; degradació de l’ense-
nyament públic; racisme; bandes juve-
nils), s’han de preparar també per a regu-
lar la venda d’armes als supermercats.

2) Lingüísticament, aposta pel català
light i, per tant, per la dialectalització
progressiva del català (segurament fins
a arribar al castellà de Catalunya que
reclamava Pasqual Maragall). Una mena
de pas previ de la normalització espa-
nyola és la normalització barcelonina,
transmesa no solament per l’èxode bar-
celoní, sinó també pel model de llengua,
per dir-ne d’alguna manera, de TV3,
aquest que, més enllà del fals debat
entre professionalitat i domini lingüís-
tic –quina mena de professional és un
periodista que no domina la seva eina
de treball?– permet de sentir en boca
d’un corresponsal prendre foc» en
comptes de «calar foc» en un tele-
notícies del migdia. 

3) Culturalment, «mestissatge», és a
dir, com ja sabem, espanyolització. En
aquest sentit és significatiu l’ajornament
de la Feria de Abril per convertir-la en
un pòrtic del «Fòrum de les Cultures».
I, per cert, ja que hem tornat al Fòrum,
l’apoteosi del mestissatge i la multicul-
turalitat és sentir, en un bar, com la
ciutadana del món multicultural que
despatxa el menjar i les begudes et deixa
anar la clàssica frase:«No le entiendo,
¿me puede hablar en castellano?» 

Per un nou model 
de gestió cultural

Si la nostra realitat quotidiana cons-
titueix una agressió així mateix quoti-
diana, també des del punt de vista de
la cultura ens cal plantejar un model al-
ternatiu a la continuïtat «democràtica»
del que el franquisme volgué imposar
com a normalitat: especulació incon-
trolada, destrucció del territori i la na-
tura, i substitució d’una expressió cultural
catalana normal per una expressió cul-
tural espanyola també pretesament nor-
mal. Bernat Joan ha remarcat el curiós
paral·lelisme que es dóna entre un bon
estat de salut del medi ambient i de la
llengua, i la cultura nostrada, i a l’inre-
vés5: allà on la degradació ecològica és
màxima, també s’hi poden observar els
màxims graus de substitució lingüística
i cultural, fins a arribar pràcticament a
la substitució demogràfica, al procés de
minorització demogràfica d’una comu-
nitat humana dins el seu propi territori

que pot acabar provocant-ne la desa-
parició6. Si no ens volem deixar enredar
per la xerrameca «progressista», hem de
saber veure que immigració i colonitza-
ció són dues realitats molt diferents. Són
immigrants d’origen, però, de fet, ja ca-
talans, els fills dels magrebins que par-
len català als nostres carrers i places; en
canvi, el que he sentit anomenar «ter-
cera generació immigrant espanyola» és
clarament una altra cosa.

El futur de Catalunya, com va dir
Jordi Pujol l’any 1976 en el documental
La nova cançó quan encara era un home
de Banca Catalana, serà garantit per qui
ja ha garantit que tingui un present: les
classes mitjanes, la gent de comarques,
els botiguers i els petits empresaris, i, en
general, tots els qui continuen treballant
per la cultura i per les coses de la terra.
Per a definir un nou model de gestió cul-
tural, segurament ens caldria elaborar
una mena de negatiu, una antítesi de
l’actual: un model participatiu i que
fomentés la llibertat creativa; que cre-
gués en la cultura i les idees, no en
l’adoctrinament i el control ideològic;
que promogués una veritable eclosió
de creativitat; oposat a un model eli-
tista, «cosmopolita», apàtrida7, d’apa-
rador, conformista i generador de
clientelisme com l’actual (allò de «si no
tens el carnet del partit del govern, ja
pots plegar»). Com ja vaig afirmar en
un altre article8, les expectatives de lli-
bertat, la consciència de tenir un fi, una
causa, susciten una gran efervescència
cultural. I aquest estat d’efervescència
cultural és el que caldria impulsar; això
faria que, a la llarga, poguéssim triar op-
cions culturals genuïnes, no pas per fi-
delitat a la causa i per militància, que
acaben cansant, sinó perquè ens agra-
den, perquè les sentim pròpies i con-
necten amb nosaltres; una veritable
autodeterminació cultural exercida cada
dia, com ja hem vist amb el fenomen
del rock català: el jovent s’hi ha adherit
amb la màxima naturalitat, i així és com
haurien de funcionar les coses. 

I, per si hi ha algú que encara no ho
veu clar, em permetré de recordar-li la
coneguda frase de Montaigne: «Un
hom no aconsegueix el que és univer-
sal sinó a partir del que és ultralocal.»♦
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5. Bernat Joan i Marí, «Llengua i autoestima» a L’autoestima dels catalans. Un valor a recuperar, Pòrtic, 2003.
6. Com va escriure el falangista Ernesto Giménez Caballero, «hay una manera muy sencilla de acabar con el problema catalán, y es repoblar Cataluña

con andaluces».
7. Apàtrida envers Catalunya, que és el problema que cal resoldre; naturalment espanyol, que és on ens volen fer arribar: la nostra desaparició com a

cultura.
8. «Per un estat d’efervescència cultural», Llengua Nacional, núm. 46, primavera del 2004.



Les comunitats s’identifiquen com
a tals a partir d’una sèrie de trets

culturals, polítics, econòmics, socials,
que aglutinen les persones que els com-
parteixen. El sentiment de cohesió està
molt relacionat amb la capacitat de
mantenir objectius solidaris, que, amb
totes les contradiccions que es vulgui,
afermen uns llaços que generen la
consciència d’identitat, de pertinença
a un grup i, ensems, la diferència res-
pecte a la resta.

La llengua catalana és el resultat de
la crisi i l’enfonsament de l’Imperi romà,
i del perfilar-se noves maneres de per-
cebre l’organització de la vida social.
Amb la pèrdua de poder i, doncs, de
prestigi del món llatí, es produeix una
fragmentació, que, a ritmes diferents
i amb la incidència de factors diver-
sos, anuncia l’aparició de les llengües
romàniques, en el sentit estricte de
capteniments inèdits en el sistema de
convivència. El llatí no té cap mort sob-
tada, així com el català no se’ns pre-
senta de manera improvisa.

Si en l’existència de llengües noves
no hi juguessin un paper decisiu qües-
tions extralingüístiques, podríem afir-
mar que allò que parlem avui és llatí. Si
se’m permet una extrapolació hiperbò-
lica, quan ens preguntem quina va ser
la primera llengua que es va parlar en
l’univers, en lloc de la resposta impotent
que remarca que ni ho sabem ni ho po-
drem saber mai, n’hi ha una altra de

més positiva i que és del tot certa: va
ser la que en els nostres dies usem els
homes i les dones de tot el món; els mi-
lers d’idiomes emprats són, sens dubte,
el resultat de les evolucions mil·lenàries
dels primers parlars de la humanitat.

Una causa de confusió en la tasca
de situar cronològicament una llengua,
és la sublimació de l’escriptura en per-
judici de la valoració de l’oralitat. Les

llengües són inicialment per a la co-
municació parlada i moltes no han pas-
sat de l’estadi oral. L’escriptura suposa
una avançada en la seva història a què
algunes no arriben. En aquelles que l’han
assolida, no tots els parlants en conei-
xen les normes: n’hi ha que saben par-

lar-la però que no saben escriure-la ni
llegir-la. És a dir, l’escrit és un sistema
peculiar de comunicació que exigeix
l’elaboració d’un codi distint del codi
oral, i, doncs, la competència individual
i col·lectiva de la llengua escrita demana
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Les «Homilies d’Organyà»: 
entre l’escrit i el parlat

AUTOR: JOAN MARTÍ I CASTELL. Catedràtic de la URV i president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

Hi ha dos conceptes que són fonamentals en l’estudi
de qualsevol fenomen: el de principi i el de fi; els dos
extrems que ens permeten de mesurar la dimensió
dels esdeveniments en el transcurs del temps; entre
l’un i l’altre hi trobem el desenvolupament i els can-
vis que els caracteritzen. El primer marca els començos
o la naixença; el segon, la desaparició o la mort. Es-
tem tan avesats a sotmetre-hi qualsevol realitat, que
ens costa de ser conscients que no sempre és perti-
nent de fer-ho, almenys amb el propòsit de la preci-
sió inequívoca: hi ha fets que no tenen l’inici en un
moment determinat i puntual, i que tampoc no hi te-
nen el final. És el cas justament de les llengües: apa-

reixen i s’acaben mitjançant processos llargs i com-
plexos, que impedeixen d’establir-ne cap data con-
creta per al ser i per al no-ser. L’emergir d’un idioma
és el pas durador de l’acabament d’una història
lingüística a l’embrió d’una altra de distinta; un llin-
dar que generalment és ple de vicissituds que justifi-
quen que hom parli d’extinció i origen sense solució
de continuïtat. No sorgeixen llengües ex novo, sinó que
totes són continuació d’altres de precedents; con-
següentment, la pretensió de fixar una data concreta
per al seu naixement no pot ser mai reeixida; hom pot,
si de cas, assenyalar moments transcendentals que
en condicionen els començos, però res més.
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un ensinistrament ulterior al que permet
expressar-se verbalment.

La lingüística diacrònica no ha tin-
gut prou compte a diferenciar els dos
nivells d’expressió, la qual cosa, entre al-
tres imprecisions, ha repercutit en la
d’establir, des de l’observació de l’ob-
jectivitat dels sistemes, la cronologia
dels orígens. Òbviament és inevitable
que per a l’anàlisi històrica ens hàgim
de servir de la documentació escrita,
perquè, a partir de determinats perío-
des relativament pròxims cap enrere,

no disposem de mostres directes de l’ús
oral. Ara bé, aplicant el principi socio-
lingüístic labovià del temps aparent i el
temps real, el present ens dóna pautes
per a interpretar el passat; i, en aquest
sentit, podem estar segurs, si més no,
de dues coses: 1) que quan un idioma
compta amb documentació escrita és
que molt abans ja s’usava oralment, i
2) que les transformacions fonètico-fo-
nològiques, morfosintàctiques i lèxiques
de qualsevol llengua en general es pro-
dueixen primerament en l’oralitat i so-
lament al cap d’un període relativament
llarg no es reflecteixen en l’escriptura (en
alguns casos, no s’hi reflecteixen mai);
dit altrament: l’escrit és sempre molt
més conservador que l’oral; la plas-
mació en l’escriptura dels canvis que
s’originen en l’oralitat depèn fona-
mentalment del prestigi social de què
gaudeixin.

Com podem conèixer res del parlat
d’una llengua si no en tenim cap docu-
mentació directa? Aquesta pregunta ens
fa descobrir dos defectes metodològics
en què sovint ha caigut i cau la filolo-
gia, si bé sortosament cada vegada
menys: 1) el de moure’s sobretot en
l’anàlisi de textos literaris i 2) el de tenir
molt poc en compte aquells escrits que
no es poden afiliar completament a una
llengua, és a dir, que en presenten al-
gun tret gramatical o lèxic dispers i aï-
llat, però que estan redactats amb la

voluntat de fer-ho en una de
diferent. Pel que fa al primer
prejudici, han restat oblidats
una gran quantitat de docu-
ments que no tenen cap pre-
tensió artística ni s’ajusten al
registre més formal: testa-
ments, contractes de compra
i venda, judicis en què es
transcriu literalment allò que
declaren els afectats, etcè-
tera; per les seves caracterís-
tiques, ens acosten a allò que
devia ser la llengua parlada,
quotidiana, pròpia de les clas-
ses populars; per tant, ens
permeten de copsar solucions
col·loquials, o sigui les que
funcionen majoritàriament en
el parlar més corrent.

Pel que fa al segon, en re-
sulten afectades les conclu-
sions sobre l’antiguitat d’una
llengua, perquè en exigir-ne

un document en què no hi
hagi barreja, hibridisme, per a

establir-ne els orígens, hom oblida que
el simple fet que en l’escriptura s’esco-
lin formes pròpies del que és un sis-
tema lingüístic considerat nou, vol dir
que en l’oralitat aquest sistema ja té
carta de naturalesa i que és d’ús habi-
tual, malgrat que no tingui encara un
accés normal en el nivell escrit.

Consegüentment, la lingüística
diacrònica a l’hora d’establir els límits
temporals d’un idioma ha de ser cons-
cient dels seus dos nivells d’ús, els quals
requereixen fer-se dues preguntes: 1) en
quin moment comença a parlar-se una
llengua? i 2) en quin moment comença
a escriure’s? I, de manera més general,
en les seves conclusions de tota mena
no ha de ser tan dependent de la do-
cumentació que és redactada íntegra-
ment d’acord amb el nou sistema i que,
endemés, s’alinea en els registres més
acurats i cultes.

Verba volant, scripta manent.
Aquesta frase ens il·lustra què és allò
que empeny que en la història lingüís-
tica d’un territori es faci el salt de l’ora-
litat a l’escriptura: la necessitat i la pos-
sibilitat de poder fixar de manera
perenne idees, acords, normes, etcè-
tera, que comprometen els membres
d’una comunitat i que, en conseqüèn-
cia, no es poden deixar a la interpre-
tació interessada d’allò que simplement
s’ha dit o s’ha sentit a dir; fixar-ho ne-
gre sobre blanc rebaixa enormement les
possibilitats de manipulació dels mis-
satges. Això mateix justifica que els que
són més determinants per a l’ordre so-
cial esdevinguin prioritaris en la seva
redacció; els primers documents escrits
que trobem en totes les llengües són
essencialment els que contenen lleis,
normes morals i civils de capteniment
o usatges, principis religiosos, etcètera,
i, en un àmbit més restringit, pactes
entre persones o famílies, testaments,
denúncies, judicis, etcètera.

La filologia ha tendit a qualificar de
primers els textos que suposen una ela-
boració notable i molt especialment els
que constitueixen una obra literària o de
pensament important. És el cas de la
producció de Ramon Llull per al català.
Aquesta tendència ha esbiaixat la cons-
ciència respecte als orígens de la llen-
gua catalana, que són molt anteriors
als de l’època del beat.

Les Homilies d’Organyà en el terreny
religiós i el Llibre jutge en el jurídic són
dues mostres de redacció íntegrament
en català de l’àmbit no estrictament li-
terari. Si la creació i el pensament lul·lians
han esdevingut símbol de la consolida-
ció de la consciència de Catalunya com
a comunitat inconfusiblement diferen-
ciada, aquests dos textos també ho són
en un nivell menys formal. Però és evi-
dent que ni l’un ni l’altre no són els pri-
mers de la llengua catalana; encara que
prenguéssim en consideració exclusiva-
ment els redactats completament en
català. Hi ha anteriorment testimonis
gens menyspreables ni quantitativament
ni qualitativament, el contingut dels
quals és, si de cas, més banal, de pro-
jecció més reduïda, sens dubte més po-
pular i fins i tot vulgar, però català, al
capdavall, i molt anterior cronològica-
ment a aquests textos tan emblemàtics.
Abans m’he referit a la impossibilitat de
la datació concreta del principi i de la
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fi d’una llengua; afegeixo que sovint
no és fàcil la datació segura d’una obra
concreta; quan conté la referència al
dia, mes o any de redacció; quan fa es-
ment de fets o de personatges històrics
que sabem situar exactament en el seu
moment; etcètera, aleshores tot és sen-
zill. Però si ens manquen al·lusions d’a-
questa classe, podem trobar-nos amb
serioses dificultats per a decidir a par-
tir solament dels trets lingüístics. És el
cas justament de les Homilies d’Or-
ganyà, text del qual podem afirmar que
és la primera traducció coneguda entre
llengües romàniques, concretament de
l’occità al català; ara bé, la pretensió
de celebrar-ne cap aniversari és una go-
sadia massa arriscada, ja que és difícil
d’anar més enllà d’afirmar que són de
finals del segle XII o començos del XIII.

Si entenem que l’existència de la
llengua catalana es correspon amb l’a-
parició d’una nova consciència d’iden-
titat i no amb una utòpica constatació
social que el sistema lingüístic llatí ha
canviat tant, que se n’ha de dir d’una
altra manera, hem de situar els seus
orígens en els segles VIII i IX, caracterit-
zats per unes relacions molt estretes
amb el món franc. Aquesta és, al meu
entendre, l’actitud científica correcta.
Tanmateix, si hom no vol apartar-se
gens dels fenòmens exclusivament
lingüístics, ni les Homilies d’Organyà ni
el Llibre jutge tampoc no són des d’a-
questa perspectiva el punt d’arrencada
de la llengua catalana, perquè abans,
des del segle XI, ja hi ha altra docu-
mentació escrita. El canvi d’actitud po-
sitiu dels investigadors ha donat molt
bons resultats, en el sentit que han en-
riquit la història lingüística del català
mitjançant l’estudi de documents pre-
terits fins ara a causa del seu caràcter i
gènere; gràcies a aquest nou enfoca-
ment, hem pogut matisar la qüestió
dels primers textos de la llengua cata-
lana i estic segur que encara n’hem
d’esperar noves troballes que afecta-
ran la datació de les mostres escrites
en els orígens. 

En la distinció entre l’oralitat i l’es-
criptura no podem fer una divisió neta
segons la qual hi ha solament una pro-
ducció parlada i una altra escrita. Exis-
teixen també els textos pont entre amb-
dues, és a dir, hi ha productes lingüístics
que, malgrat que estiguin escrits, són,

en canvi, per a ser dits verbalment; és
el cas, per exemple, en el català modern,
dels guions per als mitjans de comuni-
cació audiovisuals, dels informatius,
etcètera.

Aquest tipus de documentació és
especialment interessant, no solament
perquè a través de la lletra ens testi-
monia allò que serà a la fi paraula ver-
balitzada, sinó també perquè mostra
diferents graus de formalitat, segons la
intenció. Hi ha un fet transcendental
comú: que se sotmetran als trets pro-

pis de l’oralitat de qui els farà parlats;
que podran, doncs, ésser modificats
més o menys en traduir la lletra en veu,
i que això dependrà, òbviament, del
públic que n’hagi de ser el destinatari.

La història de qualsevol llengua que
hagi arribat a l’escriptura té un punt
d’inflexió essencial: el de l’extensió de
la lectura privada. En els períodes més
o menys llargs en què una societat no
té un accés normal a la lectura de la
llengua pròpia, perquè no està prou
alfabetitzada, és imprescindible la trans-
missió d’informació a través de l’orali-
tat pública; oralitat que sovint, per tal
que els missatges siguin comunicats
amb fidelitat als objectius de l’emissor,
es fixa per escrit; així esdevé instrument
útil per a qualsevol persona que els hagi
de fer arribar verbalment a altri. Quan
es fa progressivament general la capa-
citat de llegir, minva aquest tipus de

transmissió a través d’intermediaris, la
qual cosa implica tenir present que el
consumidor particular de textos escrits
ja no disposarà de l’ajut de cap recita-
dor: tant pel que fa al contingut com
pel que fa a la forma, s’hauran d’ex-
pressar de manera ben distinta, per a
evitar al màxim l’ambigüitat, perquè
siguin entesos adequadament.

Hom sap que l’Església, per les ne-
cessitats de proselitisme de la seva
doctrina, és una de les principals im-
pulsores dels parlars vulgars romànics.

Com que ha de ser assequible a tot el
poble, a totes les capes socials, li caldrà
tenir compte de fer-se intel·ligible a la
majoria no alfabetitzada; per això es re-
comana expressament als clergues que
recorrin al registre col·loquial.

La predicació és una eina bàsica per
a l’ensinistrament en el camp religiós.
Les homilies s’adrecen a tothom. I per
tal que s’adeqüin a la unitat de criteri,
a la fe, a l’ortodòxia, s’escriuen els ser-
monaris, que no són sinó la guia per a
l’educació dels homes i dones. Les Ho-
milies d’Organyà pertanyen a aquest
gènere: són de contingut estrictament
religiós, escrites per a ser dites i se cen-
yeixen a un registre que ha de ser entès
pels feligresos que les oiran. Estan,
doncs, entre el parlat i l’escrit. Ens han
arribat com a escriptura, evidentment,
però les descodificaríem malament si
no teníem sempre en compte que el

LLENGUA NACIONAL - núm. 48 - III trimestre del 2004 17

T R I B U N A

Un carrer típic d’Organyà



que s’ha redactat és sempre matisat pel
reforç de qui predicarà: entonació,
corba melòdica, ritme, èmfasi, afegi-
tons improvisats, canvis, etcètera.

En tractar-se, per tant, d’un text que
fa de pont entre l’escriure original i el
parlar a què s’ha de traslladar, hi tro-
bem particularitats lingüístiques pròpies
d’aquesta mena de producció, que mai
no ha faltat al llarg de tota la història
de la llengua catalana fins als nostres
dies, com no falta al llarg de la història
de qualsevol llengua que coneix orali-
tat i escriptura.

Destacaré les més importants.
1. El recurs a la llengua llatina. Mal-

grat que pugui semblar una contra-
dicció, el recurs a la llengua llatina és
una tècnica de comunicació que en l’o-
ralitat serveix per a donar autoritat al
missatge. D’altra banda, no hem d’o-
blidar que l’Església no es desvincula
mai del llatí; al contrari, l’acaba adop-
tant com a idioma oficial. Però crec que
aquestes no són les úniques raons;
contràriament a allò que s’ha afirmat
poc críticament, fins i tot les classes més
populars devien entendre aquesta llen-
gua més que no pensem; al cap i a la
fi, hi estaven relativament pròxims en el
temps i, sobretot, la sentien sovint com
a ressort que esporàdicament no es
perd mai.

Cada homilia és encapçalada per
una citació llatina, que és la síntesi in-
troductòria del tema del sermó, la font
de la qual és l’Escriptura o un altre text
litúrgic, patrístic, que funciona com a re-
ferent. A continuació se n’explana la
traducció al català; he de subratllar que
aquesta no és ben bé literal i de vega-
des és francament lliure. Vegem-ne al-
gun exemple:1

[...] [Org I]
[Si linguis hominum lo]qar et angelorum,

karitatem a[utem] non ha[beam, factus
sum velut aes sonans aut cymbalum]
t[inniens]

Senniors, aizò vol dir e mostrar [...] qe si
om parlave tan gint co un [...] del món,
e ere cast e abstinent...

Dominica in .I.ª [Org III]
In illo t[empore], ecce ascendimus Jerosili-

mam et consumabuntur omnia qe
scripta sunt per profetas de Filio ho-
minis.

S[einors], qan N[ostre] S[éiner] J[hesu] Ch-
rist anave per les terres de Jherusalem...

L’ús del llatí no es limita a la intro-
ducció o intitulació, que, al capdavall
hom pot pensar que no es llegia en veu

alta i que era simplement un referent
exclusivament per als predicadors;
també el trobem a l’interior de les ho-
milies, sempre com a tècnica d’autori-
tat persuasòria i amb la traducció més
o menys literal a continuació:

...Convertimini ad me in toto corde vestro.
– Tornad-vos a mi (...) de tot vostre cor...
[Org IV]

...Fili David, miserere mei. – O Séiner, fil de
la Verge, mercé ajes de mi... [Org VI]

Generalment, en el si del text el llatí apa-
reix en l’ús de l’estil directe, per tal de
donar més vivacitat i realisme a la nar-
ració: són mots posats en boca d’altri.

L’estructura de les homilies, força
semblant en totes, presenta l’acaba-
ment amb una citació també en llengua
llatina, que ve a ser com un tancament
estereotipat: és idèntic en totes les ho-
milies, llevat de la III, que diu: Cui est
honor et gloria, i no se’n fa mai la tra-
ducció:

Qod (o Qi: Org II) ipse praestare dignetur qui
cum Patre vivit.

2. El vocatiu referit als oients. És
evident que en l’oralitat l’ús del voca-
tiu és incomparablement més freqüent
que no en l’escriptura. Molt més, és
clar, si es tracta d’una homilia, ja que
la intenció proselitista afavoreix que es
reclami constantment l’atenció del des-
tinatari. En les Homilies d’Organyà és re-
cursiu el vocatiu senyors al costat de
frares cars, amb el sentit de «estimats
germans».

3. La primera i la segona persona
del plural del verb. Un altre tret propi
de l’oralitat exhortativa és el d’emprar
la primera persona del plural dels verbs,
quan l’emissor implica tots els qui l’es-
colten i, endemés, també s’hi inclou ell
mateix, fenomen que atorga modèstia
al discurs i, doncs, major credibilitat:

...si.ns volem gardar de perdició e de vani-
tad, obs avem a saber qé és caritad...
[Org I]

...no vulams lo gog del duirable paradís per-
dre... [Org I]

...fraires cars, esforcem-nos qe.ls pecats en
qé somo nos lexin... [Org II]

...devem aver paciència e humilitad...
[Org V]

...clamem mercé e misericòrdia... [Org VI]

O bé fer ús de la segona persona del
plural, remarcant el to de qui alerta
l’auditori:

...Sapiats, s[einors], qe tot lo bé qe om fa...
[Org I]

...S[einors], audid avetz del ceg qe...
[Org III]

...S[einors], ara podetz audir com és Diable
mals... [Org V]

4. Elements de didàctica oral. Una
característica dels sermons religiosos
és la utilització de tècniques expressi-
ves que contribueixen a la creació d’un
context en què l’enunciat és assimilat
més fàcilment i sobretot més amena-
ment; fa més viva l’atenció dels re-
ceptors.

De vegades són estereotips o ex-
pressions redundants que no serien ne-
cessàries en el discurs escrit, però que
són efectives, en canvi, en l’oral:

...Senniors, aizò vol dir e mostrar (...)
[Org I]

...Zo (co) és [Org I]

...en aqesta (aital) gisa [Org III]

L’ús de l’estil directe, igualment molt
propi del parlat, condiciona la tria de les
expressions que l’antecedeixen: 

...P[er] zo dix sapi Salamó: Vanitas... [Org I]

...la Sancta Scriptura, la qal dix la prop-
heta de Déu [...]:[Declinet... [Org I]

...E encara sí dix sent Paul en la [pís-
tola]: Sive prophetiae... [Org I]

...així com l’avengeli o dix, en aqesta
gisa: Ecce ascendimus... [Org III]

...En aital gisa dix N[ostre] S[éiner]: Jo
seré... [Org III]

...él comenzà a cridar en aqesta gisa:
Jhesu... [Org III]

No hi manca la introducció a l’estil
directe amb citació llatina d’autoritat i
credibilitat:

...e ja dixeren ad él –interrogabant au-
tem discipuli eius qe esset hec pa-
rabola–: Séiner trastot poderós, si a tu
platz... [Org I]

La solució amb l’estil indirecte, pot
ser igualment profitosa per a la pre-
tensió d’ensenyar:

...E per zo dix sent Paul en la pístola qe nu-
lla obra non... [OrgI]

Els exemples, les comparacions són altres
vies molt efectives per a aclarir la doc-
trina que es vol predicar:

...Qan om és macip, pensa així com macip
e sab així com macip; e emperò, qan és
feit hom, lex[a] aqel[es] coses qe són de
macip... [Org I]
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...Aqel qi ix seminar la sua sement e, de-
mentre qe semenava, la una sement ca-
deg prob de la via e fo calzigad[a] e·ls
ocels del cel mengaren aqela sement,
aqest seminador dix N[ostre] S[éiner] qe
són los maestres de Sent[a] Eglésia, [e
la sement, la paraula] de la predicació
de Jhesu Crist. Los auzels del cel qi men-
garen aqela [sement són] los diables, qi
tolen la paraula de Déu... [Org II]

...Qar així o trobam en la homelia de sent
Gregori, qe u·monge fo e, qan se dec
morir, devezí tot son aver e partí’l, es-
tirs dos besans qe li oblidaren; e per
aqels dos besans deg ésser perdud en
infern e estec-ne .XXX. dies en pena.
[Org IV]

5. La interrogació retòrica. La inter-
rogació retòrica és un recurs espe-
cialment útil per a l’oralitat, ja que en
l’escriptura hi manca la intervenció su-
prasegmental de la corba melòdica del
parlat. S’ha utilitzat i s’utilitza encara
particularment en els sermons:

...Qid prodest viro si tota domus clau-
datur et unum rel[i]nqatu[r] in ea fo-
ramen? – ¿Qal prod té ad om, zo
dit, qi ben tanca sa casa o son cas-
tel e i laxa un trauc on éntran los lai-
res e raubon lo castel e la maisó?
¿Qal prod és ad om qu à pres altrui
aver, o per engan o per ladronici o
per tolta o per fals jutgament, e pren
sa penetència e no [red] aqel aver?
[Org IV]

6. Les formes lèxiques que evi-
dencien el caràcter oral. Òbviament
els verbs oir o escoltar són els que
semànticament indiquen més clara-
ment que un producte lingüístic s’e-
met oralment. En les Homilies d’Or-
ganyà el verb oir és força freqüent:

...S[einors], audid avetz del ceg qe...
[Org III]

...él màs cridave, axí com odid avetz...
[Org III]

...així com audid avetz per les paraules
del sent evangelii. [Org III]

...S[einors], ara podets audir com és Dia-
ble mals... [Org V]

...Ara avetz audid com lo Diable tentà
om... [Org V]

...qé dix en evangeli qe adés avetz ozid...
[Org VI]

En aquest darrer exemple, l’adverbi
adés reforça encara més el caràcter oral
del text.

Més enllà, doncs, de la datació
exacta de les Homilies d’Organyà, és
evident que es tracta d’un document de
valor gran i múltiple. És un dels primers
escrits íntegrament en llengua catalana.
Es tracta d’una mostra sense precedents
de la tasca de trasllat d’una llengua
romànica, l’occità, a una altra, el ca-
talà. Tot i no poder-se incloure dins les
obres de creació literària o d’alt pensa-
ment, tanmateix pertany a un registre
que, essent de caràcter popular pels
objectius que es proposa, tanmateix no
és gaire lluny del registre formal. Això
no obstant, té exemples il·lustratius del
que havia de ser l’ús col·loquial de la
llengua, ja que es proposa arribar a to-
tes les classes socials i especialment a
les més baixes. Es tracta, en fi, d’un text
que és a cavall de l’oralitat i l’escrip-
tura: és escrit però amb la finalitat de
ser llegit. Un tresor, doncs, des de molts
punts de vista, de la història lingüística
dels territoris de parla catalana.♦
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L’observació de la llengua de les Homilies d’Organyà,
que encara podem continuar considerant com el primer
testimoniatge més important del català literari antic,

ens la mostra ja fonamentalment com la que trobem al llarg
del període medieval, però amb algunes particularitats, so-
bretot d’arcaisme, que ens la fan més interessant.

Intentem de subratllar en síntesi aquells trets gràfics,
fonètics, morfosintàctics i lèxics que més poden sorprendre
o desconcertar el lector modern.

1) Reflexos gràfics de les a i les e àtones, que revelen la
procedència occidental del text, és a dir, de les terres d’Ur-
gell. Així, la majoria de desinències en -e de les terceres per-
sones del singular dels verbs: acaptave, adorave, anave,
aproxmave, avie/ avia, cese, clamave / clamava, cridave,
cuide, devie, dezie, engane, estave, fazie, gitave, parlave, po-
save, pregave / pregava, tenrie, vevie.

2) Doble solució encara dels mots procedents del llatí -
ACT- (FACTUS): fait, faitz, faits / feit, feits, feites, perfeita, que
acabaran en l’única forma en -e: fet, feta. Semblantment el
doblet sant, santa / sent, senta.

3) Vacil·lació entre el manteniment del diftong llatí AU o
la seva monoftongació en o: audí, audid, audir / od, odid,
odir, ozen, ozí; auzels /ocels; causa / cosa; pausad /posa. 

4) En posició final de mot, les consonants oclusives llati-
nes (P, T, C), que en les llengües romàniques occidentals, en
posició intervocàlica, s’havien sonoritzat en b, d, g i que en
català, en arribar a trobar-se en posició final absoluta o da-
vant -s final, acabarien per tornar-se a ensordir, encara apa-
reixen majoritàriament com a sonores: acabad, ardid / ardit,
audid, odid, ozid, cab, calzigad, caritad / caritat, ceg, ciu-
tad, coronad, enemigs, escopid, espirad, esteg / estec, hu-

militad, lancejad, liad, meitad, obs, pecad / pecat, pecadz
/ pecats, portads, pregs, prob, pugad, sab, tornad, tradid,
umanitad, vanitad / vanitats, vedad, veritad, vertud, vo-
lontad. En textos posteriors ja predominen clarament les
oclusives sordes p, t, c, al final d’aquests mots i anàlegs,
com és norma actual. 

5) Distinció o confusió entre consonant africada alveo-
lar sorda (= c, ç, z) i fricativa alveolar sorda (= s). És molt
corrent en el català antic, en diversa mesura segons els
períodes i els textos, la presència vacil·lant de les grafies c,
ç i z per a representar el so africat alveolar sord (= ts) a què
van confluir les combinacions llatines C + e, i  i TI. En no dis-
posar d’un signe gràfic específic per a expressar aquell nou
so romànic africat sord, els escrivents medievals, especial-
ment els de territoris de parla castellana, van recórrer a la
lletra z, de poc rendiment en llatí, i encara en mots sobre-
tot d’origen grec, i que ja havia expressat el so africat de
ts. Precisament una estilització exagerada del traç superior
de la z, corbat cap a la dreta, va originar en l’escriptura cas-
tellana la lletra ç (que anomenen zedilla per la menuda z
que penja a sota), perduda paradoxalment en castellà mo-
dern, però conservada en català, francès i portuguès. Aquest
so africat aniria evolucionant a fricatiu alveolar sord (= s)
fins a confondre’s amb aquest, procedent del so fricatiu si-
bilant s. D’aquí les vacil·lacions que trobem en els textos an-

tics i també, doncs, en les Homilies, on, però, no apareix cap
vegada el signe ç: aicel, aicí, aicestas, aicò, aizetz, aizò, au-
zels, avareza, avoleza, azò, calzigad, cese, cessaran, co, cel,
cobeeza, comenzà, dolzament, esforcem, forza, garenza, ga-
zardó, ivaz, macip, macipea, maisó, maleza, manazaven, me-
nacaven, menazadors, menazaven, monconges, monzonges,
ocels, oficis, oracions, onranza, oreeza, riquezes, savieza, sig-
nificanza, terza, terzer, vezer, zeles, zo. Les grafies aicò, co,
menacaven i monconges, amb c, s’han d’interpretar inequí-
vocament amb valor africat, tenint en compte els paral·lels que
trobem en les formes aizò, azò, zo; menazadors, manazaven,
menazaven; monzonges. De fet, altres editors de les Homi-
lies ja interpreten gràficament aquesta c com a ç.

6) Molts testimoniatges dels estadis evolutius intermedis
de les combinacions llatines intervocàliques D, C + e, i, TI: 

a) en d o z intermèdies o finals: audid, audir, ava-
reda, avaresa, avoleza, cadeg, caden, cader, cadrà, cobeeza,
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crod, devezí, credeg, credegeren, crezeg, crezen, dezie, de-
zien, dezim, diz, dizie, fazie, féd, fedels, fedés, gadardó, ga-
zardó, judeus, laudors, maleza, meinscredents, od, odid,
odides, odir, ozen, ozí, ozid, oreeza, pad, palaz, peds, pla-
der, prod, radó, redebre, vedí, vezer, videren;

b) en t o tz finals: dit, fét, platz, vit; 
c) en hiat: avarea, cegea, descreents, macipea. 

7) La consonant fricativa palatal sorda (= ix) és repre-
sentada habitualment per la simple x, llevat de així i enaixí:
aproxmave, conoxem, conòxer, elex, exament, exí, exir, exi-
rem, laxa, lexà, lexàs, lexem, lexet, poxeule, puxam, puxoule,
puxular, segex, segexen.

8) L’ús de la fricativa palatal sonora (= ja, jo, ju, ge, gi)
coincideix amb l’ús actual: aja, ajam, ajas, ages, agesen, àn-
gel, Avengeli, cogitacions, coratge, dejunà, dejunem, de-
junàsem, dejuni, Evangeli, evangelista, exajar, generació,
gens, gent, gentz, gint, gitar, imatge, jamés, jejuni, Jericó,
Jherusalem, Jhesucrist, jo, Jordà, judeus, judici, just, justa, lan-

cejar, leges, màjerment, major, monge, monzonges, perju-
ris, regisme, vegílies, Verge, vigílies. Però també apareixen
mots amb les lletres j i g intercanviades per a representar el
mateix so: ajes, ajés, domenga, envega, jutgament, manga,
mengà, mengar, mengaren, pugad. 

9) L’oclusiva velar sonora (= ga, go, gu, gue, gui) és re-
presentada per g simplement davant vocal anterior e, i: agés,
agesen, cegea, degés, gia, gian, gisa / guisa, segescam, se-
gex, segexen, segir, segiran, segirian. També la velar sorda
q: segesqe. De fet, en tota possible combinació de q + e, i
(= que, qui, aquel, aquela) l’escrivent usa la grafia q amb tit-
lla d’abreviació. D’aquí que alguns editors transcriuen qe, qi,
i altres interpreten ja que, qui. 

10) La nasal palatal (= ny) té diverses representacions: 
a) -in-: compaines, meinscredents, meinspreden,

sein, séiner, seinor; 

b) -ng-: companges; 
c) -ni-: plánier, vergonia; 
d) -nni-: senniors; 
e) -n: an, den.

Cal observar que la n dels mots engan, enganar en ca-
talà antic no tenia valor palatal de ny, sinó de n. 

11) La lateral palatal (= ll) apareix representada sempre
per l en totes les posicions, sense distincions d’origen eti-
mològic, llevat d’un cas de nuil i un altre de nulla, segura-
ment per cultisme gràfic: ladonc, ladronici, laïntz, laires,
lancejad, laudors, leges, lengues, laxa, lex, lexàs, lexen, le-
xet, liad, loc, lurs; aizela, alumenà, alumenament, apela,
apelà, aquela, barala, calar, deliure, deliurada, ela, falimentz,
faliran, fila, folia, nula, tola, tolan, trebala, trebalarà, vu-
lams, zeles; aicel, aqel, auzels, aval, castel, él, ergul, fil, fol,
ocels, tol, trebals, uls, urgul.

12) Hi predomina l’absència de h etimològica: aver (en
totes les formes), o (= ho), om (= home, hom), onranza, ore-

eza, umanitad. Hi ha, però, algunes poques excepcions: ho,
hom, homelia, homicidis, hora, humilitad, humor. No hi ha
cap cas de h integrant del dígraf ch per a representar el so
velar de k, tan corrent, d’altra banda, en tot el català me-
dieval, artifici paleogràfic ja molt antic d’ús de la h, que era
muda, per a no confondre la lletra c amb la t, que tenia un
traçat molt semblant, particularment en l’escriptura gòtica.
Així, mots de les Homilies com ag, com, dec, doncs, ladonc,
loc, pauc, rics, veng, volg, apareixen en la majoria de textos
posteriors escrits amb ch. Però el traç força diferenciat en-
cara de la c i la t en l’escriptura postcarolina de les Homilies
no feia necessari el recurs a aquest artifici gràfic posterior.
Amb tot, ja hi trobem un sol cas de donches, al costat d’un
donces i un doncs.

13) Trobem en les Homilies alguns vestigis de la decli-
nació llatina, és a dir, alguns mots que apareixen en dobles
formes, l’una procedent del cas nominatiu llatí, i l’altra, de
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l’acusatiu, usats respectivament per a designar el cas recte
(subjecte) i el cas oblic (complement). Aquesta distinció per-
dura en textos posteriors, però cada vegada és menys re-
gular i vigent: Déus / Déu, res / ren, mals e ardidz, séiner /
seinor / senniors.

14) En català medieval observem un cert predomini del
morfema -es en els plurals de substantius i adjectius mas-
culins acabats en -s en el singular, per damunt del morfema
-os, no generalitzat fins al segle XV i originat segurament en
mots amb vocal tònica o o bé u, per assimilació de la e de
-es a aquella vocal tònica (per exemple, buces, erguylloses,
poderoses, etc.). Però en les Homilies els únics plurals mas-
culins que trobem són falses i corsses.

15) Formes verbals particulars, arcaiques: 
a) alguns perfets anomenats forts, amb accent en

el radical: conog ‘conegué’, conogren ‘conegueren’, dec
‘degué’, dix ‘digué’, estec ‘estigué’; 

b) conservació de la s llatina de la desinència de la
primera persona del plural: fazams ‘fem’ (subj.), retingams
‘retinguem’, soms ‘som’, vulams ‘vulguem’;

c) residu de la -t de la segona persona del plural de
l’imperatiu llatí: tornad ‘torneu’; 

d) altres formes diverses: devezí ‘dividí’, od ‘oí’ ,
odid ‘oït’, odir ‘oir’, ozen ‘oeixen’, ozí ‘oí’, parcesqe ‘perdoni’,
puxam ‘puguem’, qer ‘cerca’, qeria ‘volia’, qis ‘demanà’ (for-
mes de querre ‘cercar, demanar, voler’), tola ‘tolgui, tregui’,
traga ‘tregui’, venceg ‘vencé’.  

16) Sintaxi de l’oració. No podent exposar-ne un estudi
detallat, remarquem, però, que les Homilies, malgrat trac-
tar-se d’un text ben antic, presenten una tònica sintàctica
general elevada, amb ús ja normal de la hipotaxi o subordi-
nació oracional i amb alguns trets llatinitzants, sobretot en
l’ordre de la frase, indicis d’un nivell de cultura superior,
eclesiàstica, dels seus autors, i pròpia dels temes de què
tracten. 

17) Les Homilies ofereixen alguns trets gràfics, fonètics i
morfosintàctics que, tot i que han pogut ser tinguts per ar-
caismes, revelen més aviat veritables occitanismes ? amb
proporció mesurada, cal admetre-ho?, que no poden es-
tranyar, si els nostres sermons són una traducció d’un ori-
ginal occità, segons que sembla més que probable:

a) la combinació consonàntica -tz, usual en llengua
d’oc: avetz, diz, faitz, falimentz, gentz, moltz, nuitz, pecatz,
pensamentz, platz, podetz, sapiatz, totz;

b) el reflex fonètic de certes z intervocàliques: ai-
zeles, aizí, aizò, auzel, avoleza, cobeeza, dezie, dezme,
fazams, garenza, gazardó, maleza, oreeza, ozid, rezebam,
vezer;

c) la conservació d’alguns casos de diftong AU llatí:
audir, laudor, pauc, pausad, rauben; 

d) el resultat en diftong dels mots fraires, laires;
e) el manteniment del grup -ND-: demandà, emen-

dar, mandaven; 
f) algunes formes verbals: exajet (enfront de exajà),

lexet (enfront de lexà);
g) els mots: garenza, poxeule, puxular.

18) Remarquem els mots següents pel seu arcaisme, de
caràcter popular o culte: afars ‘afers’, aicel ‘aquell’, aicestas
‘aquestes’, aizela ‘aquella’, anc ‘mai’, atresí elex ‘també,
igualment’, audir ‘oir’, almosna ‘almoina’, altrui ‘altri’, arma
‘ànima’, avareda / avareza / avarea ‘avarícia’, cadeg ‘caigué’,
cader ‘caure’, cel ‘aquell’, companges /compaines ‘multi-
tuds’, conòxer ‘conèixer’, coratge ‘cor’, cors ‘cos’, cotidi
‘cada dia’, credeg ‘cregué’, credegesen ‘creguessen’, cretre
‘creure’, crezeg ‘cregué’, crezen ‘creuen’, crod ‘la creu’, cui
‘a qui’, desirers ‘desigs’, dezme ‘desena part’, diciples ‘dei-
xebles’, domenga ‘propi del Senyor’, elex ‘mateix’, enantz
‘abans’, enaprés ‘després’, enquer ‘cerca’, enquira ‘cerqui’,
entrò ‘fins’, espirad ‘infós’, estirs ‘llevat de’, exajar ‘temptar’,
exament ‘igualment’, femna ‘dona’, flum ‘riu’, for (que) fa-
rem ‘cometrem’, fraires / frares ‘germans’, gadardó / ga-
zardó ‘guardó’, garenza ‘garantia’, gint ‘bé, gentilment’,
glotonia ‘golafreria’, ivaz ‘ràpidament’, laïntz ‘allà dins’, lai-
res ‘lladres’, laudors ‘llaors, lloances’, macip ‘noi’, macipea
‘noiesa, infantesa’, menestirs ‘ministeris’, mester ‘misteri’,
monzonges ‘mentides’, nient ‘no res’, obs ‘necessitat’, ore-
eza ‘horridesa, impuresa, brutícia’, pad ‘pau’, palaz ‘palau’,
pauc ‘poc’, pausad ‘posat’, peds ‘peus’, plader ‘plaer’, pom
‘fruit’, poxeule / puxoule ‘prec, instància’, prod ‘profit’, proxme
‘proïsme’, puxular ‘pregar instantment’, radó ‘raó’, rauben
‘roben’, redebre ‘rebre’, redre ‘tornar, restituir’, regisme
‘regne, reialme’, sein ‘campana’, sement ‘llavor’, seminador
‘sembrador’, senes ‘sense’, sofrir ‘aguantar, suportar’, sus
‘sobre’, ti ‘te’, tolre ‘llevar, treure’, tolta ‘exacció injusta’,
trauc ‘forat’, trastot ‘tot en absolut’, trer ‘treure, alliberar’,
tuit ‘tots’, unqa ‘mai’, vedí ‘veí’, vezer ‘veure’. 

19) En el vocabulari de les Homilies, netament eclesial i
de nivell culte, podem distingir, ultra els mots més comuns
i bàsics de la llengua, els camps semàntics següents:

a) Bíblia, especialment Evangelis: Adam, àngel, apòs-
tol, Ascensió, aveniment, Crist, cristià, crod, David, demoni,
Déus, diable, diciples, Escriptura, Evangeli, evangelista, exa-
jar, Isrel, Jericó, Jherusalem, Jhesu Crist, Jordà, judeus, judici,
Mateu, Mont Oliet, pagà, Passió, Paul, Pístola, predicació, pro-
feta, profetar, prophecies, regisme, Ressurrecció, ressuscitar,
Salamó, Seinor, Sidon, temple, temtar, Tirus, Verge;

b) doctrina: ànima, cel, celestial, divinitat, fe, glòria,
gràcia, infern, judici, menestirs, mercè, mester, miracle, mi-
sericòrdia, misericordiós, no fe, paradís, penes (de l’infern),
perdició, perdut (en infern), regisme, salvament, salvar;

c) moral: abstinència, abstinent, adulteri, alumena-
ment, almoina, avarea, avoleza, bé, caritad, carn, carnals
(desigs), cast, cobeeza, cogitacions (males), confessió, deju-
nar, dejuni, descreents, desigs (carnals), desirers (carnals), er-
gul, fedels, fornicacions, glotonia, humilitad, ira, meinscre-
dents, paciència, parcir, pecador, pecad, penitència, perdonar,
perjuris, predicar, sancta, sent, servir, supèrbia, tenebres (de
mort, de pecat), vanaglòria, vanitad, vertud;

d) culte i pietat: adorar, do, homelia, oblacions, ofi-
cis, oracions, pregs, pregar, qarentena, qaresma, vegílies,
ydoles; 

e) gent d’Església: Agostí, doctors, Gregori, monge,
preveres.♦
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Diferències entre res i gens
És molt diferent de dir «No m’a-

grada res» o bé «No m’agrada gens».
«No m’agrada res» vol dir que no hi

ha cap cosa que m’agradi. Però «No
m’agrada gens» vol dir que no m’és de
cap manera grat allò de què parlo.

Gens forma part de la sèrie com-
posta de poc, molt, gaire, força, prou,
tant.

Així, no m’agrada molt, no m’agrada
gaire, i no m’agrada gens, formen part
del mateix grup o sèrie. Contràriament
res pertany a un altre grup.

Res pertany a la sèrie de moltes co-
ses, poques coses, gaires coses, força
coses, etc. Així: No m’agraden moltes
coses, no em plauen gaires coses i no
m’agrada res, formen part de la ma-
teixa sèrie o grup.

Diríem que gens i els del seu grup
pertanyen als adverbis que «graduen
una intensitat». No m’agrada gaire
assenyala un determinat nivell d’in-
tensitat amb què allò m’agrada. No
m’agrada gens expressa la total absèn-
cia d’agradositat que em produeix aque-
lla cosa. Si no m’agrada gaire allò de
què parlo expresso que m’és grat amb
més intensitat que si no m’agrada gens.

Altrament, el pronom res es refereix
al «nombre o quantitat de coses». En
oracions interrogatives (Hi ha res que
t’agradi?) i en les condicionals (Si res
t’agrada, compra-ho), res equival a al-
guna cosa. En oracions negatives, les
més habituals en l’ús de res (no vull
res), significa cap cosa (no vull cap
cosa).

Cal, doncs, distingir dos grups:
1. Els que fan funció d’adverbis, poc,

molt, gaire, força, al qual pertany el
mot gens.

2. Les locucions pronominals, po-
ques coses, no gaires coses, moltes co-
ses, que formen grup amb els pronoms
quelcom i res.

Tot plegat ens permet de discernir
bé quan correspon de fer servir gens i
quan usar res.

Per exemple, què hem de dir,
aquesta maleta no pesa gens, o bé
aquesta maleta no pesa res?

Si trobem que en un altre cas
hauríem dit aquesta maleta pesa poc,
o no pesa gaire, evidentment cal ex-
pressar-ho amb gens, no pesa gens,
per tal com gens és del mateix grup
que poc i gaire.

Arabé, aquesta maleta no pesa res
vol dir no pesa cap cosa, expressió que
només fa sentit si volem dir que una ma-
leta no és ni una balança ni una ro-
mana; aquests estris sí que pesen mol-
tes coses, però les maletes no.

De vegades, emprar res allà on cal-
dria gens desguitarra la frase: El menor
no entén res de lleis, vol dir cap cosa,
cap mena de coses; però lleis ja és una
cosa determinada; per tant dir res i de
lleis és contradictori: res és cap cosa, lleis
és una cosa. Cal, doncs, construir dife-
rentment la frase, amb el pronom hi i
la preposició en, a més de substituir res
per gens: El menor no hi entén gens,
en lleis.

De vegades fa dir absurds: Indignat
una altra vegada per l’assassinat d’un
veí nostre. N’estic fart de tants assassi-
nats i no entenc res. Comentari: és molt
fort que no entengui res i, doncs, que
s’autodenomini estúpid. Volia dir-hi: i no
els entenc gens.

Insistim-hi: en frases negatives, res
significa cap cosa; reblem-ho, vol dir:
cap de les coses possibles.

Si l’home del temps ens diu: Baixen
les temperatures i res de pluja, incorre
en una contradicció en els termes: res,
que vol dir cap de les coses possibles, i
de pluja, que és una de les coses pos-
sibles. Ara: l’home del temps volia dir,
gens de pluja, o gens ni mica de pluja.
Gens equival a «gota» o a «mica»; per
tant, gens de pluja vol dir que no hi ha
hagut ni mica de pluja, ni gota de pluja,
expressions que sí que són coherents.

Res de res?
Darrerament, de vegades, sentim dir

o llegim l’expressió res de res, que vol
ésser com un res reforçat. Doncs bé, si
fins ara hem parlat de casos en què res
havia d’ésser gens, ara hem d’assenya-

lar que hi ha res de res que hem de dir
en català amb el conjunt gens ni mica.

Vegem-ho:
Només l’he vist en alguna audició de

ballades, en vigília d’eleccions, és a dir,
cada quatre anys. Això vol dir que ell,
de sardanes, res de res. Com que res vol
dir cap mena de cosa i sardanes és una
mena de cosa, es fa evident que calia
dir «... ell, de sardanes, gens ni mica».

Aquest darrer gens ni mica dóna per
sobreentès que ell, de sardanes, no en
sap gens ni mica, on apareix el pronom
en. Vegem-ho també a l’exemple
següent.

Sempre he optat per l’estabilitat,
perquè nosaltres, d’abusadors i de ca-
cics, res de res. És evident que ací se so-
breentén: ... nosaltres, d’abusadors i de
cacics, no en som (amb el pronom en,
fet que implica la necessitat de gens i
la inadmissió de res). Per tant, el text exi-
gia que digués «... de cacics, gens ni
mica». A més, afegim-hi que el de (de
«de cacics») que és un signe de parti-
tiu no admet res, que no és partitiu.

És clar que, en principi, si en una
frase el mot res és adient al context,
sembla que res de res deu ser accepta-
ble. És possible que hi hagi algun cas
que l’expressió tingui sentit de debò en
català. En tots els casos que m’he tro-
bat el res de res no m’agafa sentit. Ve-
gem-ne un cas.

S’organitzen seminaris sobre
història local per tal d’acabar des-
denyant-la i d’afirmar pomposament
una obvietat que no resol res de res.
És ben clar que si el text anterior admet
correctament dir: «... una obvietat que
no resol res» sembla que, reforçant-
la, donaria res de res. Si substituïm
aquell res per cap cosa, el conjunt res
de res sembla que resultaria cap cosa
de cap cosa, que no s’entén ben bé.
Tanmateix, tenint en compte que les
coses les podem resoldre, molt, poc,
«gens», m’inclino a entendre que res
de res és l’intensiu de l’expressió no
resol res i, per tant, que en català se-
ria: «... una obvietat que no resol,
gens ni mica, res».♦
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L’empobriment en el lèxic es manifesta en la minva d’ús
(amb perill de pèrdua definitiva) de mots o expressions

tradicionals, substituïts per d’altres coincidents amb el cas-
tellà, i en la pèrdua d’algunes útils distincions que la nostra
llengua ens permet.

Ací, d’entre molts exemples que podríem donar, en se-
leccionem uns quants que ens semblen particularment ac-
tuals. Primer donem el mot massa usat i després, en ne-
greta, el que s’hauria de fer servir més:

•  acolorir (traduint el cast. colorear) per pintar (en con-
textos com Els nens ara pintaran el dibuix);

•  agulles (d’un rellotge) per busques, minuteres;
•  aixecar-se (del llit) per llevaar-sse;
•  això no té importància per aaixò  raai;
•  a la vegada, al mateix temps, per aalhoraa, ensems;
•  alinear per aarrengleraar;
•  a manera de per aa  taall  dde;
•  a pesar de per maalgraat;
•  aposta per juguescaa;
•  aviat (cast. temprano) per dd’’horaa;
•  bastar per haaver-nn’’hi  pprou;
•  bebè per naaddó;
•  botella per aamppollaa;
•  burro per aase, ruc;
•  buscar per cercaar (recordem que aquest darrer verb és

ben viu a les Illes);
•  conquistar, conquista, per conquerir, conquestaa;
•  contagiar, contagiós, per encomaanaar, encomaanaaddís;
•  cultivar, cultiu, per conreaar, conreu;
•  dèbil, debilitat, debilitar, per feble, feblesaa, aafeblir;
•  descansar, descans, per repposaar, reppòs;
•  descendir, descens, per ddaavaallaar, ddaavaallaaddaa;
•  dia laborable per ddiaa  feiner;
•  digerir per ppaair;
•  donar-se pressa per aafaanyaar-sse, cuitaar;
•  donar voltes per giraavoltaar (p.e.: li fan donar voltes >

el  faan  giraavoltaar);
•  duració per dduraaddaa;
•  eco per ressò;
•  el dia següent per l’’enddemà;
•  elegir per triaar;
•  ensenyança per ensenyaament;
•  esclavitud per esclaavaatge;
•  espuma per escumaa;
•  estrella per estel;
•  evident, evidenciar, per ppaalès, ppaalesaar;
•  fatxada per faaçaanaa;
•  fila, filera, per rengle, rengleraa;
•  firmar, firma, per signaar, signaaturaa;
•  flotar per suraar;
•  freqüent, freqüentment, per sovintejaat, sovint;

•  gel, gelar, per glaaç, glaaçaar;
•  gotejar, gotera, per ddegotaar, ddegoter;
•  grup per collaa;
•  hàbil, destre, manyós; habilitat; per traaçut; traaçaa;
•  hala! per aappaa!, aau!;
•  inquilí per llogaater, estaaddaant;
•  insípid, insuls, per faat;
•  invertir (diners, temps...) per esmerçaar;
•  joguet per joguinaa;
•  joventut per jovent, jovenaallaa, jovenesaa;
•  labor per taascaa;
•  llanta (de cotxe) per llaanddaa;
•  lligar (gossos, cavalls... a una estaca) per fermaar;
•  manta (del llit) per flaassaaddaa;
•  marfil per vori, ivori;
•  mediador per mitjaancer;
•  mencionar per esmentaar;
•  millor dit per més  ben  ddit;
•  miner per minaaire;
•  moltes felicitats! per pper  molts  aanys!;
•  mullat per moll (p.e., anar mullat > aanaar  moll);
•  naturalesa per naaturaa;
•  necessitar, ser necessari, per haaver  dde  menester, caalddre;
•  no? per oi?;
•  obrir o tancar (un llum) per encenddre o aappaagaar;
•  ocell per moixó;
•  ocórrer, succeir, passar, per esddevenir-sse, esddevenir;
•  ofegar per negaar;
•  parar per aaturaar, ddeturaar;
•  parentesc per ppaarentiu;
•  parlar, parlar (o xerrar) pels colzes, per enraaonaar, ppaar-

laar (o xerraar) ppels  ddescosits;
•  partida (en el sentit de sortida) per ppaartençaa;
•  penjador per ppenjaa-rrobes;
•  per altra part per pper  aaltraa  baanddaa;
•  per exemple per com  és  aaraa;
•  pesat per feixuc;
•  plata per aargent;
•  poc després per aal  caapp  dde  ppoc;
•  portar per ddur, menaar;
•  posar el crit al cel per enfilaar-sse  fins  aal  caappddaamunt;
•  preferir per estimaar-sse  més;
•  prendre el pèl per rifaar-sse, ppaassejaar-sse, aaixecaar  laa  caamisaa;
•  preocupar-se per aamoïnaar-sse;
•  profunditat per fonddàriaa, ppregonesaa;
•  pròxim (subst.) per pproïsme;
•  quedar per restaar, romaanddre;
•  què va! per caa!, i  caa!, i  aaraa!;
•  rascar per graataar;
•  retrocedir per reculaar;
•  rodejar per voltaar;
•  saciar per saaddollaar;
•  Santiago de Compostel·la per Saant  Jaaume  dde  Gaalíciaa;
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L’esnobisme o gust per la novetat es
manifesta en l’ús massa freqüent

de mots que s’han posat de moda i en
la introducció de neologismes inneces-
saris; també podem incloure-hi el que
anomenarem «legalisme», és a dir, un
zel exagerat en l’aplicació de determi-
nades convencions legals. Vegem-ho
punt per punt i amb exemples.

1) Entre els mots o expressions que,
havent-se posat de moda, es fan servir
massa sovint, assenyalaríem, per ordre
alfabètic, els següents:

• apropar-se per aacostaar-sse;
• col·lectiu per col··lectivitaat, sector,

grupp;
• comentar per ddir, expplicaar;
• d’alguna manera (falca usada en

parlar i de la qual sovint es pot pres-
cindir);

• diferenciar per ddistingir;

• en solitari per tot  sol, totaa  solaa, etc.;
• intentar per miraar  dde, pprovaar  dde,

pprocuraar;
• pretendre per buscaar, cercaar, vo-

ler;
• problema per ddificultaat, ppreocu-

ppaació, maalddecaapp, traastorn (de salut),
aavaariaa (d’una màquina), obstaacle,  en-
trebaanc, ddestorb, contraatempps, etc.;

• proper -a (referint-se a temps) per
vinent, entraant, ppròxim -aa; 

• sequera per secaaddaa, secaa, seque-
ddaat, eixut, eixutaaddaa, etc.1.

2) Entre els neologismes innecessa-
ris, cal distingir els que suposen una
forma nova i els que suposen un sentit
nou. Vegem-ne uns quants de cada
classe:

a) neologismes formals: abstract (an-
glicisme per resum), pin (angl. per insíg-

niaa, escut, xaappaa), sponsor o espònsor
(angl. per ppaatrocinaaddor); culebrón (cast.
per telenovelaa o, si es vol, serppentot);

b) neologismes semàntics: continuat
-ada (per continu -ínuaa), gira (per sor-
tiddaa, recorregut, tomb, «tournée»), llis-
tat (per llistaa), primar (per aafaavorir, ppri-
vilegiaar, ppreferir), programació (per
pprograamaa), sentir (per escoltaar), veure
(per miraar).

3) Entre els casos de «legalisme»
podem esmentar l’ús, fora de contex-
tos específics (com etiquetes, mapes,
etc.), de:

• cava per xaamppaany2;
• Val d’Aran, Vièlha  (per Vaall  dd’’A-

raan, Viellaa).

LLENGUA NACIONAL - núm. 48 - III trimestre del 2004 25

L È X I C

Com afecta l’esnobisme 
el lèxic en general

JOSEP RUAIX

•  senyoriu per senyoriaa, senyoraallaa;
• sentir (en l’accepció de ‘lamentar’) per saaber  greu (p.e.:

Sento haver-te molestat > Em  saapp  greu  dd’’haaver-tte  molestaat); 
•  sobrer, desajustat, per baaldder;
•  sota el braç per sotaa  l’’aaixellaa (p.e., portar un llibre sota

el braç > pportaar  un  llibre  sotaa  l’’aaixellaa);
•  succés per esddeveniment;
•  tenda per botigaa;
•  terrè -ena per terrenaal;
•  trastos per aanddròmines, raamppoines;
•  treball per feinaa (p.e.: tenir molt treball > tenir  moltaa

feinaa);

•  últim -a per ddaarrer -aa;
•  usar per fer servir, emppraar;
•  utensili per estri;
•  vacacions per vaacaances;
•  viudo -a per viddu vídduaa;
•  xaval, xavala, per xicot, vaailet, xitxaarel··lo; mossaa;
•  xocar per toppaar.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre
el català d’avui / 2, pp. 59-63)

1. Va comentar també l’abús de sequera el tractadista Josep Llobera (Avui, 25-10-85).
2. Aquest cas d’esnobisme legalista ha estat denunciat, entre altres autors, per J. MIRACLE, Seguint la petja de Pompeu Fabra, p. 242, i J. MALLAFRÈ, De

bona llengua..., p. 58, els quals fan notar que, malgrat la propagació de cava per xampany, no ha prosperat, per ara, la de brandy per conyac, tot i
que es tracta de casos idèntics. També se’n va fer ressò J. Llobera (Avui, 15/16-1-86), recordant que existeixen els derivats xampanyització, xampa-
nyitzar, xampanyer, xampanyeria i la locució xampany de pobre.

(Extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques
sobre el català d’avui / 2, pp. 56-57)
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En l’ús públic –i també, és clar, en
el privat– cada dia sovintegen més

en la conversa els verbs que no se-
gueixen el règim que els pertoca; per
tant, emmalalteixen; i n’hi ha que han
sofert empelts no assimilables o que
han perdut la «memòria» de la seva
identitat.

Vegem-ne uns quants dins frases
copsades en mitjans públics, essencial-
ment de Catalunya Ràdio, que cito pel
sol fet que és l’emissora que escolto
més assíduament.
Vejam què diuen:

*De moment, va fer cas, que ja és molt. 
*Per molt que prediqui, no li fa cas.

Aquesta expressió verbal va nor-
malment acompanyada de la preposició
DE: fer cas de.
És a dir:

De moment va fer cas de la meva proposta.
Per molt que prediqui, no fa cas del seu

pare.

Si prescindim dels complements «la
meva proposta» i «el seu pare» perquè
ja sabem de què o de qui parlem, ens
caldrà substituir-los pels pronoms com-
plement corresponents, a fi que l’oració
no coixegi. Com que es tracta d’un com-
plement introduït amb la preposició de,
haurem de recórrer al pronom en:

De moment en va fer cas, que ja és molt.
Per molt que prediqui, no en fa cas.

L’ús del pronom li –referent a la ter-
cera persona del singular, serà correcte
quan substituïm alhora el complement
indirecte (a ell, a ella) i el preposicional
(de tal o tal altra cosa).

Parlant d’un pacient i del consell del
metge, per exemple, podríem dir:

Convé que li’n faci cas (o, col·loquialment,
que n’hi faci cas); és a dir, al metge, del
consell que li dóna.

Com també diríem: Convé que me’n faci
cas (a mi, del que li aconsello).

Igualment: Ja veurem si els en faran cas
(als veïns, d’allò que reclamen).

Ara bé, si ens referim simplement a
una tercera persona però no a una cosa,
sembla que en alguns àmbits és vàlid de
fer servir la forma pronominal de com-
plement datiu o indirecte.

Així, llegim en el Diccionari català-
valencià-balear d’Alcover Moll:

A Mallorca no sols es diu fer cas de qualcú, sinó
també fer cas a qualcú, posant en datiu el
nom de la persona a la qual es concedeix l’a-
tenció o la importància.

I seguidament hi ha l’exemple: 

Qualca jove que estigués jelós d’ell per haver vist
el cas que li feren aquell vespre... (Penya Mos.
lll, 134).

Tanmateix, acceptant aquestes for-
mes, convertim l’expressió fer cas de
en una altra que fóra fer cas a, la qual
cosa fa témer un calc del castellà:

«No hizo caso de las advertencias» = No
hizo caso.

«No hace caso a su amigo» = No le hace
caso. 

Això ens condueix a les frases anteriors
incorrectes:

Va fer cas de la proposta = *Va fer cas, en
lloc de en va fer cas.

No fa cas del seu pare = *No li fa cas, en
lloc de no en fa cas.

Convé que faci cas al metge (del seu con-
sell) = *Convé que li faci cas, en lloc de
li’n faci cas (o n’hi faci cas).

El castellà, naturalment, només fa
servir el pronom quan introdueix el com-
plement datiu (le), perquè ne té el pro-
nom en, com el català.

Un verb que també vol la preposi-
ció de és el verb abstenir-se.

Vegem-ne alguns exemples en el
Diccionari Fabra: abstenir-se de menjar
carn, d’estudiar, de votar; m’abstinc del
vi, s’absté de la carn.

Per tant, si la cosa de què ens pri-
vem ha estat anomenada anteriorment,
per a no repetir el nom farem servir el
pronom que correspongui al cas, que

serà novament el pronom en, substitu-
tiu de complements introduïts amb la
preposició de.

Això ens fa veure que és aberrant
la frase que vam sentir quan parlaven
d’unes eleccions:

*La majoria s’hi abstindran.

Aquesta frase voldria dir no pas
abstenir-se de fer alguna cosa, sinó
abstenir-se –no sabem de què– en un
lloc determinat (amb el pronom hi
substituint un complement circums-
tancial de lloc).
Calia dir, doncs:

La majoria se n’abstindran (de votar).

Contràriament a aquests usos per
defecte, n’hem constatat d’altres en
què el verb duu enganxat, com un pre-
fix, el mateix pronom que li cal per a re-
presentar el complement. Podríem dir
que és una forma pleonàstica que ha
passat a formar part del mateix verb.

Vegem algunes de les frases que
hem sentit en els mitjans ja esmentats:

*Aquest home no se n’ensurt; l’haurem d’a-
judar.

*No te’n pots enfiar, del que diuen.
*Voldria repetir les seves paraules, però no

me n’enrecordo.

Vet aquí que han convertit les for-
mes verbals pronominals se’n surt, te’n
pots fiar i no me’n recordo –que foren
les correctes i que pertanyen als infini-
tius sortir-se’n (salvar-se algú de com-
promisos, de dificultats, etc.), fiar-se de
(tenir confiança en algú, en alguna
cosa), recordar-se de (venir a la memò-
ria, no oblidar, etc.)– en unes altres que
hauríem de derivar de verbs inexistents,
és a dir: *ensortir-se’n, *enfiar-se de,
*enrecordar-se de.

I bé, un altre dia tornarem a parlar
de més usos verbals incorrectes.♦

LLENGUA NACIONAL - núm. 48 - III trimestre del 200426

L È X I C

Règims verbals caiguts en desgràcia

ROSER LATORRE

**********



L’expressió *tenir molt de cuento la
podem dir correctament de moltes

maneres. Una de les que proposem al
Grup Flaix és saber-la molt llarga.
NO: Ha marxat perquè no es trobava bé,

però em sembla que té molt de
cuento.

SÍ:   Ha marxat perquè no es trobava bé,
però em sembla que LA SAP MOLT LLARGA.

I si volem ser més contundents, podem
dir tenir moltes penques o moltes
galtes (o ser un penques o un galtes).
NO: Tu el que tens és molt de cuento.
SÍ:   Tu, el que tens, SÓN MOLTES PENQUES /

MOLTES GALTES.
Tu ets UN PENQUES / UN GALTES.

I *viure del cuento, tot i que un bon
equivalent és viure amb l’esquena dreta
(tal com ens recorda el Diccionari auxi-
liar de Ruaix), per mantenir el registre
informal i col·loquial que caracteritza els
nostres mitjans, optem per viure sense
fotre brot.
NO: En aquesta empresa hi ha molta gent

que viu del cuento.
SÍ:   En aquesta empresa hi ha molta gent

que viu SENSE FOTRE BROT.

*A  TTOOPPEE
Per evitar l’expressió *a tope hem ela-
borat una classificació segons que allò
que mesurem sigui la INTENSITAT, la
QUANTITAT o fins la QUALITAT:

1) Quan mesurem la INTENSITAT:
A cent per hora:
NO: La cursa s’ha de començar a tope.
SÍ:   La cursa s’ha de començar A CENT PER

HORA.

Al cent per cent:
NO: Per a guanyar, heu de creure en vos-

altres i estar a tope.
SÍ:   Per a guanyar, heu de creure en vos-

altres i estar AL CENT PER CENT.

Al límit:
NO: Viu la nit a tope!
SÍ:   Viu la nit AL LÍMIT!

Al màxim:
NO: Per a la temporada que ve, hem d’es-

tar a tope.
SÍ:   Per a la temporada que ve, hem d’es-

tar AL MÀXIM.

Arrasar:
NO: Els divendres estem a tope!
SÍ:   Els divendres ARRASEM!

A sac:1
NO: A tope amb el programa!
SÍ:   A SAC amb el programa!

A totes:
NO: Si l’equip no surt a tope, no hi tindrà

res a fer.
SÍ:   Si l’equip no surt A TOTES, no hi tindrà

res a fer.

De cul:
NO: Em sap greu, però avui vaig a tope

de feina!
SÍ:   Em sap greu, però avui vaig DE CUL

amb la feina!

En plena forma:
NO: S’ha d’estar a tope.
SÍ:   S’ha d’estar EN PLENA FORMA.

En plenes condicions:
NO: Hem d’afrontar l’inici de temporada a

tope.
SÍ:   Hem d’afrontar l’inici de temporada

EN PLENES CONDICIONS.

Intens:
NO: Hem tingut un cap de setmana a

tope!
SÍ:   Hem tingut un cap de setmana MOLT

INTENS!

Intensament:
NO: El Barça va jugar a tope.
SÍ:   El Barça va jugar INTENSAMENT.

Molt alt:
NO: Després d’aquesta victòria, tindran la

moral a tope.
SÍ:   Després d’aquesta victòria, tindran la

moral MOLT ALTA.

Radiant, pletòric:
NO:Aquesta setmana estic a tope.
SÍ:  Aquesta setmana estic RADIANT / PLETÒRIC.

Total:
NO: Quatre dies de festa a tope!

SÍ:   Quatre dies de festa TOTAL!
Treure tot el suc:
NO: Viu a tope la joventut!
SÍ:   TREU TOT EL SUC de la joventut!

A tot drap, a tota marxa, a tot gas,
a tota màquina, a tota castanya, etc.:
NO: Posem la calefacció a tope.
SÍ:   Posem la calefacció A TOT DRAP / A TOTA

MARXA…

També podem recórrer a altres alter-
natives, com la comparació:
NO: Estudiar a tope.
SÍ:   Estudiar COM UN POSSEÏT / DE MALA MA-

NERA.

2) Quan mesurem la QUANTITAT:
A dojo:
NO: Sexe i festa a tope!
SÍ:   Sexe i festa A DOJO!

Carregat:
NO: Avui el programa va a tope de truca-

des.
SÍ:   Avui el programa va MOLT CARREGAT de

trucades.

Saturat:
NO: Aquests dies vaig a tope de feina.
SÍ:   Aquests dies vaig SATURAT de feina.

Explotar, esclatar:
NO: Una discoteca que està a tope cada

cap de setmana.
SÍ:   Una discoteca que EXPLOTA (DE FESTA) /

que ESCLATA (DE GENT) cada cap de
setmana.

Rebentar:
NO: El cine estava a tope.
SÍ:   El cine era REBENTAT DE GENT.

3) Quan mesurem la QUALITAT o volem
dir que una cosa VA MOLT BÉ:
De conya:
NO: Aquesta temporada la secció va a

tope.
SÍ:   Aquesta temporada la secció va DE

CONYA.

Anar sobre rodes:2

NO: El projecte va a tope.
SÍ:   El projecte VA SOBRE RODES.♦
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1. A sac és als diccionaris amb el significat de «saqueig» en expressions com donar a sac, entrar a sac. Col·loquialment es pot fer servir com una bona
alternativa per a evitar *a tope.

2. Anar sobre rodes no surt ni en el GDLC ni en el DIEC, i el Diccionari castellà-català diu que s’ha de canviar per anar com una seda. De tota manera, el
Diccionari complementari del català normatiu ens informa que és entrat en el Diccionari Júnior, i també ho documentem al Diccionari de frases fetes
de Joan Abril. Al Grup Flaix ho fem servir.



Els rius, en recórrer un pla, poden
fer-ho segons un únic curs ben
definit, o bé tot destriant-se en

diversos canals o cursos. Els rius de la
primera classe de vegades tracen so-
bre el terreny una línia recta (o, si més
no, s’hi pot considerar), però més so-
vint s’entretenen a dibuixar un seguit de
sinuositats o meandres, tal com vam
veure en la revista anterior. Tant en un
cas com en l’altre, però, la formació d’i-
lletes enmig del canal no menyscaba la
unicitat del curs. No cal dir que en els
rius de la segona classe, anomenats
«rius trenats» o «anastomitzats», és fo-
namental la consideració dels diversos
canals entrellaçats o que se separen i es
tornen a ajuntar.

Tot això, però, ens pot semblar irre-
llevant, perquè no es pot pas dir que hi
hagi cursos fluvials d’aquesta segona
mena a casa nostra, si més no amb els
trets ben desenvolupats del que es diu
de l’anastomosi fluvial. Com a màxim
en podem trobar manifestacions inci-
pients en desembocadures, sobretot si
aquestes corren en un delta, o també
en rius d’alta muntanya, als trams
d’aigües tortes, on les aigues divaguen
per planells escassament desnivellats,
que probablement no són sinó antics
estanys recoberts. En canvi, no és gens
estranya la formació d’illes, amb la con-
següent partició del curs en dos canals,
un dels quals és més potent i conside-
rat més important pel fet que difícil-
ment ambdós tenen el mateix cabal. 

Tenint en compte tot això, vegem els
mots que la llengua popular assigna a

aquesta petita parcel·la del camp semàn-
tic fluvial: hi trobem les paraules de la
llengua comuna braç i branca, en apli-
cacions especials, i un mot peculiar,
galatxo, restringidament dialectal; tan-
mateix, potser és el que té el significat
més específic.

Una branca pot ésser, com diu el
DCVB, «cada una de les parts que són
com prolongació d’una cosa, de la qual
surten en sentit diferent», i, aplicat als
cursos d’aigua, esmenta especialment
(amb exemples de Verdaguer) la bifur-
cació o trifurcació fluvial (amb les valls
corresponents), sense que això sembli
implicar cap supeditació d’algunes de les
branques a una de principal o tronc.

Corominas, amb aquest sentit, sem-
bla mostrar una certa predilecció pel
derivat regressiu branc (que trobem
també en Verdaguer). Altrament ens fa
saber que a Tavascan (Vall de Cardós,

Pallars Sobirà) aclarien que un branc
era un barranc (per tant, no era el riu
principal) i, cosa més important encara,
significa també els trams de riu que hi
ha a banda i banda d’una illa fluvial; un
significat propi no sols de la Vall Ferrera,
sinó també documentat a la Cerdanya
i al Segre mitjà (Aguilar de Panella). Al
terme d’Angostrina (Alta Cerdanya), un
poc més avall de la capçalera de la Tet,
potser sota l’anomenat desert de Car-
lit, prop del l’estany de les Bulloses, hi
ha el lloc anomenat els Branes, «perquè
les aigües (del riu) hi corren en petits
cursos destriats», és a dir, en forma
d’aigües tortes.

Al Solsonès hi ha la variant brenc,
potser deguda, segons opina Coromi-
nes, a una contaminació amb trenc,
trenca. Brenc, però, es pot referir tant
a cursos d’aigua com a vies de comu-
nicació.
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Braços i illes fluvials: els galatxos

CARLES DOMINGO

Itinerari de pujada al Carlit

Vista general del Carlit i de la zona lacustre de les Bulloses (Alta Cerdanya)



Com una més de les diverses
aplicacions analògiques del mot
braç, en què el nom de les extre-
mitats toràciques de l’home és em-
manllevat per a anomenar un seguit
d’objectes o conceptes dispars –els
quals, però, tenen en comú el fet
d’ésser també formacions allarga-
des que deriven d’un eix principal,
tronc o suport–, tenim aquest mot
braç, que dóna nom als corrents
d’aigua que deriven d’un altre, se-
parant-se d’aquest. Val a dir que
tant podem trobar braç aplicat a
un curs natural d’aigua com a un
d’artificial; tant a un riu com a una
sèquia. Efectivament, en zones de
regadiu extens es dóna molt sovint
el nom de braç als cursos secundaris
de la xarxa de regatge, o sia a les
filloles o derivacions dels canals pri-
mordials; tant és així que, quan es
tracta del braç d’un curs d’aigua
natural, els geòlegs prefereixen re-
ferir-s’hi no usant simplement braç,
sinó la locució braç de riu.

Altrament hem d’advertir que
els braços de riu sovint no se se-
paren de forma manifesta de la di-
recció del curs principal; són sovint
cursos secundaris que corren al cos-
tat d’aquest, de manera més o
menys paral·lela i que potser no tri-
garan a ajuntar-s’hi de nou, dei-
xant al mig una illa. Si bé a dreta
llei els braços de riu no són sinó
cursos secundaris, de vegades, en
el cas dels rius trenats o anasto-
mitzats, hom anomena braç prin-
cipal al canal fluvial que duu més
cabal d’aigua.

Sobre braç aplicat a recs de regatge,
val a dir que hi fa concurrència el de-
rivat braçal; tant, per exemple, a l’Ur-
gell, com al País Valencià (ací sobretot
a «les comarques del Dellà Xúquer»,
com diu Coromines).

A la regió de l’Ebre, de Flix en avall,
coneixen generalment amb l’arabisme
galatxo els braços secundaris que de
vegades presenta el riu, això és, l’Ebre.
Galatxo és un nom comú en aquelles
contrades (tal com van contrastar els
Coromines pare i fill en la coneguda
excursió que feren plegats navegant pel
riu) i ha esdevingut també un topònim
(enregistrat en cinc o sis casos, en l’At-
les topogràfic de Catalunya). Entre
aquests topònims tenim, per exemple,
l’illa del Galatxo, entre Móra d’Ebre i
Móra la Nova –en què es veu clarament

com la susdita illa és formada per un
curt braç de riu que se separa del curs
principal, a la riba esquerra de l’Ebre–,
o també la puntera del Galatxo –el cap
extrem de la costa del delta que hi ha
a la vora dreta de la gola de Llevant del
riu–. En aquest darrer cas, però, Ga-
latxo es deu referir a l’antiga condició
subalterna de l’actual canal principal
del riu en la sortida al mar, perquè al
costat (deixant entremig una illa, l’illa de
Sant Antoni) hi ha el braç anomenat el
Riu Vell, que era abans el braç princi-
pal, com apareix en mapes antics.

Un galatxo pot ser, a més, el grau
que comunica, a través del cordó de
la platja, els estanys o basses litorals
amb el mar. Així, també al delta de
l’Ebre, al sortint de la Pruanya, mirant
cap a Sant Carles de la Ràpita, hi te-
nim la punta del Galatxo, al costat

d’uns aiguamolls que deuen tenir l’ei-
xida allí.

Segons el DCVB, un galatxo, a Be-
nissanet (Ribera d’Ebre), és també un riu
sec o rambla, i a Gandesa, la mateixa
erosió del terreny que produeix la pluja.

Remarquem finalment que la con-
dició secundària que, com hem vist, era
inherent en el significat de la majoria
d’accepcions de la paraula galatxo, es
conserva fins i tot quan alguna vegada
aquest mot passava a anomenar con-
duccions artificials d’aigua, puix això
s’esdevé tan sols quan hom es refereix
en realitat a regalls del regadiu, o sia
als braçals adés esmentats, especial-
ment, sobretot, als darrers de tota la
xarxa de rec i que aboquen l’aigua direc-
tament al conreu. Això darrer és enre-
gistrat a Calaiert, a Gandesa, a Tortosa
i a la Granja d’Escany.♦
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L’Illa del Galatxo, en el riu Ebre, en el seu pas entre Móra d’Ebre i Móra la Nova



Aquesta cèlebre declaració «Si ho
voleu, no serà una llegenda.» la
va pronunciar Theodor Herzl1 l’any

1897. Considerat el fundador del Sio-
nisme polític, Herzl feia referència a l’es-
tabliment d’un estat jueu en un futur no
gaire llunyà. Així en el seu opuscle titu-
lat Der Judenstaat (L’Estat jueu), afirmava:

Eren molts, però, els qui veien Herzl
com un profeta visionari, un garlaire
il·luminat que somiava una utopia im-
possible. Conscient d’aquests recels, ja
en el pròleg de la primera edició de Der
Judenstaat, publicat en 1896, es de-
fensava dels qui el farien objecte de
riota, argumentant que aquesta era l’ú-
nica resposta possible a l’assimilació i a
la situació de menyspreu i persecució en
què sempre s’havien trobat els jueus
de la diàspora2. 

Però si eren molts els qui conside-
raven que la creació d’un futur estat
jueu era una utopia irrealitzable, en-
cara eren més els qui no s’haurien ima-
ginat mai que la llengua d’aquest estat
seria justament l’hebrea. Ni Herzl ma-
teix no podia imaginar-s’ho. En el ter-

cer capítol del seu opuscle fa referèn-
cia a la qüestió de la llengua i diu:

Herzl no s’equivocava: no hi havia
ningú enlloc del món que fos capaç de
demanar un bitllet de tren en hebreu.

D’una manera anàloga al que havia
passat amb el llatí, l’hebreu havia es-
devingut una llengua culta, reclosa en
els àmbits de la litúrgia i l’estudi, i que
ben pocs, tret de religiosos i intel·lec-
tuals, podien comprendre. Era una llen-
gua diguem-ne «fossilitzada»; no dic
pas una llengua morta. Tot i no ser una
llengua viva, ja que no satisfeia les ne-
cessitats de comunicació immediata de
la població, com a llengua escrita i d’e-
rudició, no va deixar mai d’evolucio-
nar, adaptant-se necessàriament a les
exigències dels intel·lectuals que la uti-
litzaren durant prop de 2.000 anys de
diàspora. Forçosament havia de ser així,
ja que els gairebé 8.000 mots contin-
guts en la Bíblia eren insuficients per a
escriure un tractat de medicina o un
text legal, posem per cas.

Ens trobem, doncs, davant una si-
tuació de diglòssia, en què el mitjà

d’expressió oral dels jueus de les dife-
rents comunitats d’arreu del món no
era l’hebreu, sinó la llengua del país on
vivien i, sovint, les parles jueves que es
van desenvolupar en establir-se els
jueus en comunitats tancades, alienes
culturalment i físicament al món exte-
rior. Així va passar, per exemple, amb
el jiddisch, una llengua de base germà-
nica amb forta influència de l’hebreu i
de les llengües eslaves; o amb el jude-
ocatalà i el judeocastellà, dialectes del
català i del castellà, respectivament,
que, com el jiddisch, usaven l’alefat3 en
l’escriptura.

Nosaltres també tenim 
una llengua: L’Haskalà 
i els inicis del renaixement

Els orígens de la recuperació de la
llengua hebrea com a llengua oral cal-
dria buscar-los en l’anomenat moviment
de l’Haskalà, dit també Il·luminisme jueu
o Il·lustració jueva, moviment que va
sorgir entre els intel·lectuals jueus de
l’Europa Oriental a les darreries del
segle XVIII, paral·lelament al procés
d’emancipació social i política que es
produí en els països europeus d’a-
quella època.

Aquesta emancipació, social, polí-
tica i també cultural va suposar per als
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La recuperació de l’hebreu
El somni i la voluntat d’una nació

NOEMÍ PARÍS <www.israel-sheli.info>

«Si ho voleu,
no serà una llegenda.»

Theodor Herzl

1. Theodor Herzl (1860-1904): Fill d’una família jueva acomodada, va néixer a Budapest l’any 1860. Doctor en lleis per la Universitat de Viena, estadista,
periodista i escriptor, és conegut sobretot per la seva obra L’Estat jueu, un opuscle on analitzava les raons per les quals calia crear un estat jueu, es-
tudiava la seva viabilitat i assentava les bases que haurien de regir aquest futur estat. 

2. Diàspora: Aplicat als jueus, es refereix a l’exili i dispersió d’aquest poble fora de la terra d’Israel arran de les successives deportacions i la destrucció
de Jerusalem l’any 70 dC. Aquest terme s’empra també actualment per a referir-se a les diverses comunitats jueves establertes fora d’Israel. 

3. Alefat: Sistema d’escriptura o abecedari hebreu, que comprèn vint-i-dues lletres. 

... Potser d’aquí a cinc anys, sens dubte d’a-
quí a cinquanta anys, l’Estat jueu serà
una realitat. L’Estat jueu és una necessi-
tat universal i, consegüentment, naixerà.

Hem de parlar hebreu entre nosaltres? Qui
de nosaltres sap prou hebreu per a de-
manar un bitllet de tren? No hi ha ningú
que ho sàpiga fer.



jueus i per al judaisme l’obertura al món
exterior i el renaixement a la cultura
profana, en detriment de la tradició i la
reclusió dins la pròpia comunitat. Si fins
aleshores l’educació jueva havia estat
limitada a les ensenyances rabíniques,
ara que els jueus tenien l’oportunitat
de conèixer el món exterior, hi volien
prendre part.

I de la mateixa manera que a Europa
hi va haver un ressorgiment del senti-
ment nacionalista i, amb això, un im-
puls i una revalorització de les llengües
col·loquials autòctones, també els mas-
kilim o il·lustrats de l’Haskalà es van
proposar de convertir l’hebreu en una
llengua viva, parlada i apta per a tots
els àmbits de la comunicació escrita i
oral. En definitiva, volien fer palès que,
com qualsevol altra nació europea,
també el poble jueu tenia una terra i
una llengua que li eren pròpies. D’a-
questa manera l’Haskalà preparava l’ad-
veniment del Sionisme i condicionava
el terreny per al renaixement de l’he-
breu en la vida diària. 

L’afany, però, de puresa lingüística
dels intel·lectuals de l’Haskalà, que con-
sideraven contaminades totes les mani-
festacions de l’hebreu posteriors a la
Bíblia, i el seu rebuig envers totes les in-
fluències de les llengües estrangeres
que durant aquests mil·lennis havien
influenciat l’hebreu, va significar la fi
d’aquest moviment, que es va saber in-
capaç de respondre a les necessitats de
comunicació i d’expressió del pensa-
ment de l’home modern.

Certament, ¿com es podien trobar
en una llengua tan arcaica com és l’he-
breu de la Bíblia paraules com ara telè-
fon, bombeta, esport, universitat...? ¿I
com, encara amb més dificultat, es po-
drien trobar termes abstractes, filosò-
fics o científics? 

La fàbrica de paraules 
d’Eliezer Ben Yehuda 

Així mateix ho va entendre Eliezer
Ben Yehuda, nascut l’any 1858 a
Luzhky (Lituània), i considerat el pare
de l’hebreu modern. Segons Ben
Yehuda, si es volia fer de l’hebreu una
llengua viva, calia que aquesta fos una
amalgama de tots els termes hebreus
i d’altres elements que s’havien anat in-
corporant a les fonts jueves de tots els
estadis anteriors de la llengua, bíblics
i postbíblics. I no sols això, sinó que

també seria necessària la incorporació
de termes manllevats d’altres llengües,
prioritàriament semítiques però també
europees.

Fill d’una família jueva tradicional i
religiosa, ja de jovenet, Eliezer Ben
Yehuda esdevingué un adepte de la
cultura laica. L’any 1878 va anar-se’n
a París per estudiar Medicina; allà,
arran de la coneixença amb altres pen-
sadors jueus exiliats de l’Europa de
l’Est, va prendre consciència de la re-
alitat nacional jueva. Al cap de poc
temps va escriure un article amb el
qual hom considera que s’inicià una
nova fase en la història de la llengua.
Ben Yehuda envià l’article al setmanari
HaMaguid4, però l’hi van retornar dient
que no era digne de ser imprès. El va

enviar a Peretz Smolenskin, director de
la publicació mensual vienesa HaShahar,
que predicava la instrucció en hebreu i
el renaixement nacional jueu. Smo-
lenskin accedí a publicar l’article, amb
la condició que canviés el títol origi-
nal, Una qüestió candent, per Una
qüestió important i que hi introduís
un comentari de l’editor esmentant
les reserves que tenia respecte del que
exposava en aquest escrit.

El fet és que l’article fou publicat i
Ben Yehuda va poder fer pública la seva
teoria, segons la qual, com ell afirmava,
si hom volia salvar el poble jueu i tor-
nar-li la dignitat, calia salvar la literatura
hebrea primerament. És a dir, la litera-
tura i la llengua hebrees eren per a Ben
Yehuda les claus per a garantir la iden-
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4. HaMaguid: Fundat a Lyck, Prússia, en 1856, va ser el primer setmanari editat en llengua hebrea.

Eliezer Ben Yehuda amb la seva muller, any 1912



titat nacional jueva. No admetia de cap
manera el bilingüisme, i considerava
que no es podia tolerar l’ús simultani de
diferents llengües en diversos àmbits
de la vida. Si la nació jueva havia de te-
nir una llengua, aquesta havia de ser la
llengua hebrea i cap altra. Així s’ex-
pressava Ben Yehuda:

Les seves teories, però, no van ser
gaire acceptades. Recordem, per exem-
ple, que Theodor Herzl havia desestimat
la possibilitat de fer de l’hebreu la llen-
gua del futur Estat jueu i que havia pro-
posat la idea d’un federalisme lingüístic
semblant al de Suïssa, en el qual cadascú
conservaria la llengua materna del país
de procedència i on la llengua dominant
s’imposaria d’una manera natural. 

Curiosament i de la mateixa manera
en què Herzl havia estat titllat de visio-
nari pel seu ideal sionista, les idees de
Ben Yehuda sobre el renaixement de
la llengua hebrea foren considerades
també una esperança utòpica irrealit-

zable, un «desig pietós», en
paraules de l’escriptor Yehiel
Michael Pines5.

Ell, però, va desatendre to-
tes les crítiques i, fidel als seus
ideals, en 1881 s’instal·là a Je-
rusalem, on pogué compro-
var que els jueus que hi vivien,
originaris principalment de
l’Europa de l’Est i de l’Europa
Central, malgrat que ocasio-
nalment i per temes molt li-
mitats ja empraven l’hebreu
com a llengua franca, l’ús d’a-
questa era molt lluny d’ésser
generalitzat. De cap manera
hom no podia considerar l’he-
breu com una llengua apta per
a ser utilitzada en la vida dià-
ria, en què el mitjà d’expressió
oral habitual era la llengua ma-
terna que cada comunitat ha-
via dut del seu país d’origen.
La tasca que Ben Yehuda

s’havia imposat exigia molt més que
això: l’hebreu havia d’esdevenir la llen-
gua única d’aquesta comunitat, i el seu
ús s’havia d’estendre a tots els àmbits
i facetes de la vida quotidiana, incloent-
hi l’àmbit familiar6, cosa que resultava
incomprensible per a la majoria dels
seus coetanis, quan encara no hi havia
cap nadiu en llengua hebrea.

La gran idea de Ben Yehuda per a
dur a terme el seu propòsit va ser in-
troduir l’hebreu com a llengua d’en-
senyança a les escoles. Si fins aleshores
l’hebreu s’havia estudiat com una as-
signatura més i la instrucció s’havia fet
en la llengua materna dels estudiants,
ara Ben Yehuda proposava l’ensenya-
ment de l’hebreu en hebreu. 

En aquella època van arribar nom-
brosos immigrants en el que avui es
coneix com a primera alià7. Molts d’a-
quests pioners, originaris majoritària-
ment de Rússia i d’altres països de
l’Europa Oriental, duien amb ells una
pesada càrrega ideològica i una ferma
consciència nacional que els va fer pren-
dre amb gran entusiasme la idea de l’a-
dopció de la llengua hebrea. Això féu

possible que ja en 1890, en totes les
escoles de les colònies de Galilea s’en-
senyés l’hebreu en hebreu, malgrat les
mancances i dificultats de tota mena:
lingüístiques, morfològiques, sintàcti-
ques, fonològiques, però també per
manca de materials didàctics i llibres,
d’un professorat expert en l’ense-
nyança de l’hebreu modern i, sobretot,
d’un vocabulari bàsic, no ja per a im-
partir una classe de llengua hebrea,
sinó per a mantenir la conversa quo-
tidiana més banal.

Ben Yehuda mateix exercí com a
professor d’hebreu a l’escola de l’A-
lliance Israélite Universelle de Jerusa-
lem, fins que ho va haver de deixar a
causa de la tuberculosi que patia feia
anys. Des d’aleshores es dedicà a la pu-
blicació de la seva revista, i en 1903 va
editar un diccionari breu per a co-
mençar, a partir de 1908, el que seria
la seva gran obra, el gran diccionari
Thesaurus Totius Hebraitatis, acabat
pòstumament l’any 1958. 

El Thesaurus recollia totes les pa-
raules contingudes en la Bíblia, però
també totes aquelles altres paraules
hebrees que els maskilim de l’Haskalà
havien rebutjat de les fonts jueves pos-
teriors, com ara Talmud8 o Mixnà9. Es
tractava d’un diccionari complet de la
llengua hebrea antiga i moderna, i, per
tant, tal com havia cregut necessari
Ben Yehuda, s’hi van introduir man-
lleus d’altres llengües, semítiques i no
semítiques, clàssiques i modernes, tots
convenientment hebraitzats. Però tam-
bé abastava –i aquesta fou probable-
ment la seva tasca fonamental– un bon
nombre de paraules de nova creació
forjades per ell mateix, juntament amb
el Va’ad Halashon ha-ivrit, el Comitè de
la Llengua Hebrea creat per Ben
Yehuda en 1840. 

Paraules d’ús tan freqüent i quotidià
com maguebet (tovallola), iton (diari),
milon (diccionari) o shaon (rellotge), són
alguns exemples d’aquests mots inven-
tats per Ben Yehuda, que no existien
anteriorment. En parlar del seu labora-
tori lingüístic, la gent es referia sarcàs-
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5. Yehiel Michal Pines (1843-1913): Escriptor hebreu nascut a Ruzhany, Bielorússia. Malgrat les seves declaracions primeres, acabà esdevenint un dels
més grans col·laboradors de Ben Yehuda en el seu projecte de recuperació de la llengua hebrea.

6. Sobre l’ús de la llengua hebrea en l’àmbit familiar, és ja considerat una anècdota el fet que Ben Yehuda, des del primer dia del naixement del seu fill
(Jerusalem, 1882) va parlar a aquest en hebreu. Es diu que la seva llar era l’única on es parlava hebreu i el seu fill el primer nadiu en aquesta llengua
després de dos mil·lennis.

7. Alià: Paraula hebrea utilitzada específicament per a referir-se a la immigració de jueus a Palestina i, encara avui, a Israel.
8. Talmud: Redactat entre els segles III i V aC, el Talmud és la compilació de la llei oral i constitueix, juntament amb la Torà o cinc llibres de Moisès, l’o-

bra capital del judaisme.
9. Mixnà: Recull de lleis i normes jurídiques compilades pels erudits entre els segles I i III dC.

Tenim un idioma amb el qual podem es-
criure tot el que vulguem i fins parlar,
si ho desitgem.

Portada d'una edició de l'any 1868 del diari HaShahar



ticament però amb tota la raó a la «fà-
brica de paraules de Ben Yehuda».

Amb el temps, però, molts d’aquests
neologismes van caure en desús en fa-
vor d’altres termes que, d’una manera
natural i espontània, gaudiren de la pre-
ferència dels parlants.

Les successives onades d’immigrants
procedents dels països més diversos, no
solament d’Europa sinó també de l’À-
frica i l’Àsia, van marcar el camí que
seguiria la llengua; però, sobretot, van
ser els descendents d’aquestes prime-
res generacions d’immigrants els pri-
mers parlants nadius en llengua hebrea;
aquests farien de l’hebreu una llengua
viva, fresca i natural.

Amb l’inici del Mandat Britànic de
Palestina (1918-1948) i, concretament
en 1922, any de la mort de Ben Yehuda,
va iniciar-se una nova etapa, en rebre
l’hebreu l’estatus de llengua oficial del
país, juntament amb l’anglès i l’àrab.
Això propicià la creació de diverses ins-
titucions culturals, com ara la Universi-
tat Hebrea de Jerusalem, i l’edició de
nombroses publicacions de tota classe,
que van estendre l’ús i el coneixement
de la llengua i, en conseqüència, van fer
créixer el nombre de parlants.

A Israel es parla hebreu
La consolidació definitiva no es pro-

duí, però, fins a 1948, amb la creació

de l’Estat d’Israel. Si els primers immi-
grants s’havien plantejat l’aprenentatge
de la llengua com un ideal, ara parlar
hebreu havia esdevingut un requeri-
ment indispensable per a la plena inte-
gració en aquesta nova societat. 

A partir d’aquell moment la llen-
gua anà desenvolupant les peculiaritats
pròpies de tota llengua viva, creant di-
versos registres més o menys cultes
per a les situacions més diverses, re-
butjant certs elements i prenent i es-
tenent l’ús d’altres; tot plegat en una
situació de canvi i adaptació continus
que l’han allunyada progressivament
no sols de la llengua de la Bíblia, sinó
també de la de Ben Yehuda i de les pri-
meres generacions de parlants. 

L’hebreu ja no és una llengua ex-
clusiva d’erudició a l’abast d’alguns
estudiosos, sinó que ha esdevingut la
llengua col·loquial i vernacle dels isra-
elians de tots els estatus, edats i pro-
cedències, capaç d’expressar tot allò
que hom vulgui imaginar i exigir de
les maneres més diverses. 

Avui a Israel es parla hebreu, i
aquest és present arreu sense com-
petència: a les escoles i universitats,
als mercats, a internet, en tots els mit-
jans de comunicació. La gent parlen
hebreu a casa, i al carrer, i hi ha, com
havia profetitzat Ben Yehuda, una
vasta literatura10 en llengua hebrea.

Podem afirmar amb absoluta certesa
que avui dia la llengua hebrea es troba
en una situació plenament normalit-
zada, apta per a expressar qualsevol
cosa i tan rica com qualsevol altra llen-
gua de qualsevol altra comunitat. Tant
és així, que es diu que amb l’establi-
ment de l’Estat d’Israel s’ha format un
nou tipus de jueu per a qui la tradició
religiosa i la fe, que havien estat les
claus de la identitat jueva en la diàs-
pora, han passat a un segon terme en
un individu que, per sobre de tot, afirma
la seva pertinença a una nació en base
a una terra i a una llengua compartides.
En totes les escoles i comunitats jueves
l'aprenentatge de l'hebreu modern ha
esdevingut un assumpte prioritari, men-
tre s'editen nombroses publicacions de-
dicades específicament a l'ensenyament
de la llengua en la diàspora.

La recuperació de l’hebreu és sens
dubte un fenomen únic, que ha estat
possible gràcies només a la ferma vo-
luntat i a l’esforç d’aquella gent que
es proposaren d’adoptar aquesta llen-
gua com a llengua nacional, pròpia i
única, i gràcies als quals van néixer les
primeres generacions de nadius en llen-
gua hebrea. 

Altrament, res d’això no hauria es-
tat possible i tot plegat hauria romàs
en un somni impossible i tal vegada
oblidat.♦
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Alfabet i transcripció simplificada de l'hebreu modern

10. Entre els exponents de la literatura hebrea moderna, cal esmentar Joseph Shmuel Agnon (1888-1970, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura
en 1966, i el poeta Hayyim Nahman Bialik (1873-1934). L’obra de tots dos ha influenciat moltíssim la llengua hebrea moderna. (Podeu obtenir infor-
mació completa sobre la literatura hebrea moderna en la pàgina web de l’Institut per a la Traducció de la Literatura Hebrea:  http://www.ithl.org.il).



De la mateixa manera que hi ha
terres de fires, fòrums i congres-
sos, hi ha terres de resurreccions.

I ja és ben curiós que en les moltes fi-
res, fòrums i congressos que habitual-
ment se celebren per aquests verals,
rarament es parli de la prodigiosa re-
cuperació de l’ús de la llengua hebrea
que s’ha produït a l’altra punta de la
Mediterrània. No hi solen mancar, en
canvi, la presentació dels casos –meri-
toris, encara que dramàtics i frustrants–
de llengües i minories entusiastes que
lluiten aferrissadament per sobreviure
en un context d’indiferències i, fins i tot,
d’hostilitats mal dissimulades. És tot
plegat per una tendència innata al pes-

simisme/masoquisme? ¿O és, ben al
contrari, perquè ens sentim reconfor-
tats en comprovar que «n’hi ha d’altres
que encara estan pitjor»? A qui fan por
els models que funcionen? Hi ha encara
un pòsit antisemita en el subconscient
de molta gent?

No és gens estrany trobar-nos amb
il·lustres conferenciants parlant-nos dels
esforços (sovint tan desesperats com
infructuosos) que fan en alguns països
per mantenir i recuperar certes llengües,
de les tàctiques i estratègies –Déu meu,

quins mots!: la pedagogia sembla cada
vegada més un camp de batalla– que
empren els mestres i altres persones sen-
sibles i abnegades per a aconseguir-ho,
dels ajuts estatals i de la Unió Europea,
etc., amb uns resultats tan lloables com
certament descoratjadors. Per posar al-
guns exemples coneguts, seria el cas
de la controvertida recuperació de l’ir-
landès, de la del còrnic (vegeu «Crònica
d’una extinció anunciada», LLENGUA NA-
CIONAL, núm. 44, pp. 10 i 11) o de la
del manès, llengua que va desaparèixer
del nostre planeta aquell dia de l’any
1974 en què l’avi Ned Maddrell, el seu
darrer parlant, va morir a norant-set
anys a l’illa de Man. Avui tot el que
queda del manès és un programa d’en-
senyament de la llengua, impulsat per
la Societat per al Desenvolupament del
Manès, que es basa en les úniques vint
hores d’enregistraments existents, efec-
tuats en les dècades de 1960-1970.

L’hebreu, altrament, és un clar cas
de recuperació lingüística, plenament
reeixida i efectuada a partir d’unes
condicions inicials força difícils, gai-
rebé increïbles. Per a fer-nos-en una
idea aproximada, agafarem un punt
de referència proper: quan a la dar-
reria de segle XIX la llengua i la cultura
catalana havien cobert amb un nota-
ble èxit el cicle que tradicionalment
coneixem com a Renaixença i es tro-
baven immergides en la brillant eclo-
sió del modernisme, l’hebreu encara
era una relíquia, circumscrita al món
religiós i cultural, absolutament mi-
noritària i vista per molts dels seus de-
fensors com una utopia poc menys
que inassolible. La posició escèptica
de T. Herzl mateix en seria un exem-
ple eloqüent (vegeu «El renaixement
de la llengua hebrea», en aquest ma-
teix número).

Els inicis de la recuperació de l’he-
breu, certament, van ser farcits de di-
ficultats i vacil·lacions. La societat jueva
de les acaballes del segle XIX era alta-
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Crònica d’una resurrecció amagada
El segle de la gran catàstrofe? ( XI)

MARCEL FITÉ

«... Després combina ambdós noms (YHVH i Adonai), i estudia’ls, 
i interroga’ls, i et revelaran els secrets de la saviesa.»

Abraham Abulàfia



ment multilingüe, amb una vintena
de llengües diferents, que feia sen-
tir gairebé estrangeres entre elles
les diferents comunitats que les par-
laven: els mustarabim (jueus locals),
que parlaven àrab palestí; els aix-
kenazi, jiddisch; els sefardites, ju-
deoespanyol o judeocatalà; els ma-
gribim, àrab del nord d’Àfrica.

La necessitat d’una llengua
comuna, d’una llengua 
nacional

Les necessitats comunicatives
entre els diferents col·lectius i la
imprescindible cohesió de la nova
societat, que s’anava articulant a
partir d’un constant i pluridireccio-
nal degoteig de nous immigrants,
van situar al centre del debat l’im-
peratiu de trobar una llengua franca
que permetés la comunicació entre
tots els membres de les noves comu-
nitats del territori. De totes les llengües
parlades, el jiddisch era la que tenia més
possibilitats de triomfar. Era una llen-
gua antiga (n’hi ha vestigis i mostres
des del segle IX); forta: en l’Europa an-
terior a carnisseria de la Segona Guerra
Mundial tenia uns vuit milions de par-
lants (a Varsòvia mateix hi havia vui-
tanta-tres diaris en jiddisch); pràc-
tica: era, i encara és, la llengua de
comunicació entre molts membres
de les diverses comunitats jueves de
l’exterior (sobretot dels EUA) amb
els de les d’Israel i tenia el prestigi
d’haver estat parlada per tots aquells
jueus alt-alemanys que en el segle
XIII foren cridats a administrar les
fortunes dels monarques i nobles
de Lituània, de Polònia, de Roma-
nia i de la Petita Rússia; era la par-
lada per la majoria del poble jueu.
No és estrany, doncs, que fos de-
fensada amb passió i arguments a
fi i efecte que s’anés imposant
lentament a totes les altres: si els
pobles llatins havien abandonat el
llatí clàssic a favor de les diferents
llengües romàniques, ¿per què no
podien fer ells el mateix amb l’an-
tic hebreu dels textos sagrats i de
l’antiga cultura? Cal tenir en
compte, a més, que els recursos
de l’hebreu, fossilitzat en els
pergamins dels textos litúrgics i
literaris, oferien unes mancances
tan evidents en relació amb la vida
moderna, que a molts els sem-
blaven del tot insalvables.

Tot i això, no mancaren defensors i
impulsors de l’hebreu. Els seus argu-
ments, molt menys pragmàtics però
més categòrics, acabarien imposant-se:
l’hebreu era una saba verbal portadora
de l’antiga i misteriosa saviesa del po-
ble i dels seus valors; l’hebreu era la

llengua dels textos sagrats, de la cà-
bala i de generacions i generacions
d’avantpassats prestigiosos, que fins
i tot havien defensat la primacia d’a-
questa llengua sobre totes les al-
tres; l’hebreu unificaria el poble jueu
sense diferències, perquè era de
tothom i no era exclusiu de ningú;
l’hebreu era la baula imprescindible
per a no deslligar-se de Sió… Així,
doncs, al costat de la tasca, gairebé
mítica, d’Eliezer Ben Yehuda, ba-
sada en el programa «Hebreu en
hebreu» (vegeu «El renaixement de
la llengua hebrea», en aquest ma-
teix número), en 1890 fou fundada
la Societat Llengua Clara, que més
endavant esdevindria el Comitè de
la Llengua Hebrea. El seu primer ob-
jectiu era recuperar l’hebreu com
una llengua apta per a tots els usos:
a casa, a l’escola, al carrer, a la feina,
en els negocis, etc. Tot aquest es-

forç rebé l’impuls polític i ideològic d’un
altre personatge decisiu: Aixer H. Gins-
berg, conegut com Akhad ha-Am (Un
del poble), pensador i líder del nacio-
nalisme jueu, que entengué i féu en-
tendre que: «el capital primordial de
tota nació és la llengua acumulada de

generació en generació […] Mai
cap nació no ha de perdre aquest
capital.».

La política lingüística
Més enllà de la tasca individual

de tots aquests personatges, cal te-
nir en compte la planificació lingüís-
tica que es dugué a terme des de
les institucions, sobretot a partir de
1948, any de la fundació de l’Estat
d’Israel. La necessitat de crear un es-
tat-nació, en què ningú no se sentís
immigrant, va originar una política
lingüística basada en el mono-
lingüisme  actiu, que es mantingué
pràcticament inalterada fins a la
caiguda de la Unió Soviètica i la
forta onada d’immigrants que el
fet ocasionà. Les lleis del Parlament
havien de ser en hebreu, i els docu-
ments, les publicacions del govern,
l’ensenyament, la llengua de les
institucions, la dels mitjans de co-
municació, la del govern amb els
ciutadans i la dels ciutadans amb
el govern, etc.; tot, absolutament
tot, havia de fer-se en aquesta nova
i alhora antiquíssima llengua. 

Per a dur endavant aquesta
tasca, calgué un programa ampli i
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Quan a la darreria de
segle XIX, la llengua i la
cultura catalana havien
cobert amb un notable
èxit el cicle que tradi-
cionalment coneixem

com a Renaixença i es
trobaven immergides en

la brillant eclosió del
modernisme, l’hebreu

encara era una relíquia,
circumscrita al món reli-

giós i cultural

Pàgina d’una Hagadà, el text que es llegeix en la Pasqua jueva
i que narra la sortida d’Egipte (exemplar del s. XVI)



flexible, d’acord amb les diferents necessitats. A
més de l’ensenyament escolar i de la immersió que
representà el conjunt de la política lingüística suara
exposada, es crearen cursos intensius d’hebreu (els
ulpanim) de diverses modalitats i amb durades d’en-
tre quatre i sis hores lectives diàries. Els més cone-
guts i eficaços foren segurament els Ulpan quibuts,
en què es dedicaven diàriament quatre hores a l’es-
tudi i la pràctica de la llengua i quatre més a la feina
comunitària. Però foren també prou importants els
ulpan per a professionals, destinats a persones que
compartien una mateixa professió i necessitaven
desenvolupar un lèxic específic; els ulpan universi-
taris, els ulpan interns o externs, destinats a nous
immigrants, en què el fet d’inscriure-s´hi i seguir-
los comportava el dret a allotjament i feina.

A partir de 1989, la vinguda massiva d’immi-
grants de l’antiga Unió Soviètica, poc o gens moti-
vats pel pensament i els valors que dominaven el nou
estat israelià, sense una cultura del sistema de-
mocràtic ni del model de mercat lliure i sovint més
esperonats per la necessitat de sobreviure que no pas
pel seu sentiment jueu, féu que la política lingüís-
tica caracteritzada fins aleshores pel monolingüisme
actiu iniciés un canvi d’orientació tàctica, a fi i efecte
d’aconseguir els mateixos objectius (el mizug golaiot
«integració de tots els jueus de tots els orígens»),
malgrat que fos al preu de fer certes concessions
lingüístiques: alguns programes de TV en rus, in-
formació electoral dels partits polítics, classes de
cultura i valors jueus i sionistes en rus, sempre acom-
panyats, però, de l’ensenyament de l’hebreu.

Comptat i debatut, veiem com Israel, a partir
d’una situació plurilingüe extremament complexa,
i malgrat les dificultats de tota mena i les arrisca-
des decisions que van prendre els seus dirigents,
va saber assolir uns objectius que semblaven ina-
bastables. Tot plegat constitueix un exemple sense
precedents en el procés de recuperació d’una llen-
gua que la immensa majoria ja havien donat per
desapareguda. Esperem que aquest èxit excepcio-
nal, lluny d’amagar-se, es conegui i, lluny de ser
excepcional, esdevingui cada cop més natural i ha-
bitual. La clau de tot plegat és la voluntat política
i una política lingüística sense gasiveries ni mes-
quineses. Els israelians, a qui els tòpics socials han
fet tot tipus de penjaments, van saber fer una aposta
arriscada i sense concessions ni falses comoditats en
favor d’una llengua i els seus valors. En uns temps
en què moltes llengües i cultures es veuen ame-
naçades, l’actitud ferma i decidida en benefici de
la seva llengua hauria de ser un exemple per a la
resta de pobles de la terra.

Per a acabar de completar aquest article, toca-
ria ara comparar la política lingüística d’Israel amb
la que s’ha fet i es fa en aquesta terra de fires, fò-
rums i congressos que és casa nostra. Em temo,
però, que ni l’espai ni el gènere de l’article no m’ho
permetran. L’espai, perquè ja s’acaba, i el gènere,
perquè el text que acabeu de llegir aspira a ser un
assaig, no pas un drama ni una tragèdia.♦
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—En quin moment us adoneu que la
vostra és una veritable llengua? 
—Tenia vint anys, era a Alemanya fent
el servei militar i assistia a un curset tèc-
nic d’armament i carros d’assalt de
l’exèrcit americà. Al cap d’uns quants
dies l’oficial britànic que l’impartia es va
estranyar que un francès com jo fos ca-
paç de pronunciar tan bé l’anglès i l’a-
lemany, de dir correctament «house» o
«Heidelberg», per exemple, i em va de-
manar quina era la meva llengua ma-

terna. Li vaig respondre que l’única llen-
gua que coneixia era el francès; però,
davant la seva insistència, vaig dir-li que
a casa parlàvem «patuès». Aquest ofi-
cial s’havia adonat que els occitans
teníem més facilitat que no pas els fran-
cesos del nord per a parlar altres
llengües i, més concretament, havia de-
tectat que els gascons pronunciaven la
hac aspirada sense problemes1. Jo em
vaig sentir per primer cop orgullós de
la meva llengua. 

—En el llibre Converses amb el meu gos
sobre França i els francesos, l’escriptor
nordcatalà Joan-Lluís Lluís descriu com
es va introduir el sentiment de vergonya
envers la llengua pròpia de la Catalunya
del Nord. Com s’ha dut a terme aquest
procés a Occitània i quines han estat les
reaccions de la població?
—L’ensenyament obligatori instaurat a
França per Jules Ferry a finals del segle
XIX va imposar l’aprenentatge del
francès, excloent de l’escola l’occità2. Els

Gilabèrt Nariòo, una vida 
de combat per l’occità

JORDI FERNÁNDEZ-CUADRENCH / ENRIC MONNÉ I CAMPS*

∗ Jordi Fernández-Cuadrench, historiador, ha estat director de l’Institut Occitan (Pau, Aquitània)
entre 1998 i 2003, i comissari de l’exposició Càtars i trobadors. Occitània i Catalunya: renai-
xença i futur (Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 5 d’abril – 27 de juliol del 2003). 

* Enric Monné, periodista i bon coneixedor de la cultura francesa, és autor, amb Lluïsa Selga, del
llibre Història de la crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes
(Edicions La Campana, Barcelona 1991). Ambdós preparen actualment un llibre destinat a do-
nar a conèixer la complexa realitat occitana al públic català.

Fill d’una família pagesa del Bearn, Gilabèrt Nariòo (Balansun,
1928) ha treballat en l’ensenyament, l’exèrcit, la mineria, el co-
merç i essencialment en la indústria de l’alumini, passant vint
anys a l’estranger. És a l’Àfrica i sobretot a Grècia, en contacte
amb diverses cultures, on pren consciència de la vàlua de la seva
llengua: l’occità. Poliglot autodidacte, esdevé en 1972 corrector
dels cursos d’occità per correspondència del prestigiós Collègi
d’Occitània de Tolosa i es dedica a la difusió d’una llengua ge-
nuïna, sense gal·licismes, tant des de la crònica «Parlar plan» de
la revista País Gascons com des del programa «Un mot entà tot»
de Ràdio País. Amb Miquèu Grosclaude ha publicat Répertoire des
conjugaisons occitanes de Gascogne (1998) i el primer volum del
Diccionari francés-occitan (gascon) (2003), eines destinades a afa-
vorir l’aprenentatge de l’occità. Col·laborador de diferents revis-
tes occitanes, és autor d’obres de teatre (L’alemanda, Lo crit deu
còr, S’aví sabut i Lo gran talamèr), així com també del recull de
poemes La mar de Coríntia. Ha escrit diverses cançons per a grups
occitans, com Nadau o Los Pagalhós, i ha traduït a l’occità cançons
tan emblemàtiques com L’estaca, de Lluís Llach, o Les Enfants du
Pirée, de Mikis Theodorakis. També és el traductor occità de les
novel·les catalanes La Bíblia valenciana, de Rafael Tasis, i Joc brut,
de Manuel de Pedrolo. En 2002 és guardonat amb el premi
Guilhèm d’Aquitània de l’Institut Occitan, en reconeixement per
la seva tasca en favor de la llengua i la cultura occitana. Gilabèrt
Nariòo és, des de fa més de trenta anys, un referent indiscutible
per a tots els qui defensen l’occità de Gascunya i en general per
al moviment cultural gascó.

1. El gascó és un dels tres grans grups dialectals de l’occità o llengua d’Oc, al costat de l’occità septentrional (alpí, alvernès i llemosí) i de l’occità meri-
dional (llenguadocià i provençal). Situat a l’extrem occidental d’Occitània, dins el triangle definit per l’oceà Atlàntic, la vall del riu Garona i el Pirineu,
el gascó té un dels seus trets característics en la pronunciació aspirada de la lletra hac.

Gilabèrt Nariòo

Jordi Fernàndez-Cuadrench Enric Monné i Camps
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2. L’escola pública, gratuïta, laica i obligatòria va ser instaurada a França per Jules Ferry, ministre d’Instrucció Pública de la Tercera República, entre 1881
i 1885. Amb aquesta no solament fou imposat el francès com a única llengua de l’ensenyament, sinó que també s’instaurarà un sistema repressiu
que castigava severament els alumnes que parlaven alguna de les altres llengües de França.

3. Adverbi d’afirmació que ha donat nom a la llengua occitana.
4. Cançó tradicional molt popular arreu de les terres occitanes, coneguda també amb el nom de Se canti. Avui és considerada l’himne d’Occitània.

mestres tenien la missió d’introduir la
vergonya al cap de la gent que no par-
lava la llengua de l’Estat. En els anys
trenta la població no s’avergonyia pas
de parlar occità al mercat, per exemple,
però sí davant de gent d’un cert nivell,
com ara metges o professors. Quan co-
mençàvem a anar a l’escola, a cinc o sis
anys, teníem dificultats per a parlar en
francès i, quan algú deia alguna pa-
raula en «patuès» –perquè el nom de
la nostra llengua no ens l’ensenyaven
pas–, era sistemàticament castigat amb
un cop de regle als dits.

—En els anys quaranta i cinquanta l’oc-
cità era encara la llengua habitual del
país. En vint anys, però, tot va canviar...
—Això va iniciar-se durant la Segona
Guerra Mundial, amb l’arribada dels
refugiats: jo he presenciat com amb la
gent de la Guerra Civil Espanyola ens
arribàvem a entendre parlant en oc-
cità, perquè era més proper a la seva
llengua que no pas el francès. Però a
partir de 1940, arran de la desfeta de
l’exèrcit francès contra les tropes ale-
manyes, ens arribaren refugiats del
nord de França. Això va provocar un
gran xoc entre la població, perquè els
nouvinguts no podien acceptar que a
la mateixa França hi hagués gent que
no parlés francès i no paraven d’aver-
gonyir-nos. Paradoxalment, amb els es-
panyols, majoritàriament aragonesos,
ens hi podíem entendre en occità, men-
tre que amb els francesos no era pos-

sible per qüestió de mentalitat. Recordo
que, a casa, el pare i la mare no gosa-
ven parlar occità a taula davant els fran-
cesos del nord que vam haver d’aco-
llir. Els refugiats espanyols que es van
quedar al país, normalment, acabaren
aprenent l’occità; per contra, la majo-
ria dels francesos ens obligaven a par-
lar-los en la seva llengua. 

Després, amb l’arribada de la ràdio
i la televisió es va produir un nou xoc.
Abans, a la sobretaula, a les vetllades,
la gent parlava l’occità; però, amb la
presència en totes les llars d’aquests
mitjans on no era permesa ni una sola
paraula en occità, va entrar a casa la
llengua de París. El paper de la gent
gran, que tantes experiències podien
transmetre als joves, va ser substituït
per la televisió, i de mica en mica es va
anar perdent la llengua.

—Com és que molts pares van decidir
de parlar francès als fills, encara que
fos un mal francès, interrompent així la
transmissió natural de la llengua?
—Les persones que van canviar, de la
llengua pròpia a l’apresa, creien que
ho feien per a bé. Va ser, però, una de-
cisió presa sota pressió, i això va pro-
vocar un gran xoc interior. Jo, quan el
meu pare em volia fer parlar francès a
taula davant els refugiats, m’escapava;
no pas per defensar la llengua, sinó
perquè per a mi aquella no era la rela-
ció íntima a què estava acostumat. Tot
l’entorn, però, ens empenyia a parlar
francès: l’escola, l’església, la ràdio, la
televisió. La llengua occitana era vin-
culada a les feines del camp, al bestiar,
i els joves que volien sortir d’aquest
medi i estudiar havien de dominar el
francès.

—¿No era concebible, doncs, parlar to-
tes dues llengües?
—Al contrari! L’escola inculcava que
era més segur aprendre bé el francès si
només es parlava en aquesta llengua.
El bilingüisme era vist negativament,
perquè portava, deien, a barrejar les
llengües.

—Quan arribeu a desenvolupar la vos-
tra consciència occitanista i a voler tre-
ballar per la llengua? 

—Vaig passar quatre anys a Gàmbia,
que en aquella època era una colònia
britànica. Allà vaig poder conèixer mai-
nada que estudiaven gal·lès per cor-
respondència, i les seves famílies em
van fer comprendre els valors del bi-
lingüisme. Més tard vaig anar a tre-
ballar a Grècia, on un grec que havia
estudiat francès a la Universitat de
Montpeller em va ensenyar que la
meva llengua es deia occità i que el
meu país era Occitània. Tot això, afe-
git al fet que quan tornava a casa per
vacances m’adonava com reculava l’ús
de la llengua, com gent que abans
m’havien parlat en occità ara em parla-
ven en francès, em va fer decidir a
treballar per la llengua.

—Quins han estat els mestres que han
possibilitat que un autodidacte com vós
s’hagi convertit en un expert de l’occità
de Gascunya?
—El fet que l’occità hagi estat la meva
llengua materna m’ha permès de te-
nir un vocabulari ric d’una manera nat-
ural i espontània. Però, l’esdeveniment
que em va portar a aprendre a escriure
la meva llengua va ser conèixer l’es-
criptor bearnès Roger Lapassada l’any
1968, en tornar de Grècia. Era un
home d’un carisma extraordinari, que
també va prendre consciència de la
unitat de la llengua occitana a l’es-
tranger: en un camp de presoners a
l’Alemanya nazi va constatar que tant
provençals, com gascons, com llen-
guadocians deien «òc»3 i cantaven
una mateixa cançó, Aqueras montan-
has4. Ell, que era un home físicament
feble, afirmava que allò que li va per-
metre de resistir en aquell camp va ser
la llengua. Quan va sortir d’allà i tornà
al Bearn, va posar-se a treballar en
aquest àmbit: fou un militant actiu que
va saber envoltar-se de gent de gran
vàlua, com Miquèu Grosclaude i Robèrt
Darrigrand. Cal dir que no s’aconten-
tava d’escriure, sinó que explicava què
era la llengua, infonent interès a tot-
hom –ja fos organitzant reunions als
pobles o bé a través de les emissions
de Ràdio País, a Pau– perquè la parlés.
Va ser ell qui em va convèncer, per
exemple, que calia escriure obres de
teatre modernes en occità.
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—Com vau viure el pas de la llengua
oral a la llengua escrita? 
—No em va suposar cap gran problema,
pel meu coneixement d’altres llengües
modernes5. A més, tant Roger Lapas-
sada com Miquèu Grosclaude propug-
naven la recuperació d’una llengua
autèntica, allunyada del francès, que
era precisament la que jo coneixia, la
que es parlava cada dia al Bearn de la
meva infantesa i adolescència; una llen-
gua que encara mantenia la sintaxi que
li era pròpia. 

—Pel que fa a la qualitat de la llengua
actual, ¿no es corre el risc d’anar cap a
un occità light, més afrancesat?
—Aquest risc hi pot ser; però, si passa
això, serà culpa nostra. Sovint perdem
massa temps en discussions estèrils. Hi
ha alguns intel·lectuals que volen im-
posar arreu un occità de referència, ar-
tificial, que obeeix a una concepció
lingüística pròpia del jacobinisme
francès. Els gascons som occitans per-
què parlem gascó; el que necessitem
no és que ens diguin quin occità cal
parlar; el nostre problema és que la
gent decideixi de parlar-lo. El que cal és
ensenyar als joves la llengua autèntica,
la parla dels locutors naturals.

—I què penseu de la gent jove que parla
occità correctament però amb fonètica
francesa, en la pronúncia de les erres,
per exemple?
—No crec pas que sigui una evolució
natural de la llengua, com defensen al-
guns. Afortunadament, Catalunya és a
prop. Entre altres mesures per a aturar
aquest procés, penso que caldria fo-
mentar els intercanvis entre escolars oc-
citans i catalans, i organitzar estades
d’aprenentatge fonètic per al jovent
occità al Principat.

—¿Creieu que l’occità podria prota-
gonitzar una revolució tranquil·la, una
presa de consciència cívica, com la que
es va produir al Quebec en els anys
seixanta?

—Cal convèncer la població perquè
parli la llengua, i també cal convèncer
els qui tenen el poder de decisió, els
polítics i els estaments culturals, de la
utilitat de la llengua. Hi ha un gran tre-
ball a fer de convenciment que el bilin-
güisme és un riquesa.

—Heu observat una evolució positiva
de la societat occitana respecte a la llen-
gua en els darrers anys?
—Vull ser optimista pel que fa a la recu-
peració de la llengua: almenys a Gas-
cunya, penso que hi ha la voluntat de
recuperar-la. També hi ha més dispo-
sició per part de les institucions, en-
cara que no de totes, eh?, però la gent
no rebutja l’ensenyament de l’occità
com abans; comença a comprendre
que és útil. Els occitans comencen a
adonar-se de la importància de pre-
servar la seva identitat.

—Podria ser la cultura occitana un fac-
tor de reactivació econòmica, una mena
d’imatge de marca, com al País Basc o
la Bretanya?
—Pot i deu ser-ho. La recuperació de la
llengua no pot pas restar al marge del
factor econòmic. Cada vegada hi ha
més magatzems a Gascunya que, se-
guint l’exemple basc, fan la seva publi-
citat en occità i francès, i crec que això
s’anirà estenent. Cal tornar a explicar a
la gent quina és la nostra llengua i la
utilitat que té parlar-la (com feien els mi-
litants occitanistes dels anys setanta),
més que no pas elucubrar sobre una
llengua artificial.

—Creieu que França pot arribar a ser al-
gun dia un estat plurilingüe?
—A poc a poc, crec que França arri-
barà a evolucionar, perquè té el pro-
blema cors, el basc...; però està tan sa-
cralitzat, el francès, que serà difícil. A
més, França està molt lligada al seu mo-
del centralista: la seva descentralització
és una gran contradicció. En tot cas, la
pressió d’Europa hi ha de tenir un pa-
per decisiu.

—La modificació de l’article segon de la
Constitució Francesa, que declara que
«el francès és la llengua de la Repú-
blica», seria indispensable per a avançar?
—Afirmen que aquest article es va in-
troduir per a protegir el francès de la
penetració de l’anglès6, no pas contra
les llengües dites regionals; però això
és un exemple del doble llenguatge
que es practica contínuament a França,
ja que moltes vegades s’ha utilitzat per
a impedir l’ensenyament de l’occità.
Cal una llei que oficialitzi les llengües
«regionals»7. 

—Parlem del vostre diccionari
francès–occità (gascó). D’on parteix la
idea de fer-lo?
—La nostra gran sort ha estat l’exis-
tència dels treballs fets pels felibres,
com ara el diccionari de Simin Palay,
una obra d’unes 80.000 entrades pu-
blicada en 19328. Palay, que no era pas
lingüista, es va dedicar a incloure-hi tot
el que sabia de la llengua, perquè te-
nia una gran voluntat de conservar-ne
les expressions pròpies. Aquest diccio-
nari era gascó-francès, però en els anys
setanta les coses havien canviat, i molt:
els joves sabien francès i no pas occità.
Per això Roger Lapassada, Robèrt Dar-
rigrand i Miquèu Grosclaude van tenir

5. A més d’occità i francès, Gilabèrt Nariòo parla alemany, anglès, català, espanyol i grec. 
6. L’article segon de la Constitució francesa és una llei orgànica del 24 de juny de 1992.
7. A França l’occità, com la resta de llengües «regionals», no disposa de cap estatus jurídic i no és permès que les administracions l’utilitzin oficialment.

Aquesta situació contrasta amb la de la Vall d’Aran, on l’aranès, varietat de l’occità de Gascunya, és reconegut com a llengua pròpia de l’Aran i coo-
ficial amb el català i l’espanyol (Llei de règim especial de la Vall d’Aran, promulgada pel Parlament de Catalunya el 13 de juliol de 1990), i amb la de
les Valadas Occitanas del Piemont italià, on l’occità és reconegut com a llengua històrica (Llei 3366 sobre les Norme in materia de tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche, promulgada pel Parlament italià el 15 de desembre de 1999). 

8. PALAY, Simin: Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, 1932 (reed. 1963 i 1991).
9. Associació creada en 1960 per Roger Lapassada. És la secció dels Pirineus Atlàntics de l’Institut d’Estudis Occitans. Desenvolupa una important tasca

editorial amb la publicació de nombrosos llibres de llengua, literatura i història occitana, especialment gascona, i d’ençà de 1967 publica la revista
mensual País Gascons. Gilabèrt Nariòo n’és membre des de 1970 i n’ha estat el president entre 1976 i 2002.



LLENGUA NACIONAL - núm. 48 - III trimestre del 200440

A M I C S I M E S T R E S

la idea de fer un diccionari francès-
gascó a partir del d’en Palay i la van
impulsar des de l’associació Per Noste9.
La decisió de fer-lo es va prendre en
1972, i Miquèu Grosclaude10 em va
demanar de treballar-hi plegats. Ell era
el lingüista, el tècnic, i jo el locutor nat-
ural. Cada vegada que jo volia explicar
una paraula o escriure-la d’una manera
determinada, Grosclaude me n’expli-
cava l’etimologia; quan ell volia saber
com es deia una determinada locució
francesa en occità, m’ho demanava a
mi; ens complementàvem.

—¿El diccionari ha estat, doncs, 
una empresa de llarga durada?
—Durant aquests trenta anys hem tin-
gut l’inestimable suport de Per Noste,
que n’ha fet l’edició; però malaura-
dament el nostre compromís associa-
tiu ens ha portat sovint a fer tasques
menys importants però més imme-
diates, com ara treure la revista País
Gascons en lloc de prioritzar la re-
dacció del diccionari. Per altra banda,

el nombre de mots s’ha anat incre-
mentant a mesura que avançava l’obra:
inicialment Miquèu Grosclaude volia
que fos un diccionari per a les esco-
les, d’uns 7.000 mots; després va ac-
ceptar que arribés a uns 20.000, però
jo volia que passés de 40.000. Final-
ment, després de força discussions,
en tindrà uns 45.000. El primer vo-
lum (lletres A-K) ha aparegut a finals
del 2003; el segon està molt avançat,
però no sé pas quan sortirà, perquè
d’ençà la mort d’en Miquèu no hi he
pogut treballar. 

—Creieu que tot i ser un diccionari
gascó pot utilitzar-se en altres indrets
d’Occitània?
—És clar que sí, arreu d’Occitània, per-
què hem intentat de conservar l’auten-
ticitat del gascó. Jo he viscut molts anys
a Provença, a Alvèrnia i al Llenguadoc,
i he pogut constatar la unitat de l’occità.
Els dialectes no són cap problema per a
aquells que dominen la llengua: fins i tot
pot ser útil als catalans11!

—Per últim, com veieu el futur de les re-
lacions entre Catalunya i Occitània?
—Quan vaig a Barcelona hi ha gent que
es pensen que sóc nordcatalà, i és que
molts catalans encara ignoren què és
Occitània. Cal que els catalans cone-
guin el que som, tot el que hem patit,
per a entendre el sentiment de ver-
gonya del poble occità, per exemple;
cal que sàpiguen que entre Provença i
Gascunya es parla una única llengua,
amb variants però comuna, i que és
molt propera al català. És molt impor-
tant per a nosaltres que els catalans ens

transmetin la seva experiència, ja que
aquesta ens permetrà d’avançar amb
més fermesa, d’evitar molts errors i
adaptar bones idees. Dit això, la millor
ajuda que podem rebre de la gent de
Catalunya és sens dubte el seu conven-
ciment de parlar sempre i arreu la llen-
gua llengua catalana i el fet de tenir-la
ben apresa i estudiada, divulgant-la amb
tots els mitjans possibles, com n’és
exemple aquesta revista.♦

Vista de l’Ossau (2.884m), muntanya símbol de la regió occitana del Bearn 

10. Miquèu Grosclaude (1926-2002) és autor, entre altres obres, de Grammaire abrégée de gascon (en col·laboració amb Robèrt Darrigrand) (1976), Lo
gascon lèu e plan (1977), La langue béarnaise et son histoire. Étude sur l’évolution de l’occitan du Béarn du XIIIe siècle à nos jours (1986), Diction-
naire toponymique des communes du Béarn (1991), Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons (1992, reed. 2003), Répertoire des con-
jugaisons occitanes de Gascogne (en col·laboració amb Gilabèrt Nariòo) (1998), Dictionnaire toponymique des communes des Hautes-Pyrénées (en
col·laboració amb Jean-François Le Nail) (2000) i 70 clés pour la formation de l’occitan de Gascogne (2000).

11. Es pot encomanar el primer volum (lletres A-K) del Diccionari francés-occitan (gascon) a l’associació Per Noste – Maison Crestiàa – 7, avienguda Fran-
cis-Jammes – 64300 ORTÈS. Tel./fax 00 33 559 67 07 11. El preu és de 30 € (més 3 €de tramesa).



Mn. Miquel Costa i Llobera, 
el líric del paisatge mallorquí

Nascut a la vila de Pollença el 10 de
març de 1854, enmig del bell paisatge
de turons i valls sempre verds i exube-
rants, amb balconada a la tranquil·la mar
de la badia del mateix nom i fill d’una
família de rics terratinents, propietària,
entre altres pertinences, de la possessió
de Formentor, Costa i Llobera es crià,
juntament amb el seu germà Martí, sota
la tutela de seu pare. Estudià les prime-
res lletres, i també llatí, al seu poble,
amb en Macià, el cirurgià-barber, i més
endavant cursà el batxillerat, com ja hem
apuntat, a l’Institut de Palma, on féu
amics entranyables entre els seus con-
deixebles: Joan Alcover, Joan Rosselló
de Son Fortesa, Antoni Maura... Alguns
d’aquests esdevindran destacats autors
de la literatura illenca. Més endavant
cursà estudis de dret, que son pare li ha-
via imposat però que mai no arribaren
a quallar. Ell volia ser poeta i prou; però
aquesta «professió» no figurava, ni figura
encara ara, entre les ofertes università-
ries. Per això Barcelona, on començà
aquests estudis, li regalà l’amistat d’An-
toni Rubió i Lluch, Ramon Picó, Jacint
Verdaguer, Jaume Collell i el mestratge
de Marian Aguiló; Madrid, on els aban-
donà, li donà l’esbarjo per museus, tea-
tres, concerts... i la seva obra mestra:
«Lo pi de Formentor». El fracàs escolar
no es féu esperar. Retornat a Mallorca,
el jove Costa es dedicà, amb el seu pare,
a fer excavacions arqueològiques per can
Xanet, que aleshores es mostrava ric en
troballes, i a escriure versos, que era la
seva passió. A vint-i-un anys ja era un po-
eta amb prestigi. La publicació de l’obra
Poesies, on figura el seu poema de jo-
ventut, «Lo pi de Formentor», havia as-
solit l’excel·lència que temps a venir se-

ria traduïda a totes les llengües cultes. A
vint-i-nou anys patí una crisi religiosa,
quan ja havia conegut els primers triomfs
com a bon poeta. El seu poema «Defa-
lliment» la fa ben palesa:

Al cap de dos anys emprengué a
Roma la carrera sacerdotal i es doc-
torà en teologia. L’estada a la Ciutat
Eterna congrià definitivament la seva
personalitat d’home i de poeta. En
1890 retornà a Mallorca amb l’esperit
madur i estigué, aparentment, en pau.
Seria un sacerdot-canonge modèlic la
resta dels seus dies. El record d’Itàlia
roman en Líricas.

Les constants essencials de la seva
obra es poden resumir en un sentiment

religiós i del paisatge. La seva religiosi-
tat és de sentit còsmic: la infinita be-
llesa de Déu reflectida en la bellesa de
les coses creades; el seu paisatge, l’ex-
pressió externa de la natura, testimoni
vivent de la divinitat. El classicisme de
Costa i Llobera assoleix l’expressió defi-
nitiva en Horacianes, el seu millor llibre,
on intenta una aproximació a la poesia
hebraica. És el batec emocional de la
bellesa de la paraula. En aquest sentit el
seu gran amic i confident Antoni Rubió
i Lluch pogué afirmar encertadament
que el nostre poeta era un clàssic del ro-
manticisme i un romàntic del classicisme.
A la línia romàntica pertanyen els dos pri-
meres llibres Poesies, de 1885, i De l’a-
gre de la terra, publicat l’any 1897. El
romanticisme, que presideix el primer,
és ple de seny, de perfecció formal, de
gran intensitat lírica i escassa pompa ex-
terior, com observa el crític Josep M.
Llompart. El seu classicisme, que arrelà
mentre cursava la carrera sacerdotal a
Roma, presideix el seu únic llibre en cas-
tellà, Líricas, i el seu extens poema «La
deixa del geni grec», amb fragments
d’autèntica bellesa, que va merèixer els
honors de ser dut a l’òpera per Antoni
Massana amb el títol de Nuredduna.

El balanç final de la seva obra és més
aviat breu –no tota del mateix valor– i
en alguns aspectes monòton; però un
grapat de poemes insignes li asseguren
un lloc d’honor entre els millors poetes
catalans de tots els temps. No debades
havia assolit el mestratge en Gai Saber
en 1902, a Sant Martí del Canigó.

Morí el 16 d’octubre de 1922, men-
tre predicava al convent de les teresia-
nes de Palma, amb l’església plena de
gom a gom. La seva vida interior, tei-
xida d’entusiasmes i depressions, subli-
mada per una alta consciència del deure
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Dos clàssics de la literatura catalana
de les Illes: Miquel Costa i Llobera / Joan Alcover

GABRIEL BARCELÓ BOVER

Enguany es compleix el sesquicentenari del naixe-
ment d’aquests dos poetes illencs, els millors expo-
nents de l’aportació de les Illes a la literatura catalana
de la Renaixença ençà.

No són poques les coincidències entre aquests dos
escriptors, de les quals destaquen l’any del naixement
(1854), els estudis de secundària a l’Institut Balear, el
mateix mestratge poètic exercit per Josep-Lluís Pons i

Gallarza, i Marian Aguiló (els nostres «patriarques: de
la Renaixença); l’etapa d’encisament per la llengua
castellana, a la qual dedicaren el millor de la seva jo-
ventut; la crisi existencial en què es retroben a si ma-
teixos; la passió per la seva terra i els seus valors; els
estudis superiors de dret...

Malgrat aquestes sincronies, no manquen un grapat
de caires en què divergeixen. Els veurem tot seguit.

Miquel Costa i Llobera, d’una pintura de Cerdà

Com la llarga acompanyada
d’un mort, que passa endolada,

\ tot callant,
així mes hores perdudes, 
també endolades i mudes,

\ van passant. [...]



i de la vocació, és un secret –en pa-
raules de Llompart de la Penya– que a
penes podem penetrar. La seva poesia
és reservada i elegant, com la seva vida,
i bella com la seva mort.

Altres aspectes importants del po-
eta pollencí són el de traductor, teo-
ritzador i conferenciant sobre la forma
poètica. Una frase perdurable de
Costa i Llobera que ha arrelat fort en-
tre els lluitadors pel recobrament de
la nostra identitat és «siau qui sou»;
paraules, aquestes, encara ben vi-
gents, malauradament.

Joan Alcover i Maspons, 
el poeta devastat

Joan Alcover fou en la seva jo-
ventut, com Costa i Llobera, un home
de vida fàcil, poeta enginyós i més
aviat mediocre en llengua castellana, a
qui la dissort va transformar en un viu
model d’humanitat i en un dels poetes
més excelsos de la literatura catalana.

Havia nascut a Ciutat de Palma el 4
de maig de 1854 i morí també allí el 26
de febrer de 1926. Igual com Costa i
Llobera estudià dret a Barcelona. A di-
ferència d’aquest, però, s’hi llicencià i
féu d’aquesta matèria la seva professió
per a tota la vida, primer com a advo-
cat; després, per oposició, relator de
l’Audiència; més endavant féu de se-
cretari de la Sala de l’Audiència Pro-
vincial i culminà la carrera funcionària
de magistrat de la mateixa Audiència.

Es casà amb Rosa Pujol, de Barce-
lona, en 1881, de qui s’havia enamorat
d‘estudiant. Tingueren dos fills i una fi-
lla (Pere, Teresa i Gaietà), i la muller morí
sis anys després del matrimoni. Al cap de
quatre anys en Joan contragué segones
núpcies amb Maria de Haro, d’Alaró.
D’aquest segon matrimoni en nasqueren
dos fills: la Maria i en Pau. Només aquest
darrer el va sobreviure, puix que en 1901
morí la seva filla Teresa de tuberculosi,
en 1905 en Pere, en 1919 i en una ma-
teixa nit, la Maria i en Gaietà, a Mallorca
i a Barcelona, respectivament. Aquesta
desfeta de la llar incidí en l’activitat poè-
tica i en l’adopció de l’elegia, que dóna
sentit personal a la seva activitat creativa.
A quaranta-set anys es trobà amb la vida
esqueixada: havia de començar de bell
nou. Quedava enrere l’autor banal de
Poesías, a l’estil de Bécquer, Núñez de
Arce i sobretot Campoamor, a qui imità
i, en alguns aspectes, fins i tot superà.
Amb el dolor arribà la conversió defini-
tiva a la nostra llengua, l’única en què

havia plorat els seus morts. «El català és
entre nosaltres –dirà– l’única expressió
possible de l’escriptor artista». La desgrà-
cia familiar es fa palesa en el sonet «De-
solació».Vegem-lo.

Tornem als paral·lelismes entre Costa
i Llobera i Alcover. Si el primer té la
nota de la reserva, com a poeta i com
a home, Alcover, per contra, fa una do-
nació incondicional. Per a ell els valors
humans són per damunt dels estètics:
es dóna tot sencer, amb valentia. En el
fons de la poesia d’Alcover roman, explí-
cit o implícit, un motiu constant: l’evo-
cació dels seus morts: el sentiment de
la paternitat ferida. Vegem-lo altra volta
en la famosa «Relíquia»:

Dos llibres, més aviat minsos d’ex-
tensió, han immortalitzat i popularitzat
Joan Alcover: Cap al tard (1909) i Poe-

mes bíblics (1918). El poeta vol que l’art
arribi al poble, que arreli dins la seva en-
tranya. L’actual himne de Mallorca, La
Balanguera, n’és una prova fefaent; gai-
rebé tothom la canta, però ben pocs en

saben l’autoria. Un altre dels aspec-
tes a remarcar –i a diferenciar de
Costa i Llobera– és la interpretació
simbòlica i humanitzada del paisatge:
així com el de Costa i Llobera és mo-
numental, de pur lirisme, el d’Alcover
és més penetrant, més càlid, amb fi-
gures, sovint tenyit d’una mica d’enyo-
rança d’un món lluminós que mai més
no serà seu. El seu paisatge i la seva
paternitat convergeixen una altra ve-
gada en la tragèdia personal en les sis
«Elegies» incloses en Cap al tard, sis
poemes palpitants de dolor i de be-
llesa, de noble i resignada acceptació

de la dissort. «Poemes bíblics –en pa-
raules de Josep Maria Llompart– és una
obra de senectut assossegada, en la
qual es reflecteix la gran resignació su-
peradora, l’alta serenitat final. Segueix
passa a passa els textos bíblics, però
els dóna una expressió i una forma
adaptades a la seva sensibilitat i al seu
horitzó emocional.»

Per acabar, em plau recordar que
Joan Alcover va presidir en el salonet
de ca seva (avui patrimoni de l’Obra
Cultural Balear) una tertúlia literària
memorable on es trobaren les perso-
nalitats més rellevants de l’època d’or
de la literatura illenca, conegudes com
a integrants de l’Escola Mallorquina.♦
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Jo só l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp, fins a la terra, ma soca migpartí.

Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de ma soca resta,
cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa,
al cel he vist anar-se’n la millor part de mi.

I l’amargor de viure xucla ma arrel esclava,
i sent brostar les fulles, i sent pujar la saba,
i m’aida a esperar l’hora de caure, un sol conhort:

cada ferida mostra la pèrdua d’una branca;
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per a plànyer lo que de mi s’és mort.

Jaon Alcover

[...] Somni semblaria
el temps que ha volat 
de la vida mia,
sense les ferides que al cor m’ha deixat,
sense les ferides que es tornen obrir
quan veig que no vessa
ni canta ni plora la font del jardí. [...]
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Aquesta és una novel·la ex-
traordinària per tres ra-
ons: perquè recupera una

part de la història valenciana,
perquè dignifica la vida de les
dones i perquè conté un llen-
guatge realment admirable.
Vegem-ho en detall. Encara
que no és el vessant més im-
portant, començarem pel cos-
tat històric. El darrer llibre d’En-
carna Sant-Celoni mostra als
lectors aspectes d’una manera
de viure que ha tendit a desa-
parèixer molt de pressa: la dels
pobles agrícoles valencians en-
tre 1940 i 1960. L’escriptora
focalitza un poble valencià;
però, com que el seu treball no
queda en la superfície anecdò-
tica, sinó que tonya i cava cap
a l’ànima humana, el resultat
és aplicable a la immensa ma-
joria dels pobles valencians. 

Els qui vàrem nàixer en
aquelles dècades gaudim (i a
voltes patim) revivint el món de
la infantesa. Complementària-
ment els valencians que s’han
criat en ambients urbans (que
ja són els que predominen des
de Vinaròs fins a Oriola) apren-
dran característiques socials i
humanes d’una part tan impor-
tant dels nostres predecessors,
com la dels qui vivien entorn
dels fruits de la terra. Ben mi-
rat, és possible que, des del
punt de vista descrit, l’obra

també interesse als antropòlegs
i estudiants universitaris d’eixa
disciplina.

Ara bé, l’aspecte psicològic
predomina sobre el social. De
fet, la novel·la és la història
d’una dona que té una malaltia
terminal i, mentre s’acosta a la
mort, va recordant la seua vida.
Els lectors trobaran una dona
que, com la majoria de les va-
lencianes nascudes en els anys
vint, va treballar molt tota la
seua vida (i des de l’adolescèn-
cia mateixa); una dona plena de
vida i d’alegria que els capti-
varà. Però la novel·lista també
mostra la part difícil de la vida
de la dona, com ara les rela-
cions amb la família paterna i,
sobretot, amb l’home. I no és
que Gertrudis –així es diu la
protagonista– no estimara el
seu marit (i viceversa); és el fet
que, en una societat dirigida i
controlada pels hòmens, és ine-
vitable que eixe domini tinga
efectes negatius sobre la vida
concreta de cada dona. 

La part més impactant de
l’obra és que Sant-Celoni mos-
tra el domini de l’home sense
odi ni ràbia, que és la manera
més eficaç de canviar una si-
tuació social injusta. En efecte,
els aspectes negatius d’una per-
sona (i d’una societat) només es
poden canviar des de dins, i,
encara, estimant-la; només així
som capaços d’actuar de la ma-
nera més positiva i eficaç: mos-
trar un defecte d’una persona
(o d’una societat) de tal manera
que els dominants accepten
que uns canvis determinats en
el seu comportament no són
únicament necessaris pel bé
d’uns altres, sinó també benefi-
ciosos per als dominants matei-
xos. Al capdavall, la vida sem-
pre és més satisfactòria quan
les relacions humanes s’assen-
ten en la coordinació. Per altra
banda, trobem la mateixa acti-
tud en la llengua: la jove uni-
versitària no intenta mai adoc-
trinar sa mare, la qual, davant
una filla tan conseqüent amb
les seues idees com respec-
tuosa amb ella, acabarà aug-
mentant l’adhesió a l’ús social
del valencià.

En eixa actuació de la nos-
tra novel·lista hi ha tota una
lliçó per al valencianisme revo-
lucionari dels seixanta i els se-
tanta: bàsicament, preteníem
«transformar» la societat valen-
ciana des de fora i tenint-hi

més mania que afecte. Per for-
tuna una part de la joventut
valencianista ja té un compor-
tament diferent, i seria formi-
dable que hi haguera interacció
entre eixa joventut i els valen-
cianistes antics que han madu-
rat adequadament. Ben mirat,
eixa és una altra raó que porta
els uns i els altres al mateix re-
sultat: a la conveniència de lle-
gir Al cor, la quimereta. La veri-
tat és que, si els valencians ja
fórem un poble normal, eixa
novel·la també seria un èxit de
lectura entre les dones que ara
tenen seixanta anys o més; no
debades les reflexions de Ger-
trudis les ajudarien en molts
casos a interpretar més bé la
seua vida.

Els punts de vista psicolò-
gic i social són els que adopta-
ran els lectors que llegiran la
darrera novel·la d’Encarna
Sant-Celoni, però no podem
deixar de constatar que hi ha
un vessant tan important com
els dos anteriors: la llengua en
què és escrit el llibre. En el
preàmbul l’autora justifica per
què ha redactat la novel·la
(que té la forma de monòleg
de la protagonista), mirant de
respectar la llengua col·loquial
a fi que hi haja versemblança.
En el resultat, però, no hi ha
res a lamentar; al contrari –i
això en tot: en el lèxic–, en la
fraseologia i fins en la sintaxi,
en la qual es troben construc-
cions ben positives i a penes
conegudes. El llibre és una ve-
rificació empírica de l’afirma-
ció que fem una part dels
lingüistes: l’enorme valor que
té el valencià col·loquial. És
una mostra palpable del fet
que el coneixement del valen-
cià tradicional permet d’arribar
a una llengua culta tan ge-
nuïna i popular com diferen-
ciada de la llengua dominant. 

Cal fer notar que hi ha mol-
tes paraules i expressions que
no havia vist mai en la llengua
escrita i que són ben naturals
del parlar de Silla (com ara rao-
nar a bonament, o escardussó).
En eixes coincidències entre la
Safor i l’Horta hi ha una mostra
més de l’afirmació que, en con-
tra del que fan creure els qui es
fixen només en anècdotes, els
parlars valencians són profun-
dament unitaris entre ells, i això
de punta a punta del país: per
cada diferència hi han cent
coincidències.

Certament, tenint en
compte que l’autora no partia
de propostes concretes, podem
opinar que en tal o tal altre de-
tall seria preferible la forma
culta (com ara l’imperfet feia,
contra fea), i també al revés
(que en açò o en allò potser
hauria estat més adequada la
forma viva, com ara mentres,
en compte de mentre); però les
obres les hem de valorar mi-
rant-ne el conjunt, i el conjunt
diu que tots els professionals de
la llengua (escriptors i correc-
tors, lingüistes i docents) hau-
rien de conèixer el llenguatge
del llibre Al cor, la quimereta.
Realment, si els valencians unim
un amor profund per nosaltres
mateixos i una actuació intel·li-
gent, és segur que anirem
construint una societat cada dia
més plena, més justa i més viva.
Tant en el contingut com en la
forma, Encarna Sant-Celoni ho
ha aconseguit aquí. I els altres
valencianistes també podem re-
eixir, si volem; tota persona i
tot poble pot anar superant di-
ficultats i adversitats si és cons-
tant i reflexiona per a conservar
encerts i rectificar errors.
Ens trobem davant un treball ben
fet, i, per tant, els crítics litera-
ris i els docents tenim l’obligació
de contribuir a fer que el llibre
arribe al públic en general. Ben
mirat, potser el valencianisme té
en això un dels reptes impor-
tants: aconseguir que els nos-
tres productes culturals bons, en
compte de malviure i morir en la
ignorància i l’oblit, arriben a la
societat valenciana, en la qual
han de fructificar.♦

ABELARD SARAGOSSÀ

bibl iograf ia

Al cor, 
la quimereta

Encarna Sant-Celoni i Verger, 
Al cor, la quimereta, 
Tabarca, València 2003.

150 pàgines, amb una guia de lectura i tres
glossaris molt bons (lèxic, locucions no ver-
bals i locucions verbals)
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D’ençà els anys 80 els par-
lars catalans més extrems
del sud valencià –allò que

s’anomenà en època foral la
Governació d’Oriola– compten
amb una bibliografia creixent
d’estudis sincrònics i diacrònics
diversos, duts a terme per un
nou estol de filòlegs i socio-
lingüistes que ens ofereixen una
perspectiva nova pel que fa a la
variació interna del valencià din-
tre el conjunt de la llengua ca-
talana. Així, caldrà revisar es-
quemes i prejudicis antics
alhora que se’ns revela una mo-
dalitat de català en el qual s’ha-
via aprofundit poc malgrat les
notables incursions dels grans
filòlegs del segle XX: Barnils, Al-
cover, Sanchis Guarner, Coro-
mines, Veny per citar cronològi-
cament les grans aportacions
lliurades d’ençà la primeria del
segle XX fins als anys 70. En els
anys 80 s’inicia una nova for-
nada amb els estudis de l’alcoià
Jordi Colomina i del novelder
Brauli Montoya, el primer de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i el segon de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans. Per altra banda, el
professor alacantí, Carles Se-
gura, ha de ser esmentat ací
per la seva dedicació a la dialec-
tologia i estandardització dels
parlars del Baix Vinalopó i de
Guardamar. 

La dialectologia catalana,
però, ha tendit ha fixar-se sem-
pre més en els castellanismes
no compartits de les parles
frontereres que no pas en les
solucions genuïnes que aporten
al tresor de la llengua i a la va-
riació geogràfica. Això és signi-
ficatiu en un moment en què la
codificació valenciana, propug-
nada des de l’AVL, fa que al-
guns d’aquests elements «pe-
rifèrics valencians» i del «català
general» no es consideren ele-
ments del «valencià general». 

La lectura resulta apassio-
nant per a un elxà que resideix
a cavall entre la ciutat i el
camp, alhora que manté una
relació antiga amb molts guar-
damarencs. Els autors d’aquest
llibre –més enllà del rigor
acadèmic de llur sòlida forma-
ció filològica– tenen el valor
afegit de tenir unes parles na-
diues geogràficament molt veï-
nes. Així, els professors Beltran i
Mascaró són de la Marina Baixa
mentre el professor Pérez, a
l’extrem occidental de la co-
marca, té un crevillentí heretat
que fa de transició amb els par-
lars catalans del Vinalopó Mitjà.
La Marina Baixa presenta el lí-
mit sud d’allò que –molt desen-
certadament segons el meu pa-
rer– s’ha convingut a anomenar
«valencià general» en la nova
terminologia autonòmica en
contraposició a les parles al sud
de la línia Biar-Busot, hereves
de la varietat de català que tin-
gué Oriola com a capital fins al
segle XVIII i que té, a l’hora
d’ara, el seu principal centre de
difusió a Elx.

El llibre ens situa Guarda-
mar dintre l’Horta d’Oriola o
Baix Segura, com a única po-
blació que hi manté el català
juntament a la petita partida
oriolana de Barba-roja. La des-
cripció del parlar de Guardamar
(pp. 19-95) és el millor estudi
que s’ha lliurat sobre la parla
d’aquesta vila; l’única població
del País Valencià on s’alça un
monument a la llengua cata-
lana format per quatre colum-
nes amb l’escut i els noms de
Salses, Fraga, Maó i Guarda-
mar; situat a la plaça Jaume II;
monarca que ens incorporà a
l’antic regne de València el
1304-5, ara fa 700 anys pel
tractat de Torrelles-Elx. 

Ens trobem davant un exer-
cici clàssic de dialectologia des-
criptiva que aborda qüestions

lèxiques, morfològiques i sintàc-
tiques alhora que es retrata el
món i la mitologia de la cultura
tradicional: les festes, la toponí-
mia, l’antroponímia i la cuina
on es barregen el món de la
mar, del camp i del sistema du-
nar més magnífic dels Països
Catalans: «els Tussals». Tot se-
guit, es presenta una «antolo-
gia de textos dialectals» delicio-
sos, seguit de les dades dels 29
informadors de la localitat com
també una acurada bibliografia
que demostra el rigor de la re-
cerca. A tall d’exemple, escol-
tem Úrsula Ribera, una guarda-
marenca de vuitanta-quatre
anys el 2002, pregar a Déu en
català: «En este llit ha entrat,
dós àngels al costat: un as peus
i atre al cap, i la Mare de Déu
enmig, I me diu: -Filla, dorm i
reposa, i no tingues por de nin-
guna mala cosa.»

Més enllà dels nombrosís-
sims castellanismes de tot tipus
d’aquesta parla, nombrosos fins
i tot per als qui parlem varietats
ben properes, sobta trobar-se
amb arcaismes que són sovint
sentits com a estranys més al
nord de la línia Biar-Busot. No
hi insistiré mai prou. El primer
correspon a Guardamar i entre
parèntesi hi ha les formes habi-
tualment considerades com a
més valencianes: malesa» i «du-
resa» (per «malea» i «durea»)
aigua (per «auia») «oir» (per
«sentir»), «abans» (per «an-
tes»), «dintre» (per «dins»)
«p’ençà» (per «cap ací») «ge-
noll» (per «ginoll») «enutjat»
(per «enfadat»), «mascarat»
(per «borratxo»), «albargenya»
(per «albergina»), «estevat»
(per «escarrampat»), «llevat»
(per «rent»); «surtir» (per «ei-
xir»), venir (per «vindre») tenir
(per «tindre») com també l’ús
ple del pretèrit perfet simple
fins al punt que el perifràstic és
totalment inusitat. Un antic ba-
gatge que té sovint la seva con-
tinuació al camp d’Elx veí, amb
l’estat dialectal rebut més fidel
a l’antic oriolà.

L’allau de murcianismes és
evident, la qual cosa marca
molt la consideració socio-
lingüística negativa que fan tant
els guardamarencs com els seus
veïns d’aquest parlar. M’ha sob-
tat molt la nota 4 (p. 12): 

Un home del camp d’Elx
ens va expressar la seua opinió
del parlar de Guardamar amb
aquests termes: «En la mateixa

conversació te parlen en cas-
tellà». I, al mateix temps ens
deia que el parlar de la zona on
ell s’havia criat –Maitino, Per-
leta- s’acosta més al català que
al valencià.

Que això ho diga un pagès
veí del meu rodal de la Baia no
fa més que demostrar-me, de
nou, com el contacte amb la
varietat més emprada a la TV3 i
el contacte amb la que s’empra
a C9 produeix que alguns par-
lants tradicionals de l’extrem
sud en traguen conclusions evi-
dents malgrat que no semblen
sempre tècnicament encertades
pel que fa a la divisió entre ca-
talà oriental i català occidental. 

L’altre tema que ens mou a
reflexió profunda és el futur del
català a Guardamar i, de retruc,
a tot el sud. Segons el cens del
2001 tan sols hi hauria un 22%
de catalanoparlants a Guarda-
mar mentre ja pugen al 40%
d’Elx, 60% de Santa Pola, 63%
de Crevillent o el 75% de les
poblades partides meridionals
del camp d’Elx. Guardamar, per
la seva petitesa originària, ha
patit mes que cap altra davant
l’allau turística i les segones re-
sidències. El català, a Guarda-
mar, se sent sobretot als carrers
antics neoclàssics que es basti-
ren quan la vila medieval da-
vallà des del vessant del castell
arran el terratrèmol de 1829.
Els autors analitzen la generalit-
zació del trencament de la
transmissió familiar d’ençà els
anys 60. Aquesta substitució ha
estat més galopant que enlloc
–llevat d’allò que passà a Ala-
cant– malgrat que, d’ençà els
anys 80 assistim a una revifalla
entre el jovent i existeixen dues
línies «en valencià» a Guarda-
mar per al curs 2004-2005 a la
xarxa pública escolar. 

Per acabar, vull felicitar
l’Abadia de Montserrat per ha-
ver fet possible que aquest lli-
bre tingués eixida. Al capdavall,
la Mare de Déu d’Oriola no és
altra que la Mare de Déu de
Montserrat, malgrat el plet que
els montserratins d’Amunt po-
saren contra els Montserratins
d’Avall el 1483 per la utilitza-
ció d’aquest nom. Esperem,
doncs, que els antics lligams
de l’extrem sud valencià amb
la Catalunya Vella aprofiten
per unir encara més un territori
que comença, no acaba, a
Guardamar.♦

JOAN-CARLES MARTÍ I CASANOVA
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Ets dolent com la pell d’en Se-
garra és una expressió que
he sentit a dir a la gent gran

del Rosselló i d’altres punts de la
Catalunya Vella. Es fa servir per a
referir-se a una persona cruel i
despietada, o fins i tot quan un
vailet és entremaliat. Equival a dir
«ets de la pell de Barrabàs» (o
«del diable»). Francesc de Segar-
ra, governador de Perpinyà en la
segona meitat del segle XVII, con-
tinua en la memòria popular,
perquè va terroritzar aquestes
contrades perseguint els partidaris
d’una Catalunya reunificada. I és
que el 7 de novembre de 1659 és
una data nefasta en la nostra
història. Lluís XIV de França i Felip
IV de Castella i III d’Aragó van
signar el Tractat dels Pirineus, a
conseqüència del qual la nació
catalana quedava escapçada pel
nord. Ambdós monarques van
prendre aquesta decisió a l’es-
quena dels rossellonesos i de les
Corts Catalanes, que no la van
acceptar mai. Amb l’empelt
d’aquesta part de Catalunya al
reialme francès, l’explotació i
venda de la sal, un element de
primera necessitat en aquella
època, passà a mans estatals. A
més, París va implantar unes taxes
asfixiants (la gabella) sobre el
consum de sal. Tant l’annexió a
França com les noves disposicions
reials van desencadenar un gran
malestar entre els nordcatalans,
que acabà amb la revolta cone-
guda com la Guerra de la Sal. 

Amb aquest tret de sortida,
Joan Soler i Amigó ens obsequia
amb una deliciosa novel·la, en-

llestida a partir de minucioses re-
cerques i una bona dosi d’imagi-
nació. Es tracta de Rebels a Tra-
muntana (Columna, 2003), que
fou guardonada amb el Premi
d’Història de Catalunya Leandre
Colomer del 2002.

L’aire indòmit dels catalans és
un dels valors que sempre han
acabat reconeixent els francesos i
altres enemics seculars nostres.
Tant és així, que Napoleó ens va
percebre com els més rebels de
la Península, i Voltaire no dubtà a
titllar els catalans de «fanàtics de
la llibertat». Qui encarna la figura
de l’insurrecte capaç d’atemorir
els ocupants és Josep de la Trin-
xeria. Per a l’autor, aquest pagès
de Prats de Molló esdevingut as-
saltador de gabellots és un
autèntic heroi, «d’una personali-
tat poc comuna, intel·ligent, co-
ratjós, lúcid, també dur, ferm en
les seves resolucions i poc inclinat
a la submissió».

Rebels a Tramuntana és sobre-
tot la trama d’una conspiració per
a alliberar la Catalunya del Nord
dels gavatxos. Per a fer-ho, Josep
de la Trinxeria i altres capitosts
s’organitzaren en escamots, cone-
guts com els Angelets de la Terra
(nom que els ve del fet que «són
a tot arreu i no se’ls veu enlloc:
són invisibles, silenciosos, lleugers,
inabastables, omnipresents»).
Amb el suport de capellans trabu-
caires, caçaires de l’ós del Pirineu,
mosses guerrilleres, emigrants oc-
citans, etc., les partides nordcata-
lanes aixafaran més d’una vegada,
a pit descobert, els regiments en-
viats per Jean-Baptiste Colbert,
ministre francès de la Guerra.

L’obra gaudeix d’uns ingre-
dients prou vàlids per a ser duta
al cinema. Emboscades, catalani-
tat, amor, amistat, caragirats,
botxins, contrabandistes, etc. es
barregen en la novel·la, fent-la
més atractiva. I és que, des del
primer moment, la destresa narra-
tiva de Soler i Amigó enganxa.
Tant perquè l’autor aprofundeix
en el coneixement d’aquestes co-
marques com pel domini del vo-
cabulari que fa servir, la lectura
de Rebels a Tramuntana és del tot
recomanable als alumnes de bat-
xillerat. De la història, la geografia
i la societat nordcatalana amb
prou feines se’n parla, a les esco-
les del Principat, malgrat que la
nostra història no s’entén sense el
Rosselló, aquesta part del Pirineu
que ha estat el bressol de la nació
catalana.♦

QUIM GIBERT

Els catalans, a causa de
la situació de subordi-
nació i dependència a

què ens trobem abocats,
necessitem urgentment un
antídot en contra del desà-
nim i del derrotisme. Per
això celebrem l’aparició de
Batecs d’un poble, perquè
precisament aquest llibre ve
a complir aquest propòsit:
donar-nos una medecina
per omplir-nos de l’opti-
misme que ens ha de per-
metre treballar amb ganes
pel nostre país, la nostra
cultura i la nostra llengua. 

Així, aquest no és sols
un recull d’articles sobre te-
mes diversos, sinó que tots
els articles hi són recollits a
l’entorn d’una mateixa idea:
fer pedagogia de país. En el
llibre, situats des d’una Gi-
rona que vol ser un mirall
de catalanitat, es parla de
molts aspectes diferents de
la cultura catalana amb la
intenció –citant paraules del
mateix autor– «de dir en
veu alta que tenim motius
per confiar en les nostres
possibilitats i per estar orgu-
llosos de la vigoria cultural
del moment; amb la d’ado-
nar-nos que hem de treu-
re’ns del damunt un llast de
prejudicis que ens alenteix el
pas en el nostre camí cap a
la plena normalitat; amb la
de tenir el convenciment
que ens podem presentar al
món amb digníssims títols
de creació literària, artística,
científica i intel·lectual, cosa

imprescindible per a obtenir
coneixement, respecte i uni-
versalitat... i amb la de
prendre consciència que
tots plegats, cadascú des de
la seva responsabilitat, hem
de fer el possible per mante-
nir ben vius el prestigi i la
capacitat creativa». 

Després de llegir aques-
tes intencions, poques coses
més hi podem afegir: tot-
hom haurà entès perfecta-
ment el sentit amb què es
tracten els articles del llibre.
Així, hi trobem articles on
s’homenatgen personatges
emblemàtics per a tots els
catalans (Pompeu Fabra,
Miquel Martí i Pol, Folch i
Torres, Tisner, Pau Casals,
Jacint Verdaguer, Joaquim
Ruyra) o personatges menys
coneguts, però que també
han estat un model de vida i
de catalanitat; on es ressen-
yen llibres; on es viatja arreu
del territori del país nostrat
(Calella de Palafrugell, Sant
Llorenç de les Arenes, la Ca-
talunya pirinenca, Mallor-
ca...); on es parla dels signes
d’identitat, dels costums, de
les tradicions, de la il·lusió
col·lectiva d’assolir una nor-
malitat lingüística i cultural...
El títol que reuneix els arti-
cles de l’últim dels vuit blocs
en què es divideix el llibre
ens confirma el que hem
anat dient: «Amb el cor
obert a l’esperança».

No ens ha d’estranyar tot
això, si sabem que David
Pagès, a més de ser professor
de llengua i literatura catala-
nes, és un gironí (nascut a
Sant Joan de Mollet) que ha
posat al capdavant de qualse-
vol activitat l’amor al país i la
voluntat de servei desinteres-
sat. Aquest objectiu l’ha por-
tat a organitzar actes cultu-
rals, a fer conferències i a
col·laborar en diferents mit-
jans escrits. Gràcies a les seves
assídues col·laboracions a la
premsa, avui podem gaudir
d’aquest llibre.

Realment, ens man-
quen molts llibres com
aquest, per tal que el bate-
gar del poble català mai no
s’aturi, i encomani la il·lusió
i la força del seu alegre ba-
tec a tots aquells qui tenen
el cor malaltís, desorientat i
desil·lusionat.♦

DAVID CASELLAS I GISPERT
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