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LA FLAMA DE LA LLENGUA

E D I TO R I A L

Notes d’actualitat

El just indret
Em trobareu com sempre al just indret
d’aquest espai de lluita i d’esperança,
d’amor i de treball, amb la recança
de no haver fet més del que ja he fet.
Em trobareu com sempre al lloc ben dret
d’aquest gojós combat a tota ultrança
pel meu país absolt d’Espanya i França,
pel poble català lliure i complet.
Car sóc un combatent de la frontera
d’aquesta Catalunya que a València
no sap si és de la terra o forastera.
Com una pedra sóc, fita i presència
d’un ferm passat d’arrels de garrofera,
d’un clar futur d’estels d’independència.
Josep Guia

Aprofitem aquesta pàgina editorial per a apuntar unes quantes
notes d’actualitat i comentar-les breument.
En primer lloc, passat ja el referèndum (celebrat el 18 de juny) del
nou Estatut d’autonomia de Catalunya, amb un resultat positiu, hem
d’aconsellar que es deixin enrere les discrepàncies hagudes fins aquest
moment i que tots fem pinya per aplicar-lo, de manera que les millores que comporta en l’autogovern i en la consideració de la llengua catalana –encara que quedin lluny de les expectatives de molts ciutadans i
del projecte que votà el Parlament català– es materialitzin ben aviat.
La gran lliçó de tot aquest procés, ens sembla, és que els catalans hem
d’anar molt més units en tot allò que siguin interessos generals. Per això
cal augurar-se que les eleccions anunciades per a aquest any mateix no
impedeixin aquest esperit, ans el potenciïn.
En segon lloc, ens congratulem del pas endavant que ha fet el català en el seu reconeixement internacional en ser acceptat (a primers
de juliol) per a les comunicacions escrites amb el Parlament Europeu.
També ací hauríem volgut més, i hem d’anar maldant per aconseguirho, però podem estar ben satisfets d’aquest reforç de l’estatus de la
nostra llengua, perquè comporta un augment del seu prestigi social. I
no cal dir que els ciutadans hem de prendre nota de quins parlamentaris elegits a Catalunya han contribuït més a aquesta decisió i quins
fins i tot s’hi han oposat.
En tercer lloc, i passant ara a l’àmbit de la situació del català dins
l’Estat espanyol, també ens hem de congratular per la sentència del
Tribunal Suprem (de data 15 de març passat) reconeixent que el valencià
no és una llengua diferent del català sinó una seva varietat. Sembla
mentida que calgui recórrer als tribunals per a reconèixer allò que científicament és obvi; però, lamentablement, al País Valencià s’arrosseguen
uns prejudicis que afavoreixen la confusió anticientífica. Al marge d’actuacions polítiques i judicials, aconsellaríem que els usuaris d’ençà o
d’enllà de la Sénia cerquem, amb coneixement, equilibri, gradualitat i
seny, aquelles formes lingüístiques que més poden contribuir a la convergència entre les distintes variants, tenint sobretot en compte la tradició literària fixada per Fabra.
També volem apuntar entre aquestes notes el recent decés de la
pedagoga Marta Mata i Garriga. Gràcies a ella hem tingut l’Escola de
Mestres Rosa Sensat, que ha fet una gran tasca en la formació lingüística catalana, i també gràcies a ella es va adoptar el sistema d’immersió
lingüística en l’ensenyament primari com a millor sistema per a aprendre la llengua pròpia o específica del país i s’evità una doble xarxa
escolar. La bondat d’aquest sistema s’ha vist corroborada suara, al
Principat, pel fet que la millor nota treta en les Proves d’Accés a la
Universitat d’enguany l’ha treta precisament una alumna asturiana
que sols feia un any que vivia a Catalunya i que hagué d’immergir-se
en l’ensenyament normal en català (concretament, en un institut de
Mataró). Vol dir que la immersió no va pas renyida amb la qualitat
d’ensenyament. Marta Mata, doncs, ens deixa amb un bon record.
Finalment, volem agrair a la Revista de Catalunya que hagi dedicat
l’editorial del número de maig proppassat, signat per Lluís Marquet, als
«Quinze anys de Llengua Nacional», fent un acurat repàs de la trajectòria de la nostra associació i de la nostra revista. Provenint com prové d’una
publicació amb tanta història i prestigi, és un gest que ens encoratja. u
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La redacció no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades en els articles publicats.

SOCIOLINGÜÍSTICA

Mantenir la llengua:
de la consciència a la conducta,
passant pels recursos
F ERRAN S UAY I L ERMA

(de la Societat Valenciana de Psicologia)

No sols ens hem d’expressar en català, sinó que també ens hem de sentir bé quan ho fem.

L

’Oriol va nàixer en un poble de la
Catalunya central, però treballa i
viu a Barcelona. Al matí esmorza
en un bar on, com que el cambrer és
sud-americà, ell demana les consumicions en castellà. A la feina té una companya que, tot i ser d’origen murcià, ha
viscut tota la vida a Catalunya; amb
ella, però, l’Oriol també hi parla en
castellà, perquè assumeix que li resulta
més còmode (a ella). Tanmateix, l’Oriol
no se sent obertament avergonyit d’ésser català, ni en renega. De fet, parla
català amb la seua família i amb els
amics, compra llibres i revistes en català, i quan s’ha d’adreçar a algú pel
carrer, sol fer-ho en català. Això sí, si
li responen en castellà, ell canvia amablement de llengua, i quan li sembla
que l’interlocutor té aspecte de nouvingut, fa servir el castellà.
Tot i que aquestes descripcions són
inventades, probablement hi ha molta
gent que es pot reconèixer en la conducta de l’Oriol. Com ell, no són anti-

catalans. Molts, fins i tot, es definirien
com a catalanistes. Senzillament, adopten una conducta lingüística que els
sociolingüistes anomenen «norma de
convergència al castellà». No cal dir
que les conseqüències de l’aplicació
d’aquesta norma apunten directament
contra la línia de flotació del català,
perquè en fan inútil tant l’ús com el
coneixement. Aquesta norma de subordinació del català també afecta, però,
i molt negativament, el benestar individual, perquè atempta contra una necessitat bàsica com és l’expressió desacomplexada de la identitat. La cosa
que resulta més curiosa és la quantitat de gent
que renuncia alegrement a exercir el seu
dret d’expressar-se en la seua llengua i, sistemàticament, es plega a la dels seus interlocutors. Sembla que més del 70%
de la població catalanoparlant exhibeix habitualment aquesta conducta
de subordinació, i l’aplica d’una manera més o menys automàtica.

La perspectiva psicològica
Deixant de banda aquells que estan
–obertament o encoberta– a favor de
l’extermini del català, molts catalanoparlants accepten amb tota normalitat
que no poden exercir el dret de viure
íntegrament en la seua llengua, com sí
que pot fer-ho un ciutadà castellanoparlant, no ja en el seu territori lingüístic, sinó també en el nostre. És a dir,
que una persona de Conca o de Còrdova, no tan sols té més drets lingüístics a casa seua, sinó que també en té
més que qualsevol catalanoparlant, fins
i tot quan s’està a Catalunya, al País
Valencià o a les Illes. Mentre aquestes
persones poden viure les vint-i-quatre
hores del dia en castellà, i anar pertot
arreu sense canviar de llengua (i això
inclou anar al cine o al teatre i tractar
amb tota mena d’organismes públics i
privats), la major part dels catalanoparlants canvien de llengua en el moment en què l’interlocutor els respon en
castellà. Uns altres potser ho fan només
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en determinades situacions; però, pràcticament, tothom ho fa en un moment
o altre, cada dia. Això dibuixa una realitat social de profundes desigualtats
entre els contribuents de l’Estat espanyol, en funció de quin siga el seu origen i quina la seua llengua.
El que volem abordar ara, però, no
és una anàlisi sociològica d’aquesta situació, sinó una altra de caire psicològic, és a dir, centrada en l’anàlisi de la
conducta individual. Des d’aquest punt
de vista, l’hàbit de girar al castellà, que
tècnicament anomenem submissió lingüística, és, senzillament, una conducta apresa. I l’hem apresa com aprenem pràcticament tot allò que fem:
d’una banda, per imitació (tal com fem
tots els primats, incloent-hi els humans), i de l’altra, per condicionament,
és a dir, experimentant en carn pròpia
les conseqüències d’expressar-nos en
una o altra llengua. Tot això vindrà després embolcallat i arrodonit pel conjunt
de discursos, arguments i justificacions
que el nostre cervell, a diferència del
dels altres primats, és capaç de produir, i que contribuiran a fixar l’aprenentatge i a generalitzar-lo a noves situacions. Així, molts catalanoparlants,
tot i haver après a casa la seua llengua
amb una certa normalitat, han vist com
els seus pares en feien servir una altra
quan s’adreçaven a determinades persones, o com les persones que els podien servir de models (mestres, artistes, cantants, esportistes, polítics...)
feien això mateix. A part d’això, la majoria de catalanoparlants ens hem trobat alguna vegada en una situació
incòmoda o conflictiva, pel fet d’haver-nos expressat en català, i, d’una
manera o altra, hem rebut un càstig per
haver-ho fet. Per acabar-ho d’adobar,
un conjunt de prejudicis bastant generalitzats sostenen idees com ara que
«parlar en català és de mala educació»
o que «en castellà és més modern, més
cosmopolita o més integrador», que
contribueixen en gran mesura a bastir
i sustentar l’artificiós entramat de valors
socials i creences que, no tan sols
manté la discriminació, sinó que, més
encara, sovint la invisibilitza, fent passar bou per bèstia grossa, és a dir, presentant com a normal allò que és profundament anòmal i indesitjable.
Aquestes són algunes de les variables que els psicòlegs analitzem a l’hora d’estudiar el fenomen de la submissió lingüística.

6

¿És només consciència lingüística,
el que ens cal?
De vegades, aquesta submissió va
acompanyada d’un discurs de supeditació nacional, que inclou l’acceptació d’una inferioritat de la nostra cultura respecte de l’espanyola o la
francesa (i, per tant, de nosaltres respecte d’aquestes altres). No sempre,
però, és així. La submissió també és
habitual entre persones amb un cert
grau de consciència nacional, que no
desitgen la substitució lingüística ni la
justifiquen. I tanmateix, tot sovint canvien a la llengua imposada, senzillament perquè han après a fer-ho així, i
perquè creuen que se sentiran incòmodes si no ho fan.
Tots els qui hem pensat en el problema de la substitució lingüística hem
arribat, en un moment o altre, a la conclusió que és imprescindible que les
persones catalanoparlants assolesquen
un cert grau de consciència lingüística.
I segurament això és cert; però també
sabem que amb això no n’hi ha prou,
perquè hem vist com gent amb una
gran consciència lingüística poden
practicar regularment la submissió.
Aquesta presa de consciència és, sens
dubte, necessària perquè les persones
que practiquen la dimissió lingüística
deixen de fer-ho i passen a proposarse exercir de catalanoparlants; sembla
insuficient, però, perquè aquests parlants conscients deixen de sentir-se
incòmodes quan s’expressen en català
davant de persones no catalanoparlants.
Per a entendre a quina actitud aspirem, n’hi ha prou de pensar en alguna persona castellanoparlant que, de
ben segur, tots coneixem: si ho vol,
parlarà castellà tothora, amb independència de quina llengua utilitze el
seu interlocutor, i sense donar mostres
de cap engavanyament o incomoditat,
ni pensar-hi, de sentir-se incorrecta o
maleducada pel fet d’expressar-se en la
seua llengua. I encara més, això ho fa
amb total independència de si viu al
seu poble o al centre d’Igualada. Doncs
això mateix, ni més ni menys, és allò
a què podem aspirar els catalanoparlants; això sí, només quan som al nostre territori. Les lleis, en principi, ens en
reconeixen el dret. El que falta ara és
que nosaltres mateixos ens el reconeguem, i, fonamentalment, que passem
a exercir-lo amb desimboltura i comoditat.
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De la consciència a la conducta
Per tal de canviar aquest procés en
el nivell individual, podem analitzar la
conducta de submissió lingüística i mirar d’establir les condicions necessàries per a modificar-la. No se’ns escapa
que no és aquest l’únic nivell decisiu,
i que, a l’hora de provocar canvis importants, les accions de caràcter social,
legal i institucional seran imprescindibles. No pretenem pas «treure la qüestió de la llengua de l’àmbit públic i
portar-la a l’àmbit privat» (Berrio 2004).
I tanmateix, com a psicòlegs, ens interessa l’àmbit de la conducta individual,
i és ací on podem fer les nostres aportacions específiques. Finalment, són els
parlants individuals els qui s’enfronten
a cada situació comunicativa, i els qui
seleccionen la llengua que hi faran servir. Per tant, qualsevol intent d’augmentar la presència social del català
haurà d’abordar la tasca d’aconseguir
que els catalanoparlants s’expressen en
la seua llengua, també quan el seu interlocutor no ho fa, configurant així el
seu espai lingüístic personal. Sabem
que aquest concepte és una contradicció en si mateix, perquè la llengua
és (també) un instrument per a comunicar-se amb els altres, i, per tant, l’espai que defineix no pot ésser personal,
sinó interpersonal. De fet, en una comunitat sociolingüísticament normal,
els parlants individuals no tenen cap
necessitat de definir un espai personal,
perquè l’espai de la llengua ja està definit socialment, legalment i institucionalment. És en la nostra societat, històricament anormalitzada, on l’espai
normal està ocupat per la llengua imposada. Així, cada catalanoparlant es
veu obligat a fer un esforç personal suplementari, si és que pretén utilitzar la
seua llengua, perquè, per defecte, serà
l’altra la que serà considerada llengua
vehicular.
Hi ha qui, en aquestes condicions,
opta per resoldre el problema renunciant a l’ús normal de la seua llengua
(dimissió), mentre que uns altres s’estimen més enfrontar-se al malestar
sense abandonar-la (fidelitat). Cal dir,
però, que els primers tampoc no queden lliures de malestar. La dimissió és,
en si mateixa, una conducta de submissió, i és difícil de creure que algú
que se sotmet sistemàticament als seus
interlocutors siga capaç de mantenir
intacta la seua autoestima. Tot i que el
conjunt de prejudicis i creences a què
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ja ens hem referit («canviar de llengua és un gest de cortesia»; «no s’ha
de ser radical o tancat, el castellà és
una llengua neutra», etc.) els ajuda a
acceptar la seua submissió, la seua
incomoditat es manifesta ben clarament quan algú altre adopta una actitud insubmisa i manté la llengua en
presència de persones no catalanoparlants. Tot sovint, en aquestes ocasions, són els catalanoparlants submisos els primers que expressen el
malestar; i és freqüent que siguen més
bel·ligerants (en contra de la seua pròpia llengua) que no els mateixos parlants de la llengua dominant.
D’altra banda, les persones que
opten per la fidelitat s’enfronten a dificultats evidents. D’entrada, han de
compensar el pes de l’educació rebuda, i dels esmentats prejudicis i creences, per tal d’atrevir-se a fer servir
la seua llengua regularment. A més,
molt freqüentment, veuen qüestionada la seua actitud per part dels interlocutors, des del clàssic (i encara
ben viu a la Franja o al País Valencià)
«¡Haga el favor de hablarme en cristiano!» fins a l’aparentment més amable «Per què no parlem en espanyol,
i així ho entenem tots?».
Un enfocament complementari
del de la consciència lingüística per
a resoldre aquesta situació és el que
se centra en els recursos que els parlants posseeixen per a fer front a les
situacions en què es troben regularment. La idea central és que és possible d’incrementar la visibilitat social del català intervenint no solament
sobre les actituds sinó també sobre
les aptituds dels parlants individuals.
Si aquests es doten de més recursos
eficaços, seran capaços de sentir-se
bé quan s’expressen en la seua llengua i, per tant, la faran servir més sovint. I és això, l’ús despreocupat i natural de la llengua, el que pot
convidar altres persones a sumar-s’hi.
Per contra, mentre expressar-se en català siga sistemàticament sinònim de
lluitar, discutir o sentir-se incòmode,
es fa difícil de creure que hi haja gaire
gent interessada a sumar-s’hi.
Potser caldria recordar que també
les persones que mantenen la llengua obtenen algunes recompenses,
fonamentalment relacionades amb
l’autosatisfacció, que no estan a l’abast dels qui practiquen la submissió.
Molts dels manuals d’autoajuda que

proliferen en el mercat editorial insisteixen en el fet que una actitud assertiva resulta essencial per a assolir
un nivell acceptable de benestar personal. I la conducta de mantenir la
pròpia llengua és, en essència, una
actitud assertiva que, a més a més,
ens proporciona l’oportunitat de sentir que, d’una manera consistent i
quotidiana, estem fent alguna cosa
pel nostre país i, en conseqüència,
per nosaltres mateixos.
És per això que l’espai lingüístic
personal és un concepte per a situacions d’excepció, com les que vivim
a hores d’ara al nostre territori. Per bé
que, en bona part del nostre país, el
dret d’expressar-nos en català ens és
reconegut per les lleis, fer-lo efectiu
implica enfrontar-se a múltiples situacions de conflicte de distintes intensitats, que solen provocar-nos sensacions de malestar, que van des de
la simple incomoditat fins a la irritació, la frustració i la fatiga vital. I són
aquestes sensacions desagradables les
que aplanen el camí de la baixa autoestima i dificulten, en el nivell individual, l’assoliment de la normalitat lingüística.
Així, doncs, definir el nostre espai
lingüístic personal és una reivindicació de l’autoestima, una actitud assertiva que implica ésser capaços
d’elegir quina conducta lingüística
mantindrem sense experimentar malestar i sense sotmetre’ns automàticament a la llengua de l’interlocutor. I
aquest objectiu només pot assolir-se
si, a més d’estar-hi ideològicament a
favor, ens dotem dels recursos conductuals que ens permeten no únicament d’expressar-nos en català, sinó
també sentir-nos bé quan ho fem. Resumidament podem dir que es tracta
de recursos de diversos tipus (cognitius, de comunicació, de control emocional...), que poden aprendre’s en
unes poques hores i que, una vegada
apresos, continuen desenvolupant-se
i generant-ne de nous a mesura que
els anem aplicant dia a dia.
Això no hauria de ser pas tan difícil. Després de tot, es tracta d’assolir simplement, per a nosaltres, un estat de normalitat de què ja gaudeix,
per exemple, qualsevol ciutadà de Terol o de Sevilla: el dret efectiu i inqüestionat de parlar en la seua llengua,
sense
entrebancs
ni
preocupacions afegides. u

Molts catalanoparlants accepten
amb tota normalitat que no poden
exercir el dret de viure íntegrament en la seua llengua, com sí
que pot fer-ho un ciutadà castellanoparlant, no ja al seu territori
lingüístic, sinó també en el nostre.
Qualsevol intent d’augmentar la
presència social del català haurà
d’abordar la tasca d’aconseguir
que els catalanoparlants s’expressen en la seua llengua, també
quan el seu interlocutor no ho fa,
configurant així el seu espai lingüístic personal.
La dimissió és, en si mateixa, una
conducta de submissió, i és molt
difícil de creure que algú que se
sotmet sistemàticament als seus
interlocutors siga capaç de mantenir intacta la seua autoestima.
És possible d’incrementar la visibilitat social del català, intervenint
no solament sobre les actituds
sinó també sobre les aptituds dels
parlants individuals.
La conducta de mantenir la pròpia llengua és, en essència, una
actitud assertiva que, a més a
més, ens proporciona l’oportunitat de sentir que, d’una manera
consistent i quotidiana, estem
fent alguna cosa pel nostre país
i, en conseqüència, per nosaltres
mateixos.
Definir el nostre espai lingüístic
personal és una reivindicació de
l’autoestima, una actitud assertiva que implica ésser capaços
d’elegir quina conducta lingüística mantindrem sense experimentar malestar i sense sotmetre’ns automàticament a la
llengua de l’interlocutor.
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Identitats i (des)raó d’Estat
À NGEL V ELASCO

(Filòleg. Coorganitzador de les Jornades de Psicologia i Identitat Nacional)

t Quim Gibert

Àngel Velasco p

S

ota aquest títol es feren a Sueca,
el mes maig, unes jornades amb
vista a desemmascarar formes
contemporànies de discriminació i
també a desenvolupar recursos per a
poder viure en català, sense complexos
ni prejudicis d’identitat nacional.
Josep Sort, en la conferència «Sobre
la variable identitat d’un poble»1, va
mostrar com l’estat del Quebec, amb
no pas gaire anys, ha passat per distintes identitats (francesa, canadenca)
per a acabar forjant-se la seua pròpia
i el seu espai de llibertat nacional, gràcies a l’exercici del dret a l’autodeterminació. D’ells, doncs, hauríem
d’aprendre que no hi ha res impossible quan una societat va unida i no es
deixa trepitjar els drets col·lectius.
Quim Gibert, exposant «De què
parlem quan parlem d’identitats», va
mostrar unes quantes persones (Gandhi, Rosa Paks, Abd el-Krim, Francesc
Macià, etcètera) que s’arriscaren per
la llibertat del seu poble, i ens féu
veure que «aventurar-nos paga la
pena; que no fer res, és pitjor».

Eugeni
Casanova, en la conferència «Trenta anys de (des)raó d’Estat», comentava que l’Estat actua amb
una «perversitat extremada» envers allò
que no li és afí. Ens volen fer creure
–deia– que fent desaparèixer la llengua catalana s’acabaran els problemes
amb Espanya. I continuava: «Cerquen
que el seu èxit sigui dinamitar la llengua i qualsevol signe de catalanitat. I
que els mateixos afectats pensin que
això és un signe dels temps, que això
ho dicta el mercat, que no és més que
un resultat de la mundialització i de
les noves comunicacions.» És per tot
això, doncs, que el conflicte s’ha de
fer visible. Els psicòlegs ens dirien que
cal interioritzar-lo i resoldre’l.
Fet i fet, segons Quim Gibert «un
conflicte ben gestionat és una solució; un conflicte mal gestionat és un
problema». Segons Joan Fuster, la solució seria desobeir: «... ser lliure
equival, aproximadament, a no haver
d’obeir... I, de tant en tant, ens agrada
desobeir: deliberadament, desobeir.
O refusar-nos a obeir»2.

És clar, no convé oblidar que
«també és maltractador aquell que esdevé còmplice d’una injustícia. I que
també és víctima aquell que no revela
les males arts de l’agressor, perquè
aquest el té atemorit. Aleshores, els
dèspotes perceben la impunitat que
els empara. Luther King deia que la
cosa preocupant no és que els dolents
siguin dolents “sinó que els bons ho
tolerin, callin i aguantin”. I és que
l’immobilisme d’alguns és part important del problema»3.
Ramon Camats4 en la conferència
«Identitat i revolta» apuntava que la revolta, en el sentit que deriva de la identitat (humana) triada per cadascú, «és
en bona mesura conseqüència de la
identitat, almenys, en la consciència
d’una determinada identitat». Aquesta,
però, va estretament lligada al fet de
pertànyer a una determinada col·lectivitat. La persona revoltada (i va fer algunes referències i consideracions al
voltant d’algunes idees del llibre L’home revoltat, d’Albert Camus), la presa
de consciència de la pèrdua d’un dret,
no té res a veure amb el ressentiment,

1

Vegeu també: Quebec, de poble a país, del mateix autor (2004).

2

«Temptacions de desobediència» (23-1-1952), del llibre Raons i paraules, Edició d’Isidre Crespo, «Clàssics Catalans», Barcelona, 1999, pp. 67 i 68.
Vegeu també el llibre de Ramon Camats, El llegat d’Antígona. El principi de desobediència civil. Ed. 62, Barcelona, 2001.

3

Quim Gibert, article «Qui calla, consent», El Triangle, núm. 721, 7-3-06).

4

Ramon Camats és autor també de Les emocions del poder (XIV Premi d’Assaig Josep Vallverdú 1997), Edicions 62, Barcelona, 1998.
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l’«enveja de l’impotent», és a dir,
«aquell que vol ser un altre diferent del
que és». I Camats continuava: «... la
revolta és una presa de consciència,
no solament d’una opressió, subjectiva
o real, sinó també de l’existència de
quelcom que cal preservar o defensar,
de l’existència d’un dret que fixa una

Víctor Alexandre

frontera i també, finalment, un desig
que alleti la realització del possible.»
Paga la pena de recordar ara aquestes paraules de Víctor Alexandre: «Ves
per on, però, és justament la impossibilitat de viure amb un mínim de dignitat el que empeny algunes persones
a demanar l’aturada definitiva de les
constants vitals. Al capdavall, de l’esclavitud només en diuen vida aquells
qui tenen ànima d’esclau. L’esclau
submís mai no demana llibertat; en té
prou, com algunes bestioles, amb una
gàbia i un gronxador. Mentre pugui
omplir el pap, d’ell ho podem esperar tot menys la revolta. I és que si
una cosa té clara, és que Espartac era
un radical»5.
Josep Palou, membre del Lobby per
la Independència i autor del llibre El
País, la quinta columna. L’anticatalanisme d’esquerres (1999), en el debat
de la taula rodona «Amb el somriure,
la revolta», va dir que la relació del
nostre poble amb l’Estat era una relació d’amo-esclau; va fer una crida explícita a fer servir un «llenguatge políticament incorrecte» per a combatre
l’autocensura o l’immobilisme i capgirar les coses.

Jaume Sastre, també del Lobby per
la Independència, acabava de rematar
aquest tema dient que s’han de posar
al descobert les intencions de l’Estat, i
que l’única manera de sobreviure com
a poble és la independència.
Per la seua banda, Carme Giménez,
deixeble de C. Muñoz Espinalt (funda-

Eugeni Casa-

dor de la Psicoestètica), va fer una
aposta per la formació de dirigents i
per una profunda renovació del lideratge en la nostra societat actual. Per a
ella, el bon líder, els bons dirigents,
han de tenir una forta moral de victòria. Vegeu-ne una part més extensa en
la pàgina següent.
Jordi Sebastià, autor del llibre El
parany cosmopolita (2004), va fer símils entre la revolta i un nou projecte
de ciutadania («ciutadans» com cal,
no pas «residents», com ara, en gran
part). Per a ell, el projecte de país, la
mateixa reivindicació nacional, passaria per una nova concepció i exercici de la ciutadania, la reivindicació
de la «ciutadania plena».
També l’escriptor Víctor Alexandre,
autor de llibres que han estudiat el
tema en qüestió, va incidir en el fet
que hem d’obrir les portes del factor
psicològic, portes fins i tot més efectives que les que puguin
oferir la història, la cultura o la mateixa política. Per a ell, creure
en un mateix és igual a
creure en els propis
drets (individuals i

5

Del llibre (amb la col·laboració d’altres autors) L’autoestima dels catalans. Un
valor per a recuperar, p. 160. Editorial Pòrtic, 2001.

6

Contra el liberalisme i el cofoisme lingüístics: Els discursos públics sobre la
llengua a Catalunya en el període 1996-2002, Editorial 3 i 4, 2004.

col·lectius). Va remarcar que la independència és un dret i no pas cap privilegi (com alguns ens volen fer
creure), i va apostar per la internacionalització del conflicte i l’augment de
l’autoestima com a factors vitals per a
la consecució d’aquella.
Coronant aques tes jornades sociolingüístiques hi hagué l’exposició
temàtica del TELP (Taller d’Espai Lingüístic Personal), un espai de treball
i tractament contra la submissió lingüística, temes que Ferran Suay i
Gemma Sanginés, membres de la Societat Valenciana de Psicologia, imparteixen arreu dels Països Catalans.
Ja n’heu pogut tastar una part en
l’article de la pàgina cinc i següents
d’aquesta revista. També cal dir que
han posat en marxa la Fundació Reeixida, que podeu consultar per internet www.reeixida.cat. Segons Víctor
Alexandre, «tot això que en Ferran i la
Gemma fan, és energia positiva».
Finalment, Albert Berrio, del col·lectiu Contrastant, en la presentació del
seu llibre Contra el liberalisme i el cofoisme lingüístics6, va dir que «els nostres polítics i governants gairebé mai no
han optat per la via de la revolta, de la
transgressió. El catalanisme polític no
ha qüestionat mai l’Estat». I va analitzar i criticar, tant els discursos cofoistes (és a dir, els que es practiquen
des del poder) com aquells altres de

p
Gemma Sanginés

t Ferran Suay
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tarannà liberal (és a dir, aquells que defensen el no-intervencionisme de l’estat o les administracions públiques i que donen
prioritat als drets individuals), precisament «perquè neguen al català el caràcter nacional, ja que, segons ells, atempta contra els
drets individuals dels ciutadans».
Berrio ens diu que «les identitats no es creen sols des de la
trinxera del nacionalisme reivindicatiu, sinó que es creen i es recreen, sobretot, des d'allò que anomenem el "nacionalisme banal" (banal nationalistim) ; és a dir, aquell nacionalisme, gairebé
sempre d'estat, que impregna l'actuació de la major part de les
institucions i que es propaga a través dels mitjans de comunicació, sense fer soroll, passant totalment inadvertit a causa del
fet que no diu res ni atempta contra el sentit comú establert». u
Miquel Nicolàs i Albert Berrio

La formació de dirigents
C ARME G IMÉNEZ I C AMINS

(llicenciada en Psicologia, professora a la Universitat Oberta de Catalunya)

Carme Giménez i Camins en un moment de la seva intervenció

E

n el món hi ha dirigents i gent dirigida. Tanmateix, actualment som
davant una crisi a nivell mundial
de bons dirigents; a vegades els confonem amb la simple funció burocràtica.
A Catalunya el problema de dirigents
és tan greu que podem parlar de país decapitat, ja que això és el primer que
hom fa a un poble quan el vol sotmetre. Es fa desaparèixer aquella persona
que anomenem cap (que és la qui planifica, preveu i organitza l’acció) i amb
ella s’ensorra tota la classe directiva eficient o tot model social esperançador.

10

Els obstacles, tanmateix, no ens vénen pas sempre de fora. El mal està en
el fet que no tenim avui dia homes de
tremp directiu com Prat de la Riba o
Pau Claris. Ens manca una bona preparació de líders en el camp de la direcció humana, ja que, per a ocupar un
lloc directiu, calen unes habilitats, una
ètica i una excel·lent formació de
caràcter, virtuts en les quals la majoria
dels nostres dirigents (o de dirigents a
esfera mundial) no arriben ni a un aprovat.
Per a tenir el do de comandament
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és necessària la capacitat de
previsió i de motivació, el fet
de saber-se expressar bé i d’organitzar-se metòdicament.
S’ha de tenir vigor psíquic, seguretat en si mateix i talent de
contagi anímic. I, ja que un
problema de l’àmbit català és
el de tenir un nombre massa
elevat de tímids i de tendència a no comprometre’s, el
professor Espinalt deia que havíem de conrear preferentment
la disciplina mental i donar un
clar sentit a la nostra existència, essent alhora màximament idealistes.
Tota comunitat necessita
autèntics dirigents, com una
bona orquestra necessita un
bon director si vol una bona
interpretació. Per això convé prendre
consciència que ens calen directius
ben formats, revestits d’autoritat i que
tinguin cura de la seva imatge, del
seu vestit i de la seva expressivitat.
Ja s’ha demostrat que, per les característiques particulars de la psicologia humana, la dita «entre tots ho
farem tot» no resulta eficaç. El fet és
que la major part de persones viuen a
expenses dels plans que uns pocs realitzen; i, per contra, són majoria els
qui viuen feliços pensant que n’hi ha
d’altres que ja decideixen per ells. u
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Carles M. Espinalt:
oratòria, sentit polític
i expressivitat
J ORDI S OLÉ I C AMARDONS

(jsole12@xtec.cat)

A q u e s t e s c ri t é s l a c o n t i n u a c i ó d e l ’ a rt i c l e « C o n t ra l a t e rg i v e rs a c i ó i d i o m à t i c a i p s i c o l ò g i c a »
e n q u è c o m e n t a v a l e s re f e r è n c i e s q u e C . M . E s p i n a l t v a f e r s o b re e l l l e n g u a t g e , s o b r e l a l l e n g u a c a t a l a n a , s o b re l a r e l a c i ó d e l a l l e n g u a a m b l ’ i n d i v i d u i a m b e l p o b l e , s o b re l a d e s l l e i a l t a t l i n g ü í s t i c a , s o b r e l a re l a c i ó e n t r e l l e n g u a c a rà c t e r, e t c . , e n e l s d i v e rs o s a s s a i g s i n c l o s o s e n
e l v o l u m O b ra e s c ri t a (1 9 8 7 ).

Oratòria i sentit polític
Dins l’obra Sentit polític dels catalans (1964), Carles M. Espinalt relaciona
la crisi de sentit polític dels catalans
amb la llengua, crisi que «comença ja
en la nostra manca d’expressivitat verbal, per rudimentari coneixement del
propi idioma, que, sense un estudi escolar, parlem de rutina. La nostra ignorància lingüística, encara que pugui
semblar confondre el fons amb la
forma, és un dels nostres principals
handicaps per a transformar-nos en homes públics...». Espinalt parla sobretot
d’oratòria, però també de capacitat
d’anàlisi i de la concreció idiomàtica
d’aquesta anàlisi. Ho veiem en aquest
inici de segle XXI, en què molts polítics,
incapaços d’aquest recurs, cauen constantment en l’insult i la desqualificació. Espinalt fa justament el contrari:
la riquesa del seu discurs es troba en
l’aportació que fa a l’anàlisi de la rea-

litat des del seu camp de coneixement,
que és la psicologia, atès que sap utilitzar cada mot en un sentit que converteix les paraules en autèntiques eines de comprensió. Fixeu-vos, a tall
d’exemple, en allò que diu: «La falta de
domini idiomàtic ens dóna un to d’aficionats i afua indegudament el nostre
sentit del ridícul. Parlar en públic, entre nosaltres, sempre és un calvari.»
Una reflexió on paraules com aficionats, afua i calvari fan molt més entenedora l’anàlisi i ajuden a anar més
a fons sobre la qüestió. Si haguéssim
substituït aquestes tres paraules respectivament per baix, augmenta i maldecap, potser hauríem dit el mateix,
però no amb la mateixa claredat. Feune la prova i escriviu el text amb aquestes paraules i compareu els dos textos.
Per a Espinalt, l’ús de les paraules
gruixudes en la nostra conversa denuncia «... un estat inconscient de frustra-

ció, per no saber ben bé com dir allò
que hom pensa... Dominem poc el sentit de cada mot». I per a Espinalt –que
en aquest punt esmenta la coincidència
amb Joan Fuster– aquest aire d’aficionats
inclina els catalans al sucursalisme.
Amb el retorn de les campanyes
electorals i dels seus mítings, l’obra
Pensar en català (1983) insistirà que
a Catalunya no tenim oradors brillants,
atès que «tants de segles de tergiversació idiomàtica i psicològica –ve de
lluny el rentat de cervell– ens han fet
un poble d’expressivitat balba i lacònica. Som sorruts a contracor. Consola pensar que, fa cent anys, encara
ho érem més.» Per tant, el rentatge de
cervell afecta dos camps clau del
comportament humà, l’idiomàtic i el
psicològic, com hem dit, en relació
dialèctica. Mentre que no hi pot mancar l’irònic comentari nacionalista en
relació amb l’oratòria dels veïns: «Mai
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no expressen res de substanciós, però
sempre fan efecte.»
En el recull d’articles Pensar en català, Espinalt fa una crítica del llenguatge «hermètic i ple d’ambigüitats»,
ple d’eufemismes, de què se serveixen
la majoria dels polítics catalans (i afegim-hi que anys a venir donaria lloc al
llenguatge políticament correcte). I es
pregunta amb quin objectiu ho fan, ja
que aquesta manera de fer (o de dir)
podria acabar convertint-los en «uns
fantasmes d’ells mateixos». Coincideix
en aquest punt amb George Orwell i la
doctrina de la novoparla de la novel·la
especulativa Mil nou-cents vuitanta
quatre. De fet, els tres principis en què
es basava la dictadura d’aquell món de
ficció orwellià són presents en la crítica
espinaltiana de la dictadura espanyola:
el pensadoble –control de la realitat
mitjançant el control del pensament–,
la mutabilitat –manipulació constant
del passat– i l’esmentada novoparla
–destrucció dels aspectes semàntics
perillosos de l’idioma–. Així, avisa que
podem passar de la democràcia «orgànica» a la «democràcia-consens»,
«sense desnuar cap dels fatídics lligams que són la negació de la llibertat i escanyen els Països Catalans».

La importància de l’accent
Dins l’obra titulada L’evolució del
caràcter català (1976), Espinalt posa
Valentí Almirall com a exemple de la
visió de molts analistes de veure el
caràcter català absolutament allunyat

12

de l’oratòria, atès que l’autor de Lo catalanisme arriba a creure que el discurs de Pau Claris, transcrit per l’historiador portuguès Melo, no pot ser
autèntic, ja que un català mai no tenia
un sermonejar retòric i carregat de frases altisonants. Alhora, elogia Almirall
quan aquest copsa els matisos de la manera d’obrar imperant a la Península
Ibèrica en què «més enllà de l’idioma
que hom parla, el caràcter de la gent és
jutjat, en molts topants, pel to o l’accent de la veu». O, com deia Almirall:
«Lo qui no sàpiga lo castellà ab l’accent
pur dels fills de Castella, o no logri, a
l’escriure’l, donant-li los giros que es
tenen per castissos i genuïns, no pot
esperar consideració ni tan sols misericòrdia.» Opinió que serà reforçada
anys a venir per Julio Cambra, un articulista del diari ABC madrileny que
cita Espinalt: «A todos los españoles
suele indignarnos mucho que los catalanes hablen catalán. Hay algo que
todavía os indigna más, y es que hablen en castellano ... este especial deje
del catalán lo tomamos como una
ofensa. No concebimos que pueda decirse nada espiritual en catalán, nada
amable y galante...»
Segurament perquè és molt conscient d’aquesta fòbia anticatalana, Espinalt vol remarcar: «La catalanització
comença per l’accent... Un immigrant,
al cap d’un quant temps de viure a
casa nostra –que ara ja és també la
seva–, no sap parlar encara la llengua
del país, però ja el sentiu que empra
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un castellà amb un accent típic de
Catalunya. Fins en barris on gairebé
tothom és immigrat, l’accent s’hi entafora, com si la fonètica del país estigués
incrustada a la terra.»
En torna a parlar en el llibre ja esmentat Pensar en català, on es riu dels
oradors que en dir «volem l’autonomia» pronuncien un volem poc clar, i
es pregunta què és el que fa tan dubitatiu l’accent. Hi respon amb una altra
pregunta retòrica: «No deu ser pas
culpa de creure poc en la victòria?»
Arriba a afirmar que, quan la sonoritat
és tan esllanguida, «poden parlar de
nació catalana sense anar més enllà
del concepte regió».
Preneu-ne nota i revisem què caram acaben de fer més de quatre dirigents polítics que van començar en
el 2005 dient –potser a contracor–
que Catalunya era una nació i que
arribats al 2006 han diluït la nació
en el no-res.

L’expressivitat futura

Dins l’obra Canvis de mentalitat
(1970), C.M. Espinalt afirma que la
força suggestiva de les paraules contribueix a fer més viables les accions i
ens fa més amos dels nostres objectius:
«El llenguatge adequat és un segell que
potencialitza el caràcter i sovint determina part d’una manera de procedir.»
Fins i tot parla del pes que juguen
l’originalitat, la vulgaritat, l’exotisme
o la familiaritat del cognom de cadascú a l’hora d’obrir-se camí en la
vida. I té bona part de raó, si m’ho
permeteu: Espinalt fa més camí que
Muñoz; Zapatero sedueix més que
Rodriguez; Felipe salva el González; Picasso va apressar-se a esborrar el Ruiz i va córrer a posar dues
esses al cognom, i jo sé que entre
nosaltres Camardons té més força
que Solé...
Però el nostre psicòleg no es
queda solament amb el tema del
cognom, i sentencia: «En una altra
mena d’ús i adequació del llenguatge hi ha un primordial secret
de la nova educació.» Està convençut que sense enfortir l’expressivitat mancarem de personalitat i
fins i tot ens dominaran les màquines. No es tracta de mirar enrere, però la força de la tecnociència «reclama la creació d’una
nova filosofia que contesti els inDibuixat per C.M. Espi- terrogants que ella, la tècnica, ha
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sabut plantejar als pensadors contemporanis». Espinalt coincideix amb
pedagogs com Neil Postman1 que el
perill més gran de l’home actual és
que es deixi dominar per l’oci; d’aquí
la necessitat de trobar una nova expressivitat, adient amb els nous temps
de la tecnociència totpoderosa.
Espinalt afirma que «no existeix cap
idioma prou ric per a poder-nos oferir
una paraula exacta per a cada matís
del nostre fur intern» i, en el camí per
a trobar aquella necessària expressivitat futura, subratlla que és perillós dominar només idiomes bàsics d’unes
quantes paraules, i que cal no deixarse seduir per paraules buides de contingut, com ara «societat de consum»;
ens caldran conceptes no tan ambigus.
Dins L’evolució del caràcter català, una conferència pronunciada
l’any 1972, es mostra optimista en la
conclusió d’una reflexió que podríem
situar en la línia de la sociolingüística
del dir: «La vivacitat creativa del català és fecunda com mai. Fins i tot sap
traduir-la millor en paraules.» I és
mostra decidit partidari del dir: «ja posem l’èmfasi en el dir, queda lluny el
català sec de paraules que pintava Almirall. Escoltem, doncs, com el català, ara, explica les pensades. És positiva la seva evolució».

Tergiversacions semàntiques
Dins Seny no és timidesa (1965),
llibre que ja he recomanat als meus

companys de la tribu de la Nació2,
després de parlar de la tergiversació
per part de Jaume Vicens Vives i la
seva escola del significat del mot seny,
bateja aquesta manera d’obrar amb el
nom de barbarismes mentals, molt pitjors que els barbarismes idiomàtics,
que tant han preocupat els gramàtics.
Es tracta de la deformació del significat dels mots i les conseqüències que
comporta: es tergiversa la cara del seny
positiu amb «la careta que se solen posar els tímids i els estrets d’esperit amb
l’afany d’excusar, ingènuament, llur defecte». I recolza en allò que ja veia Josep Carner: «molta gent, entre nosaltres, es plau a arborar la bandera del
seny com a glorificació de llur poquesa de vitalitat».
Des d’aquest «seny» tímid, mai no
s’hauria convocat la manifestació del
18 de febrer del 2006, i potser encara estaríem dins una presó franquista, de la mateixa manera que estem dins la presó espanyola. Per a
Espinalt, cal cercar el significat autèntic del mot seny al diccionari: sana
capacitat mental, justa percepció,
apreciació, captinença i actuació, fer
les coses en la justa mesura. Però, el
just mig no és pas la justa mesura,
malgrat que ho creguin sociòlegs saberuts que no saben apreciar la importància de la manifestació esmentada. L’equilibri del seny no té res a
veure amb la definició que en va fer
Vicens Vives: « No t’hi emboliquis

1

Neil Postman, Divertim-nos fins a morir, Llibres de l’Índex, 1990.

2

J. Solé i Camardons, Les set tribus de la nació catalana, Edicions Documenta Balear, 2004.

–heus ací la divisa del seny davant de
qualsevol conjuntura vital», la justificació de la feblesa. Per això, aquest
article deu ser d’un arrauxat, d’un esbojarrat. I d’aquí l’encert de proposar
el concepte barbarismes mentals, que
Espinalt defineix així: «quan certes
paraules que tenen un abast profund
sofreixen, per subterfugis, trampes i
rutines, una deformació, el desconcert ideatiu té àmplia ressonància».
La conseqüència és que ens fallen els
arguments, patim inseguretat, no sabem on recolzar-nos i acabem patint
complex de vençut. Llegiu Carles M.
Espinalt i haurem fet un primer pas
per a superar el complex.

Conclusions
Carles M. Espinalt, que té l’encert de
posar al descobert els punts febles de
Vicens Vives, centra la seva crítica sobre la importància del llenguatge o de
la comunicació en quatre grans temes:
a) D’una banda, l’ànima del poble que
es reflecteix en el recte ús del concepte,
estretament relacionat amb la importància del dir, i l’expressivitat marcada per l’oratòria i l’accent.
b) La destrucció idiomàtica afecta l’individu i afecta tot el poble parlant, i,
per tant, va acompanyada, en relació
dialèctica, de la destrucció psicològica del poble.
c) Destaca la importància de la suggestió del dir, del que hom diu, que,
traslladat a l’àmbit dels pobles, pot arribar a fer creure a un poble que
és com el veuen els altres; cal,
doncs, autodefinir-se sense interferències.
d) La importància del caràcter i
la possibilitat de modelar-lo positivament és un punt central del
pensament espinaltià, el llenguatge adequat potencia el caràcter i el poble on hom s’arrela.
C.M. Espinalt parla també de
l’accent i de la importància de
l’oratòria en la millora de la capacitat d’anàlisi, de la concreció
idiomàtica d’aquesta anàlisi que
comporta un bon conreu de
l’oratòria. A l’extrem contrari hi
hauria l’ambigüitat conceptual,
els barbarismes mentals, la feblesa de caràcter... la falsa idea
de «seny».u
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El cansament
del resistencialisme
R AMON M ONTON

Tot silenci tendeix al crit.
(Armand Obiols)

La reflexió que no es converteix en acció esdevé una manera de defugir
l’acció.
(S. Kierkegaard)

A

ntoni Strubell parlava, fa anys,
del cansament del catalanisme1.
Ara mateix, podem parlar d’un
cansament del resistencialisme i d’una
sana impaciència que ens hauria
d’empènyer a una acció eficaç –com
que hem reflexionat massa, ara hem
d’actuar– vers objectius més ambiciosos i nacionalment satisfactoris que el
peix al cove, els encaixos, les quotes,
els sostres o això tan horrible que he
llegit recentment de solucionar el problema català durant unes quantes generacions (tot i que el problema no és
català, sinó espanyol), perquè, en la
intimitat, la majoria dels catalans sabem que no som espanyols (fins i tot ho
reconeixen molts recalcitrants dependentistes), o ho som tant com segles
enrere ho van ser els portuguesos, els
flamencs, els cubans i els filipins, i això
hauria de tenir efectes més pràctics i
menys simbòlics que tirar petards a les
onze de la nit perquè, afortunadament,
la selecció espanyola de futbol ha tornat a perdre, efectes com els ha tingut
a Lituània, Letònia, Estònia, Eslovènia,
Eslovàquia, Montenegro, etcètera, nacions tan dignament europees com la
nostra. En anteriors moments històrics,
el poble català «sempre tenia l’horitzó

clar de la llibertat», era conscient que
es trobava en «una situació provisional
que superaríem, però ara ens diuen que
viure a la sala d’espera, mig en català,
mig en espanyol, [...] ja és el nostre
destí, sense poder ni respirar l’aire de
la llibertat»2, de manera que aquesta
provisionalitat, com diria Robert Musil,
ha esdevingut «provisionalment definitiva». L’esgotament del model d’anar
resistint sense gaires perspectives de
canvi ni progrés, en comptes de viure
plenament; d’haver-nos d’acontentar,
aprofitant que l’escarceller és de bona
pasta, amb petites millores a la cel·la
d’una presó que es diu Espanya (França, a la Catalunya Nord, on disposen
d’una sinistra cel·la de càstig equipada
des de 1789 amb les més modernes
tècniques d’extermini) en lloc de tenir
casa pròpia3, en definitiva, de conformar-nos a ser ciutadans de segona en
un estat de segona i una Unió Europea
en la qual som invisibles, provoca actituds que es podrien resumir en la frase
res per la causa si la causa no ens dóna
cap satisfacció, l’abstenció electoral,
l’abandó i la indiferència generada
per l’acoquinament, les contradiccions, la submissió als interessos de
certs poders econòmics i el cinisme

1) Acostumar-nos a superar les dependències mentals (com
les dels empresaris catalans que no etiqueten en català i
fan crides al seny per pànic a perdre el mercat espanyol, o
com les entitats d’estalvi catalanes que patrocinen seleccions esportives espanyoles per caure bé als espanyols); és
a dir, no hem de dependre ni de sacsejades ni del tarannà
dels amos de Madrid; hem d’acostumar-nos a passar a l’ac-

d’unes polítiques majoritàries vergonyosament regionalistes o desvergonyidament espanyolistes que amenacen
de dur-nos, de victòria en victòria, fins
a la derrota final. No voldria ser mal
interpretat: no és que proclami la fi
del voluntarisme, perquè sempre hi
haurà causes nobles i persones que se
sentiran gratificades amb el fet de servir-les (sobretot si perceben que la seva
activitat és útil) sense esperar una retribució econòmica proporcional al
seu esforç; però, com ens recordava
recentment el catalanòfil Tilbert Stegmann en una entrevista4, cal crear estructures organitzatives sòlides i dotarles d’un bon finançament per tal de
garantir la continuïtat en el futur de
moltes iniciatives de difusió i promoció de la llengua i la cultura catalana
quan les patriòtiques i voluntarioses
persones que les han posades en
marxa ja no hi siguin.
Els qui contribueixen a pensar i a
construir un futur en què sigui possible
viure en comptes de resistir, i volen ferho amb normalitat com a catalans, són
els qui Solé i Camardons5 denomina
la tribu de la nació. L’opció per la normalitat nacional es pot traduir en cinc
objectius molt clars:

ció i fer la nostra en comptes de limitar-nos a reaccionar
davant les agressions, posant en marxa una sèrie d’estratègies dinamitzadores al màxim d’unitàries i coherents
(mentre intentem de convèncer els empresaris i els banquers que tenen por del soroll i ens volen mantenir en una
dependència que per a ells és bon negoci; hem de convèncer-los que hi ha vida més enllà del mercat espanyol).

1

Antoni Strubell i Trueta, El cansament del catalanisme, La Campana, 1997.

2

Jordi Solé i Camardons, Les set tribus de la nació catalana, Edicions Documenta Balear, 2004, p. 325.

3

El símil és de Víctor Alexandre.

4

Avui, 30-6-2006

5

Jordi Solé i Camardons, op. cit.
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2) Treballar amb l’objectiu irrenunciable de crear un Estat
propi que defensi els nostres interessos, ens protegeixi
d’agressions externes i faciliti el nostre desenvolupament humà dins les limitacions intrínseques de tota
democràcia liberal.
3) Crear les condicions més propícies per a la difusió de
la creativitat catalana, de manera que, dins un mercat
normalitzat, sigui possible guanyar-se la vida sense haver de trair la llengua o la idiosincràsia nacional per arribar a final de mes o aconseguir èxit, prestigi o visibilitat, i adquirir productes catalans perquè ens agraden,
no per la causa (fer-ho per la causa pot contenir un element de coerció moral que forma part de la dinàmica
resistencialista que cal superar), productes que fins i tot
si són majoritàriament absorbits pel consum intern, tindran viabilitat econòmica, ja que el seu mercat serà la
totalitat de la nació catalana, per damunt de fronteres
regionals creades o fomentades pels estats opressors.
Em refereixo a l’expansió d’un mercat amb valor afegit
identitari que ja existeix i que pot subsistir perfectament
sense haver-se de transvestir o desvirtuar per a encaixar
dins de patrons de consum massificat com els productes clònics de la globalització o etiquetes com mestis-

Manifestació de l'1 de febrer de 1976. Barcelona

satge, «lo latino»6, etcètera. Hi ha, actualment, una gran
pressió mediàtica de promoció de «lo latino», que , per
raons demogràfiques ben òbvies, resulta molt rendible,
com en el cas d’Operación Triunfo o Urbe TV7. Això pot
tenir efectes distorsionadors: imaginem-nos una adolescent catalanoparlant que comença a seguir amb molt
d’interès els cantants d’Operación Triunfo i que, gairebé sense adonar-se’n, es troba assistint a un festival organitzat per Justo Molinero a Santa Coloma de Gramenet (quota de música en espanyol: 100%) i parlant en
castellà amb les seves noves amigues per no buscar-se
problemes. Això té un gran interès sociolingüístic, perquè ens demostra que, si el nostre jovent es percep com
a minoritari, pot adoptar naturalment pautes de comportament alienes, entre les quals hi ha la llengua forastera, per tal de sentir-se acceptat en segons quins
grups que, així, esdevenen veritables contextos colonitzadors. Per tant, és molt important descolonitzar l’àmbit del lleure, l’espectacle i l’entreteniment, perquè, en
transmetre uns models socioculturals determinats8, incideix en les pràctiques lingüístiques i culturals dels
nostres infants i dels nostres joves, els quals, no ho oblidem, són el nostre futur. En aquest sentit, és una llàs-

FOTO: MANUEL ARMENGOL

6

«Lo latino» és la versió globalitzada i moderna del colonialista 300 millones del franquisme; per tant, vol dir espanyol-hispanoamericà.

7

Canal de televisió que presenta en català vídeos majoritàriament latinos, amb la mateixa filosofia que ja trobem en altres mitjans de comunicació
que utilitzen el català com a mitjà de transmissió de continguts espanyolitzats.

8

Medium is message (el mitjà és el missatge), com va escriure Marshall McLuhan posant l’exemple d’un diari elaborat per indis i per a indis que, en
ser publicat en anglès, transmetia un missatge a favor de la cultura i els continguts anglesos.
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tima que propostes conceptualment catalanes d’oferta
de música actual per a joves, com Flaix TV, hagin desaparegut de la graella després d’una operació comercial que devia ser molt lucrativa per als seus promotors.
Tenint en compte que el valor material d’un producte és
el cost, aleshores el valor d’ús, el preu i el valor simbòlic o afegit deriva de la percepció social i cultural d’aquest producte; fomentant, doncs, el valor afegit de la catalanitat n’augmentarem la demanda i el consum, fet que
contribuirà a reduir-ne el preu, provocant un nou augment del consum i afavorint economies d’escala (com
més gran és la distribució/exhibició, més creixen els beneficis, perquè la inversió inicial és la mateixa). Però,
qui crea la percepció social i, per tant, el prestigi d’un
producte? Tant els mitjans de comunicació com les institucions i les indústries culturals tenen una enorme influència social a nivell ideològic, estètic i perceptiu9.
4) Promoure una cura de desintoxicació nacional, una reprogramació mental que ens permeti de desempallegar-nos de tots els missatges malintencionats que hem
assimilat durant segles de guerra psicològica destinada
a fer-nos sentir indignes, inferiors, avars, antipàtics o
culpables; deixar d’amagar-nos i sortir d’una vegada de
l’armari dels perdedors de la història, mostrar-nos com
el que som, i no com a habitants acomplexats d’una terra
d’acollida que molts dels nostres dirigents presenten com
un paradís asèptic del cosmopolitisme, la multiculturalitat i altres conceptes igualment fantasmagòrics. L’estranya consideració de llengua polèmica i problemàtica
Que Catalunya pateix una crisi de
lideratge és una realitat que dura des
de fa massa temps, perquè si, segons
Max Weber, la cultura és productora
de sentit, i aquest sentit genera capacitat d’acció, quina capacitat d’acció
pot generar el no-sentit que ens transmeten els polítics de l’oasi català?
Durant un quart de segle els nostres
dirigents han impedit la lliure expressió i realització de l’afany de llibertat del poble de Catalunya i han
exercit una funció de tap que els ha
permès de presentar-se, a Madrid,
com la millor garantia per a l’estabilitat, la governabilitat i el manteniment de l’ordre constitucional. Per
això penso que, després de marejar
els catalans amb les seves vacil·lacions, claudicacions i pactes, i de deixar-nos com a herència la decepció,
la desorientació i el desànim, ara caldria demanar als polítics implicats en
l’ensarronada de la transició i als seus
9

que rep el català en els ambients de la gestió cultural
barcelonina ens confirma els efectes perniciosos i l’eficàcia que ha tingut aquesta llarga campanya, fins al
punt que, en un context cosmopolita i multicultural com
Barcelona, un projecte que tingui com a justificació el
desig de difondre alguna expressió artística en català
s’ha de presentar, per a ser políticament correcte, com
una opció cultural més, en comptes de ser, ras i curt, la
nostra opció cultural, com ningú no discuteix als espanyols que facin cultura en espanyol. Per què el rock
català és controvertit? Ho és el rock espanyol? Els promotors de les polèmiques, ja us podeu imaginar qui
són10. Per què diem cuina mediterrània i no cuina catalana? Per què els Països Catalans ara són una euroregió o l’arc llatí mediterrani? Hem de dir les coses pel seu
nom perquè, en anomenar-los clarament, els conceptes
recuperen vitalitat i existència; i hem de (re)construir un
ambient cultural màximament favorable a la pervivència
de la llengua i cultura catalana, desarticulant la teranyina
conceptual que identifica la normalització del català
amb intolerància, imposició, tancament i particularisme,
i el bilingüisme amb riquesa cultural, tolerància, amplitud de mires i universalitat.
5) Dedicar la ingent quantitat d’energia que malbaratem
en la tasca poc gratificant de resistir la sistemàtica, planificada i constant agressió d’Espanya i els seus sicaris11
(i a lluites tribals sense cap mena d’interès) a empreses
més engrescadores, com la d’aportar la nostra contribució cultural única al conjunt de la humanitat.

valedors intel·lectuals, havent-los
agraït els serveis prestats, que es jubilin i deixin avançar la història. Més
que administradors, gestors o tècnics,
ens fan falta dirigents, persones amb
ideals que tinguin prou claredat mental per a indicar-nos on anem (direcció)
i prou carisma i valentia per a arribarhi, en comptes d’exasperar-nos amb
aquest constant sí, però no que ja permet d’observar una ruptura entre la
generació dels apallissats12 i una fornada impacient de gent jove que no
ha viscut les pors del franquisme ni
les vergonyes de la transició. Vegem
com ho diuen:
«Detectem fàcilment quan ens volen enganyar, políticament parlant.
Veiem en quina posició està Catalunya, on volem que arribi i què és el
que ens impedeix d’arribar-hi. Som
una generació que volem fets, parlar
menys i treballar més. [...] No, no ens
interessa aquesta Catalunya, aquesta

regió d’Espanya. Volem la independència, no com un fet retòric utòpic,
sinó amb la voluntat de fer-ho realitat
de forma concreta. Les disquisicions
teòriques s’acaben quan es fa feina i
el referèndum [d’independència de
Catalunya] no ens caurà del cel. Cal
començar a plantejar els escenaris possibles, quins són els problemes més importants que podem trobar durant el
procés, com els podem solucionar o
esquivar, i com els gestionarem. Cal
establir uns objectius concrets, unes
estratègies i unes dates. I sobretot, cal
trobar les persones vàlides (que hi són)
per a dur a bon port el projecte. La
majoria social la tenim o la tindrem
d’aquí a ben poc. Caldrà trobar la sortida democràtica a aquesta majoria,
estigui d’acord o no amb la legislació
espanyola del moment» (Marc Belzunces, geòleg i activista digital
<http://www.votaindependencia.cat>,
juny del 2006). u

Si els ajuntaments contracten per a les festes més músics i artistes d’aquí que triunfitos, latinos o altres personatges de l’star system i el món de l’espectacle espanyol, això tindrà una repercussió immediata en el grau de coneixement i de consum de la nostra cultura.

10 L’última

polèmica aberrant és la discussió sobre si s’ha de prioritzar la literatura catalana en la representació de la nostra cultura a la Fira de Frankfurt.

11

Com el periodista espanyol Arcadi Espada que, a nivell internacional, es presenta com a víctima d'agressions d'exaltats i intolerants independentistes i aconsegueix que l'International Press Institute, amb seu a Viena <http://www.freemedia.at>, escrigui una carta de protesta al president de la
Generalitat i al del Parlament.

12

Expressió de Joan Ferraté.
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Qüestions de concordança
J OSEP R UAIX I V INYET

En aquest treball oferim, donant per sabudes les regles bàsiques de la concordança gramatical, un estudi dels casos conflictius que afecten aquest fenomen sintàctic, és a dir,
aquells en què o bé hi ha vacil·lació o bé hom comet discordances. Aquest estudi és una
ampliació del que ja oferírem dins les nostres Obser vacions crítiques i pràctiques sobre el
català d’avui / 2 (obra que citem, abreujadament, així: Obs/2; semblantment, el primer
volum del mateix manual el citem així: Obs/1) , pp. 105-108, pàgines de les quals aprofitem la majoria d’exemples. Citarem sovint també el nostre manual Català complet / 2
(abreujat així: CC/2).
Hem confegit l'estudi a còpia d'exemples, tots ells reals i en general recents, classificats i més o menys comentats. A vegades els copiem fent-hi alguns retocs perquè no
presentin més problemes que els que ací ens interessen; aleshores ho advertim dient:
«exemple retocat». Esporàdicament hi ha alguns exemples en castellà, perquè es vegi que
aquestes qüestions de concordança són comunes a català i castellà (i altres llengües).
Citem la font dels exemples, a títol orientatiu, però sense baixar a tots els detalls (i, a
vegades, encara d'una manera més vaga), a fi de no allargar-nos. Confiem que a ningú no
li sabrà greu de veure's citat, ja que l'úni ca finalitat d'aquest treball és ajudar-nos tots
plegats a millorar l'ús lingüístic; nosaltres hi aportem el nostre parer, disposats també a
rectificar el que calgui.
Distingim tres grans apartats: A) Concordança del verb amb el subjecte; B) Concordança
de l’adjectiu o participi amb el substantiu; C) Casos de discordança en altres categories gramaticals. Al final donem un esquema de tot el treball.

A ) CO N CO R DA N Ç A D E L V E R B A M B E L S U B J E C T E
Tothom sap que el verb ha de concordar amb el subjecte en nombre i en persona gramatical; també en gènere
en el cas de la veu passiva. Però sovint els usuaris de la
llengua no apliquen bé aquesta regla per la intervenció
dels factors que anirem veient bastant esquemàticament i
a base d’exemples.

— «Ahir, entre les tres i les cinc de la matinada, amb unes condicions atmosfèriques ideals i sense que el fum dels nombrosos incendis haguessin entorpit la visibilitat, es van poder
presenciar força estels lluminosos» (d’un diari, 13-8-94; el
subjecte és el fum, i hom ha cregut que era els innombrables incendis; el verb hauria de ser hagués).

1) S UBJECTE EN SINGULAR ACOMPANYAT
D ’ ALGUN ALTRE ELEMENT EN PLURAL

— «L’ús de l’indicatiu o del subjuntiu no depenen de la naturalesa del missatge, sinó de l’abast que hi dóna el subjecte
de l’oració» (d’una gramàtica publicada en 1994; el subjecte
és l’ús, i hom ha cregut que era l’indicatiu o el subjuntiu;
el verb hauria de ser depèn).

Passa sovint que el subjecte, en singular (però a vegades
amb un cert sentit col·lectiu), vagi acompanyat d’elements
en plural; aleshores és fàcil que l’usuari de la llengua es
confongui i posi el verb en plural; a més, es pot esdevenir
que hi hagi força distància entre el veritable subjecte i el
verb, factor que facilita la discordança. Exemples:
— «La brusca reducció de les prestacions socials heretades del
règim anterior afavoreixen la corrupció» (d’un diari, 17-9-92;
el subjecte és la reducció, i hom ha cregut que era les prestacions socials; el verb hauria de ser afavoreix).

— «I per això ningú, o molt pocs, no els denuncien» (d’un
diari, 9-8-91; el subjecte és singular, ningú, encara que hi
hagi un incís en plural, que hauria d’anar entre guions perquè quedés fora de l’oració gramatical i així, de passada,
no xoqués, per dir-ho així, contra l’adv. no, adverbi que
pressuposa un mot de tipus negatiu, com ningú, i no pas de
tipus positiu, com molts).
— «L’estada a Tunis durant els mesos següents són també una
justificació de l’actitud de Llull» (d’un original, abans de ser
corregit; ha de dir és).
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— «L’acumulació de raons i de passions argüides en pro i en contra de l’ús del vulgar o del llatí com a llengua de cultura des
de Dante a la Contrareforma no han estat en va» (AA. VV.,
Problemes i mètodes de la història de la llengua, pp. 123-124;
noteu el sentit poc o molt col·lectiu de acumulació, però hauria de dir ha).
— «És evident que l’examen detallat de les diferents maneres
amb què teòlegs, filòsofs i lingüistes han intentat presentar
respostes d’un cert relleu van més enllà de la finalitat del nostre estudi» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir va).
— «Per sort, la lectura de llibres com “L’últim Evangeli” d’Hèctor Bofill –premi Josep Pla d’enguany– ens poden fer pensar
que no és definitiu l’acanalament de cap a un món de tot
a cent, xaró, inarticulat, vocacionalment d’esquena a la
complexitat i a l’excel·lència» (Valentí Puig, dins «Avui»,
1-3-2003, p. 18; hauria de dir pot).
— «A Can Casanova es pogueren contemplar una selecció
d’obres d’artistes moianesos ...» (d’un original, abans de ser
corregit; noteu el sentit poc o molt col·lectiu de selecció;
de tota manera, ha de dir pogué).
— «A partir d’aquest moment es multiplicaren el nombre d’iniciatives ...» (d’un original, abans de ser corregit; noteu el sentit col·lectiu de nombre; de tota manera, ha de dir multiplicà).
— «També poden fer decantar la lectura condicional en un adjunt lliure la presència d’un verb modal com “poder” –o fórmules equivalents com “ser possible”–, de les formes verbals
associades a valors hipotètics (present habitual o condicional) o de les predicacions impersonals» (d’una gramàtica,
abans de ser corregida; ha de dir pot).
— «En l’actualitat [l’església de Sant Andreu de Calders] està en
runes i només en resten part de les parets» (d’un original,
abans de ser corregit; ha de dir resta).
— «La introducció a les “Cartes d’Itàlia” són un clar exponent de
la seva admiració per aquell país» (d’un llibre publ. en 1998);
hauria de dir és).
— «A la distància dels anys, la justesa d’aquestes afirmacions
del seu amic són del tot evidents» (d’un original, abans de
ser corregit; noteu que el plural del verb emmena un plural
en el predicat nominal; ha de dir: és del tot evident).
— «En aquest llibre s’apleguen també un ampli ventall d’autors
–més de seixanta–, estils, procedències i moments històrics
molt diversos» (P. Micaló i E. Plantés, Viure enfora, p. 7;
hauria de dir s’aplega).
— «Una trobada de col·leccionistes i jocs infantils clouen unes
animades Festes de Sant Ignasi» («Regió 7», 31-7-2005, p. 4;
hauria de dir clou).
— «Tanmateix la lectura de les teves línies foren per a mi un
descans psicològic» (d’un original, abans de ser corregit; ha
de dir fou).
— «El nostre lingüista demostra que és ben conscient que, en
les anàlisis de les coses de la llengua i, més concretament,
en el debat ortogràfic, la raó i les raons no són l’únic factor
que hi entren en joc, ell que cap al 1924 ja coneixia personalment els tradicionalistes Miquel i Planas i Alfons Par ...»
(N. Iglésias, Una revisió de Fabra..., p. 126; cas en què, a
diferència dels anteriors, els elements en plural [concretament, dos elements coordinats, un d’ells en plural: la raó i
les raons no són] no van després del subjecte pròpiament
dit [l’únic factor] sinó abans; hauria de dir entra).
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2) S UBJECTE EN PLURAL ACOMPANYAT D ’ ALGUN
ALTRE ELEMENT EN SINGULAR

Aquest cas és l’invers de l’anterior. Exemples:
— «Les raons per les quals he escollit aquest tema té molt a veure
amb ...» (el subjecte és les raons, i hom ha cregut que era
aquest tema; el verb hauria de ser tenen).
— «Però de vegades fets tan circumstancials com una determinada campanya pot fer capgirar les coses ...» (d’un original,
abans de ser corregit; ha de dir poden).
— «Els recels que desperta secularment la intervenció d’Estats
Units en la política llatinoamericana no pot servir d’excusa
per a alimentar el president Morales fins a convertir-lo en un
monstre totalitari com Chávez o Castro» («Avui», 18-5-2006,
p. 3, exemple retocat; hauria de dir poden).
— «Quants dels visitants de la National Gallery són capaços de
dir el nom d’una de les pintures que hi ha vist?» (d’un llibre
publ. en el 2004; hauria de dir han).
— «Tal com consta en el preàmbul de la proposta de modificació del decret, les raons de suprimir l’expedició de certificats de coneixements específics i la convocatòria de les
proves corresponents per part de la Secretaria de Política
Lingüística obeeix a la voluntat de la Secretaria de centrar
els esforços en els certificats de llengua general ...» (d’una
circular de la Generalitat, set. 2005; hauria de dir obeeixen,
ja que el subjecte és les raons, o, millor, dir: el fet de suprimir ... obeeix a la voluntat ...).
— «Així, doncs, la formació i la certificació de coneixements de
llenguatge administratiu i de llenguatge jurídic correspon a
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ...» (ib., exemple retocat; hauria de dir corresponen, o, millor, dir: Així,
doncs, la formació en els llenguatges administratiu i jurídic i
la corresponent certificació de coneixements corresponen a
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ...).

3) S UBJECTE CONSISTENT EN UN DETERMINANT
EN SINGULAR SEGUIT D ’ UN NUCLI EN PLURAL
Quan ens trobem amb un determinant en singular seguit
d’un nucli en plural hi ha tendència a fer concordar el verb
amb el nucli, però la gramàtica exigeix la concordança amb
el determinant. Aquest cas s’assembla al que veurem més
avall (núm. 12). Exemples:
— «Però cap d’aquestes raons no semblen fer ni fred ni calor
a la Conselleria d’Ensenyament ...» («Escola Catalana», jul.
2003, p. 3; hauria de dir sembla, perquè el subjecte és cap
i no raons).
— «D’aquesta manera, acarant aquestes tres obres, esperem poder fer veure diversos models d’evolució de les propostes
d’estandardització lexicogràfica que s’han fet del 1932 ençà
i quin paper hi han tingut cadascuna de les dites obres» (AA.
VV., Diccionaris, normativa i llengua estàndard, p. 52; hauria de dir ha, perquè el subjecte és cadascuna i no obres).
— «Al marge de les dependències i distàncies de les propostes
calverianes respecte a Fabra o respecte al seu món de relacions,
és ben destacable que alguna de les propostes de les “Consultes lingüístiques” mantinguin més que notables paral·lelis-
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mes amb les que temps després faria un lingüista i filòleg sorgit de l’escola fabriana com Joan Coromines» (N. Iglésias, Una
revisió de Fabra..., p. 185; hauria de dir mantingui, perquè el
subjecte és alguna i no propostes).

4) V ERB AMB MÉS D ’ UN SUBJECTE ;
EQUIVALENT, DONCS , A UN SUBJECTE EN PLURAL
Quan el verb té més d’un subjecte és com si tingués un
subjecte en plural; per tant, en principi, s’ha de posar en
plural. Ara bé, quan el verb va al davant d’aquests subjectes es pot fer concordar solament amb el primer:
— «He aspirat que cada llibre i cada línia meva ha de poder
servir de comentari i de raó a tota altra línia i a tot altre volum» (AA. VV., Carles Riba en els seus millors escrits, p. 63;
hauria de dir han).
— «La col·locació postverbal del SN i, encara més, la pronominalització acusativa del SN –que, a més, comporta la
manca de concordança– afavoreix la interpretació de subjecte inespecífic perquè bloqueja la interpretació de “es”
com a pronom reflexiu ...» (d’una gramàtica, abans de ser
corregida; ha de dir afavoreixen).
— «Quan la categoria de l’atribut és un sintagma adverbial de
manera, l’ús de “semblar” i de “parèixer” és idèntic» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; ha de dir: l’ús de “semblar” i l’ús de “parèixer” són idèntics).
— «Les seves vides estaven entreteixides irremeiablement i ni
l’un ni l’altre no era feliç» (J. Navarro, La Germandat del Sant
Sudari, p. 206; hauria de dir eren feliços).
— «Tornant al pla col·lectiu, podem afirmar que la qualitat, la
coherència i l’eficàcia d’un poble resideix en la seva manera de plasmar aquests signes» (d’un original, abans de ser
corregit; ha de dir resideixen).
— «L’estiu s’acaba quan el Drolma presenta la seva carta de
tardor/hivern. Si s’hi fixen, ahir va ser el primer dia amb cara
de tardor a Barcelona, i va ser el dia també que al Drolma
hi va tornar la caça i la tòfona blanca. La llebre s’hi incorpora la setmana entrant, però ja hi tenim la perdiu escocesa
i l’ànec amb figues, que són completament extraordinaris»
(S. Sostres, dins «Avui», 16-10-2003, p. 63, exemple retocat; com que el verb precedeix els subjectes, pot anar en
singular).
— «Es llevà la mare, la padrina, el meu germà gran i jo mateix»
(d’una novel·la inèdita; com en l’exemple anterior).

5) S UBJECTE EN SINGULAR PERÒ SEGUIT
D ’ UN COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL DE COMPANYIA
En aquest cas, com que semànticament hi ha més d’un
subjecte, el verb es pot posar en plural. Exemple:
— «L’ampla sala, acabada d’empaperar, amb la gran galeria i
el pati espaiós, de casa senyora, no lligaven gens amb la
taula allargada, voltada de cadires velles i d’armaris tronats
(R. Tasis, Tres, p. 196; noteu que el subjecte gramatical, l’ampla sala, va seguit del compl. circumstancial de companyia
amb la gran galeria i el pati espaiós).

6) S UBJECTES ENLLAÇATS PER CONJUNCIÓ DISJUNTIVA
Quan tenim dos subjectes enllaçats per una conjunció
disjuntiva, el verb es posa en singular quan la conjunció expressa contraposició, i en plural, quan expressa equivalència (és a dir, que tant pot ser una cosa com l’altra). Al revés
del que es veu en els exemples següents:
— «No és el mateix que guanyin Pujol o Maragall, que hi hagi
continuïtat o alternança» («Avui», 15-10-99, p. 24; noteu
que la frase equival a que guanyi Pujol o que guanyi Maragall; hauria de dir guanyi).
— «Depenent del producte final que es vulgui obtenir hi actuaran un tipus o un altre de bacteris» (AA. VV., Treballs de
recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2000-2001,
p. 30; hauria de dir actuarà).
— «M’ha recomanat que si en Pere Tarrida o en Pau Juncosa es
posa en contacte amb mi que no el defugi, que l’escolti, però
que sobretot no el deixi entrar a casa sota cap concepte, i que
sens falta ho digui a ell, especialment si en Pere em proposa
una cita» (J. Agut, Rosa de foc, pp. 65-66, exemple retocat;
noteu que el canvi de es posa per es posen emmena el canvi
dels pronoms febles el i l’ per els).
— «L’aplaudiment o la xiulada depèn del públic» (C. Forner,
Cims d’Estela, p. 92; hauria de dir depenen).
— «Aquest poble o aquesta cultura és l’element que introdueix
un nou temps en la naturalesa, perquè introdueix un temps
que encara no existeix» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir són).

7) S UBJECTE EN PLURAL I PREDICAT NOMINAL
EN SINGULAR

Com que, en les oracions copulatives, subjecte i predicat nominal no es distingeixen gaire, sol passar que els
usuaris de la llengua facin concordar el verb erròniament,
com es veu en els següents exemples (vegeu també el que
es diu en l’apartat 8):
— «Els “Usatges de Barcelona” és un text jurídic» (AA. VV.,
Llengua COU, p. 465; hauria de dir són).
— «D’antuvi cal dir que les alternances modals en les construccions condicionals és un tema refinadament complex»
(d’una gramàtica, abans de ser corregida; ha de dir són).
— «De tota la jerarquia social, els pagesos sense terra era el grup
més nombrós i el que vivia en unes condicions més dures»
(AA. VV., Calders. Un municipi entre el Pla de Bages i el
Moianès, p. 76, exemple retocat; hauria de dir eren).
— «Sí que tenim possibilitats immediates, en canvi, per a enfortir l’organització i la consciència lingüístiques, que és la
base del nostre futur» (d’un original, abans de ser corregit;
ha de dir són).

8) S UBJECTE EN SINGULAR I PREDICAT NOMINAL
( O COMPLEMENT PREDICATIU ) EN PLURAL
A més del que hem vist en l’apartat anterior, cal saber
que en les oracions copulatives o similars «guanya el plural», és a dir, encara que el subjecte sigui en singular, si el
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predicat nominal és en plural i conté algun substantiu, el
verb es posa en plural; en canvi, si el predicat nominal no
conté cap substantiu, aquesta regla no val.
Notem, de passada, que, anàlogament, «guanya la
1ª o 2ª persona sobre la 3ª». Ex.: Poesia ets tu («Avui»,
11-2-2004, supl. p. 13, ressò d’una frase del poeta castellà G.A. Bécquer).
Exemples a corregir:
— «La franja de temps que he tingut en compte, fora d’algunes
excepcions justificades, és els darrers vint anys» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir són).
— «L’obra d’un home no és només els seus escrits i els seus llibres» («Rev. de Catalunya», gener 1990, p. 33; hauria de dir
són; noteu com, arreglant la concordança, de passada s’evita
la cacofonia és només).
— «Núria París: “Una primera mancança seria les poques places
per a nens d’un any que ofereixen les llars d’infants públiques”» («Cultura», Valls, agost-setembre 2000, p. 7; hauria
de dir serien).
— «I el que havia de ser una modesta truita a la francesa esdevé
uns llenguados al forn...» (A. Alcoberro, Retrat de Carme en
penombra, p. 175; noteu que el verb esdevenir és atributiu i
regeix un compl. predicatiu; per tant, hauria de dir esdevenen).
— «L’explicació d’aquest fet poden ser unes quantes» (AA. VV.,
La llengua catalana al segle XVIII, p. 154; noteu que, en
aquest exemple, el PN no conté cap substantiu; per tant, el
verb ha d’anar en singular; però aleshores hem de canviar
unes quantes per un adjectiu, o una expressió quantitativa,
que tingui el mateix significat; solucions: L’explicació d’aquest fet pot ser múltiple o pot ser més d’una).

9) S UBJECTE QUANTITATIU DE SIGNIFICAT PLURAL
Quan el subjecte és un quantitatiu de significat plural,
tant s’admet la concordança gramatical (o sigui el verb en
singular) com la concordança ad sensum (o sigui el verb
en plural); cal guiar-se pel bon ús, que té preferències segons el context o altres factors. Exemples:
— «A l’Arxiu de l’Ajuntament de Moià només hi consta un
parell d’actes referents a això» (d’un original, abans de ser
corregit; noteu que un parell de és igual a dos; per tant,
sonaria més bé consten).
— «Aquesta obra publica els documents anteriors a l’any 1000
dels comtats d’Osona i Manresa, entre els quals es troba una
dotzena de documents que fan referència al castell de Calders»
(d’un original, abans de ser corregit; noteu que una dotzena
de és igual a dotze; per tant, sonaria més bé es troben).
— «El 12 de desembre de 1611 coincideixen més d’una actuació
d’aquestes característiques en terres de Calders» (AA. VV.,
Calders..., p. 126; notem que més aviat diem Ha vingut més
d’un dient que... o Més d’un ha vingut dient que...; per tant,
sonaria més bé coincideix).
— «Calia un parell de dies de descans després del combat de
Mart i els combats de Venus» (J. Bellès, Fabulacions sirianes,
p. 91; ací l’error pot ser degut també a considerar, equivocadament, el verb caldre com a impersonal (vegeu núm. 16);
sigui com sigui, hauria de dir Calien).
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10) S UBJECTE DE SENTIT COL · LECTIU
Quan el subjecte és un terme en singular però que té
sentit col·lectiu, s’admeten (semblantment al que hem vist
en l’apartat anterior) tant la concordança gramatical (o
sigui amb el verb en singular) com la concordança ad
sensum (o sigui amb el verb en plural); ara bé, en els
exemples següents sembla preferible la primera:
— «És hora que la gent interessada a mantenir la vida del país i
la continuïtat de les coses s’organitzin ràpidament» (Pla, OC
40, p. 332; noteu que el subjecte la gent ja duu un qualificatiu, interessada, en singular, cosa que fa que sigui incoherent
el verb en plural; per tant, hauria de dir s’organitzi).
— «La majoria de gent que vol aprendre una llengua recorren
a un professional, a un professor» («Llengua i Ús», tercer
quadrimestre 2001, p. 49; com que abans ja hi ha la forma
verbal vol, en singular, hauria de dir recorre).
— «La gent persistien a mirar els indis, però ningú no afinava
un tic de trasbals en aquelles cares meselles, incolores, llunyanes» (original d’una novel·la, abans de ser corregit; és
millor persistia).
— «En aquell punt i hora ja els quatre del petroli eren apostats
en diversos angles per verificar on s’encaminaven el trio de
dives» (ib.; com que el verb precedeix el subjecte, sona més
bé s’encaminava).

En canvi, en aquests altres exemples és clarament preferible la concordança ad sensum:
— «La colla de frases següents, extretes de diaris o de redaccions d’alumnes, és molt correcta però força millorable ...»
(D. Cassany, La cuina de l’escriptura, p. 99; noteu que ja
ha sortit un adjectiu, referent al subjecte, en plural, extretes, cosa que aconsella de posar també el verb en plural:
són; a més, noteu la incoherència de dir molt correctes
però força millorables en lloc de correctes però encara millorables).
— Xoc frontal entre PSOE i PP. Zapatero i Rajoy s’acusen mútuament de mentir, mentre la resta de grups donen suport
amb matisos al president en un dur debat sobre la retirada
espanyola de l’Iraq («Avui», 28-4-2004, p. 1; noteu que el
terme col·lectiu [la resta] va seguit d’un plural [de grups];
per tant, ja està bé el plural donen).

11) I NTERROGATIU QUI INVARIABLE
El pronom interrogatiu qui admet el verb ser en plural,
però sembla que no els altres verbs; per tant, en l’exemple
següent el verb hauria d’anar en singular:
— «Ara com ara, qualsevol historiador que s’estimi no pot estar-se de contar el preu de la barra de pa al temps del Dante,
posem per cas. Però encara no hi ha savi ni ruc capaç de
saber quin fou el primer flequer. Endemés, per molt bo que
sigui saber el preu de la barra de pa als segles que sigui,
més ens val saber qui se’l cruspien i qui no en tocaven ni
els crostons» (J.M. Ballarín, dins «Avui», 3-2-2002, p. 29;
hauria de dir: se’l cruspia ... tocava).
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12) S UBJECTE CONSISTENT EN UN PRONOM INDEFINIT
INVARIABLE O EN EL DISTRIBUTIU CADA UN

Quan el subjecte és un pronom indefinit invariable (cadascú, tothom, ningú...) o el distributiu cada un (i variants),
el verb ha d’anar en singular i, a més, en tercera persona.
Ara bé, per a expressar el que l’autor volia dir, sovint caldrà
redactar la frase d’una altra manera. Exemples:
— «La llengua ... entesa com el conjunt de recursos expressius
de què la comunitat disposa globalment i de què participen
individualment cadascun dels seus membres» (d’un document
acadèmic; el subjecte és cadascun, i hom ha cregut que era
els seus membres; el verb hauria de ser participa).
— «Pel que fa al tercer grup [d’autors], és tan gran, mutable i discutible com ho són els gustos dels lectors: cadascú tenim els
nostres autors i llibres importants, que no canviaríem per d’altres diguin el que diguin els rànquings» («Avui», 4-4-2002,
p. 15; hauria de dir: cada un de nosaltres té els seus).
— «En una estupenda novel·la de Doris Lessing, “Diari d’una
bona veïna”, apareix un personatge que tothom tenim vist:
aquella vella captaire, tan esparracada, bruta i pudent que
ens fa apartar el nas ...» (Isabel-Clara Simó, dins «Avui»,
21-8-2002, p. 3; hauria de dir: tots tenim vist).
— «En aquesta miscel·lània, tothom hi buscarem els adjectius més definidors per abocar-los en la figura de J.A.»
(d’un llibre publ. en el 2003; hauria de dir: tots hi buscarem o tothom hi buscarà).
— «I després, potser, els qui més reclamen amb veu forta el català a Europa són els qui no fan res perquè tothom puguem
viure en català a Catalunya ...» («Serra d’Or», gener 2005,
p. 4; hauria de dir: tothom pugui o tots puguem).
— «Ningú no sabem com hauria estat el món sense armes
atòmiques, però sí que sabem que el món amb armes atòmiques ha viscut l’etapa menys violenta de tota la història
coneguda» («Avui», 10-8-2005, p. 2; hauria de dir: No sabem o Ningú no sap).
— «Max Weber ja va veure que la ciència, la moral i l’art s’independitzaven i mostraven cadascuna la seva pròpia lògica o
la seva raó de ser» (A. Matabosch (ed.), El cristianisme en una
societat plural, p. 20; noteu que, a més del nombre del verb,
cal esmenar el gènere del pronom: mostrava cadascun).

Dins el cas que ara estudiem, pot haver-hi contextos
que emmenin fortament a fer la concordança, no amb el
pronom indefinit, sinó amb un pronom personal associat.
Vegem-ho en els següents exemples de la versió, en diferents bíblies catalanes i d’altres llengües, del passatge
escripturístic Actes 2,7-8:
— «Estranyats i fora de si deien: “¿No són galileus, tots aquests
que parlen? Doncs, ¿com és que cadascú de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna?”» (leccionari litúrgic oficial; hom ha fet concordar el verb amb el pronom personal
nosaltres, associat a l’indefinit cadascú, el qual, pròpiament,
hauria de ser cadascun o cada un).
— «Esbalaïts i meravellats, deien: “¿No són galileus, tots aquests
qui parlen? Doncs, ¿com és que cadascun de nosaltres els
sentim en la nostra pròpia llengua materna?”» (Bíblia de
Montserrat; millor que l’anterior, perquè diu cadascun i no
pas cadascú).

— «Atònits com estaven i admirats, digueren: Vejam, tots
aquests qui parlen, no són galileus? ¿Com és, doncs, que
nosaltres els sentim cada un en la nostra pròpia llengua nativa?» (Bíblia de la Fundació Cambó; solució impecable,
perquè el subjecte és realment nosaltres, pronom en plural,
que duu com a aposició cada un).
— «Sorpresos i meravellats, deien: “¿No són galileus, tots
aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres
els sentim en la nostra llengua materna?”» (BCI; com l’exemple de la Bíblia de Montserrat, però amb la variant cada
un en lloc de cadascun).
— «Desconcertats, i meravellats, deien: “I ara! oi que són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que nosaltres
els sentim en la nostra pròpia llengua materna?”» (Sidera;
solució correcta, ja que el subjecte és nosaltres, però prescindeix del matís que hi aportaria l’indefinit cada un).
— «Desorientats i admirats, preguntaven tots: “No són galileus
tots aquests que estan parlant? Aleshores, com és que cadascun de nosaltres els sent parlar en la seva llengua materna?”»
(Mateos-Schökel-Rius; aquí s’ha optat per la concordança
estricta: el verb, sent, concorda amb l’indefinit, cadascun;
noteu que també el possessiu, seva, és de 3ª persona).
— «Stupebant autem omnes, et mirabantur, dicentes: Nonne
ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilaei sunt, et quomodo nos
audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus?
(Vulgata; el verb, audivimus, en plural, concorda amb el subjecte, que és el pronom personal nos, i l’indefinit distributiu, unusquisque, hi funciona com a aposició).
— «Estupefactos de admiración, decían: Todos estos que hablan,
¿no son galileos? Pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno
en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? (NácarColunga; traducció literal de la Vulgata).
— «Todos, desorientados y admirados, preguntaban: “¿No son
galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es
que cada uno los oye hablar en su lengua nativa? (SchökelMateos; el verb concorda amb l’indefinit, cada uno, no s’hi
esmenta el pronom personal nosotros i el possessiu, su, és
de 3ª persona).
— «Así pasmados todos, y maravillados, se decían unos a otros:
¿Por ventura estos que hablan no son todos galileos? Pues
¿cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nuestra lengua nativa?» (Ausejo; el verb concorda amb el pronom
personal, nosotros, i no pas amb l’indefinit, cada uno).
— «Dans leur stupeur et leur émerveillement ils disaient: “Ces
hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans
sa langue maternelle?”» (Bible de Jérusalem; concordança
gramatical estricta: el verb, entende, concorda amb l’indefinit, chacun, i el possessiu, sa, és de 3ª persona).
— «Questi uomini che parlano non sono tutti Galilei? Come
mai allora li sentiamo parlare nella nostra lingua nativa?» (La
Bibbia in lingua corrente; el verb, sentiamo, concorda amb
el pronom personal noi, implícit; es prescindeix del matís
que aportaria l’indefinit ciascuno).

13) S UBJECTE CONSISTENT EN UN INFINITIU
O UNA ORACIÓ SUBORDINADA

Quan el subjecte consisteix en un infinitiu o en una oració subordinada té un caràcter neutre (equivalent al proLLENGUA NACIONAL - NÚM. 56 - III TRIMESTRE DEL 2006
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nom això) i, per tant, el verb ha d’anar en singular. Alguns
autors s’equivoquen, considerant com a subjecte altres
elements. Exemples:
— «... una sèrie de condicions que potser ens costarien de trobar entre altres llengües ...» (d’un llibre publ. en 1992; el
subjecte és l’oració subordinada d’infinitiu trobar ..., i hom
ha cregut que era condicions; el verb hauria de ser costaria).
— «Bastin recordar dos exemples» (d’un original, abans de ser
corregit; ha de dir Basti).
— «Duen unes bufandes de la mateixa llana; tots dos semblen
que vagin encerclats de boira, untats de desig i consumits
de febre» (Sagarra, OC 11, pp. 34-35; hauria de dir sembla, ja que el subjecte és l’oració subordinada que [tots
dos] vagin encerclats de boira, untats de desig i consumits
de febre, amb prolepsi o anticipació de tots dos; sí, en
canvi, que estaria bé el plural en una variant amb infinitiu:
... tots dos semblen anar encerclats de boira ...).
— «Els Pirineus, el Cadí, els Rasos de Peguera, Montserrat, que
tan bé s’albiren des de Sant Amanç, semblen que siguin a
l’abast de la mà» (d’una novel·la, abans de ser corregida; cas
anàleg a l’anterior).
— «La junta d’Òmnium ha encarregat a un grup d’especialistes,
entre els quals hi ha diversos constitucionalistes i sociòlegs,
que elaborin un document amb aquells punts que es consideren imprescindibles que ha de recollir el nou Estatut»
(«Avui», agost 2003; naturalment, canviant el nombre del verb
canviarà també el nombre del complement predicatiu: es considera imprescindible).
— «Al veure’m, talment semblaven que no cabien a la pell ...»
(A. Busquets i Punset, Del Montseny, p. 83; hauria de dir semblava; sí que estaria bé: ... semblaven no cabre a la pell).
— «Els darrers llibres de Paul Morand semblen que s’aigualeixen, però el seu bar passa per uns moments precaris» (Sagarra, El perfum dels dies, p. 45; hauria de dir semblen aigualir-se o sembla que s’aigualeixen).

14) S UBJECTE CONSISTENT EN DOS INFINITIUS
Quan el subjecte consisteix en dos infinitius coordinats
funciona com un singular (fixem-nos que no són pas coses
comptables). Per tant, l’exemple següent s’ha d’esmenar:
— «Entristir-se perquè el món s’està malbaratant i plorar per les
desgràcies dels altres demostren una sensibilitat pietosa...»
(d’una traducció, abans de ser corregida, maig 2002; notem
que aquests infinitius és com si integressin l’estructura, de
nombre singular, El fet d’entristir-se ... i plorar ...; o bé comparem-ho amb la frase següent, sentida espontàniament i
que sona bé: Pintar i escriure em fa sentir bé).

oració impersonal. Considerem similar a una oració impersonal l’estructura ‘hi ha qui’, en què el verb també ha
d’anar en 3ª persona del singular. Pel que fa a les passives reflexes, cal mirar quin és l’element que fa de subjecte (quant a la concordança diguem-ne normal de les
passives reflexes, cf. CC/2, pp. 140-141). Exemples:
— «La tasca és molt complexa per la manca de dades històriques versemblants i generalitzadores. Es disposen d’estudis fets
sobre la mateixa època que ja han dissenyat el perímetre de
la situació, com poden ser ...» (AA. VV., La llengua catalana
al segle XVIII, p. 427; hauria de dir Es disposa).
— «Dit d’una altra manera i fent ús de les poques dades que es
disposen, a la primeria del segle XVI hi havia només unes deu
famílies escampades per tot el terme parroquial» (AA. VV.,
Calders..., p. 94; naturalment, cal esmenar-hi també el pronom relatiu; per tant, cal dir: de què es disposa).
— «Sovint no es tractaven de manifestacions aïllades, sinó que
tenien un clar rerefons social» (AA. VV., Calders..., p. 125; hauria de dir es tractava).
— «Entre anar amb el lliri a la mà i cobrir-nos d’una cuirassa d’escepticisme hi ha l’equilibri de la confiança. Hi ha qui pensem que la renovació del pacte és possible: sense oblit, però
sense rancors, amb memòria històrica, però sense viure impregnats de la por i dels odis que van dominar el passat de
Catalunya i Espanya» (Meritxell Batet, dins «Avui», 8-6-2004,
p. 21; hauria de dir: Hi ha qui pensa o Alguns pensem).
— «Hi ha qui veiem la televisió com un servei públic, promotor de valors, cultura, reflexió, coneixement i sempre a prop
de les persones» («Avui», 22-12-2004, p. 5; hauria de dir:
Hi ha qui veu o bé Alguns veiem).
— «Els nobles i els més gloriosos esperits / són en llurs tombes
sepultats. / Bastiren temples i capelles: / no en queda res. Què
se n’han fet? (S. Serrallonga, Versions de poesia antiga, p. 37;
en aquest cas es tracta segurament d’una passiva reflexa amb
subjecte Què; cf. Tu què en fas, d’allò?; sigui com sigui, hauria de dir ha).
— «Si es fa una anàlisi més detallada i se segueixen totes les pistes o referències que denoten la presència d’assentaments de
població, ja sigui en masos o bé en estructures de poblament
més precàries, es poden arribar a algunes conclusions» (AA.
VV., Calders..., p. 78; ací també es tracta pròpiament d’una
passiva reflexa, fent-hi de subjecte l’infinitiu arribar a algunes conclusions; per tant, hauria de dir es pot).
— «També hi figura [en el nostre treball] una valoració sobre
els visitants d’Andorra, en la qual es fa palès els aspectes
negatius del país que s’haurien de corregir» (AA. VV., Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs
2001-2002, p. 96, exemple retocat; noteu que aquest cas
inclou dos aspectes: lexicalització del compl. predicatiu
[cf. més avall: B, 1] i confusió de passiva reflexa amb impersonal; hauria de dir: es fan palesos).

15) O RACIONS IMPERSONALS ( O SIMILARS )
I PASSIVES REFLEXES

Quan tenim una oració impersonal, lògicament no hi
ha subjecte; per tant, el verb ha d’anar en singular (que
és el nombre neutre, o «no marcat», o «per defecte»);
però hi ha usuaris que no s’adonen de l’existència de tal
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16) FALSES ORACIONS IMPERSONALS
Alguns interpreten que el verb caldre és impersonal, i
per això el deixen en singular; però en realitat no és pas
impersonal (sí que és defectiu) i per això ha de concordar
amb el subjecte, que ve després del verb. Exemples:

S I N TA X I
— «Cal unes bases noves, que permetrien d’acariciar el projecte
de fer participar el nostre país dintre el concert d’una Europa
federal ...» («Serra d’Or», gener 2004, p. 4, exemple retocat;
hauria de dir Calen).
— «Ja hem comentat que per a poder parlar de contemplació
cal diverses condicions: una atenció sostinguda, la interrogació de la sorpresa, la voluntat de coneixement, l’obertura
a la transformació i l’afany d’unió» («Sofia», desembre 2003,
p. 8; hauria de dir calen).
— «Catalunya ja no és un oasi. És un circ. No passa res. Els
camells continuen servint. Només cal trapezis» («Avui»,
12-3-2005, p. 80; hauria de dir calen).

17) S UBJECTE CONSISTENT EN UNA CITACIÓ BÍBLICA
Quan en el subjecte és una citació bíblica o similar, en
què figuren unes xifres però en què se sobreentén un nom
en singular (el passatge), el verb ha d’anar en singular.
Exemples:
— «Os 2,8-9 narren com el marit es decideix a emprendre una
sèrie d’actes que impedeixin a la dona de trobar-se amb els
amants» (d’un original, de tema bíblic, abans de ser corregit; noteu que l’autor, quan ha escrit la referència bíblica
Os 2,8-9 [referent al llibre del profeta Osees, capítol segon,
versets vuit i nou], ha pensat en els versets..., però havia
de pensar en el passatge...; per tant, ha de dir narra).
— «Is 1-3 coneixen la imatgeria de la ciutat com a dona»
(ib.; també aquí l’autor interpreta la referència bíblica com
si equivalgués a els capítols..., quan ben mirat equival a
el passatge; ha de dir coneix).

18) V ERB ANTICIPAT AL SUBJECTE
I SUBJECTE CONFÓS AMB EL COMPLEMENT DIRECTE

Quan el verb es col·loca abans del subjecte pot esdevenir-se que l’usuari el conjugui en singular encara que el
subjecte sigui en plural; això passa encara més quan abans
del verb hi ha un complement directe en singular, que
hom confon amb el subjecte que ve després. Exemples:
— «Cada vez va teniendo menos sentido los distingos políticos
sobre si los atentados [en Iraq] deben considerarse terrorismo
o resistencia contra el invasor» («La Vang.», 7-3-2004, p. 11;
hauria de dir van).
— «Topem també amb les contradiccions entre els objectius que
l’Església proclama i els mitjans i recursos de què disposa, amb
les tensions entre forces evangelitzadores interessants i el fre
que suposa a vegades certes estratègies pastorals que no les
deixen créixer, amb la dialèctica entre carisma i institució»
(d’un opuscle de sociologia religiosa, any 2003; noteu que el
subjecte sembla el fre, però en realitat és certes estratègies pastorals; per tant, hauria de dir suposen).
— «És probable que la imatge dels patriarques com a pastors
nòmades que dóna les narracions del Gènesi podia haver
ajudat a crear una atmosfera de gran antiguitat en una societat, com era el regne de Judà, que sols en època recent
havia desenvolupat una clara consciència nacional» (d’un
article de tema bíblic, dins QVC 212, any 2003, p. 12;
hauria de dir donen).

19) A LTRES DISCORDANCES QUE AFECTEN EL VERB
Heus ací un parell d’exemples de discordances vàries:
— «Els evangelis se serveixen lliurement d’elements diversos
que corresponen a gèneres literaris diferents, coneguts en
l’època, però no s’identifica amb cap d’ells. El mateix nom
“evangeli”, que ara s’identifiquen amb els quatre llibres escrits, originàriament no significava un llibre sinó una proclamació, un anunci, una bona nova pronunciada per Jesús i un contingut que després va ser predicat pels seus
deixebles» (d’un article de tema bíblic, dins QVC 212, any
2003, p. 39, exemple retocat; noteu que en aquest exemple les discordances són probablement degudes a badades
de l’autor, que no recorda si ha dit evangeli o evangelis;
de fet, el primer cop hauria d’haver dit s’identifiquen, i el
segon cop, s’identifica).
— «La Nova Cançó havia rebut [durant el franquisme] el suport
de la burgesia; però després, per les raons que fossin, aquest
suport va ser abandonat; si de cas, només fou reservat per a
algunes patums» (d’un original, abans de ser corregit; noteu
que en aquest context el verb s’ha gramaticalitzat i funciona
com una conjunció; compareu-ho amb fos com fos, fos per
les raons que fos, sigui com sigui, sigui [o sia] per això o per
allò, etc.; per tant, ha de dir fos).

20) ATRACCIÓ D ’ UNA ORACIÓ DE RELATIU
PER PART DE L’ ORACIÓ PRINCIPAL
Quan tenim una oració de relatiu substantiva, hi ha una
forta tendència a fer concordar el verb de l’oració de relatiu, no amb el relatiu, sinó amb l’antecedent. És un cas
d’atracció de l’oració de relatiu per part de l’oració principal. Aquesta tendència s’ha de considerar més o menys
tolerable (de fet, hi ha llengües, com el francès, que la
consideren obligatòria, i altres, com el castellà o l’italià,
també la toleren), si bé en algun cas, pel context, fins i
tot s’ha de considerar obligatòria (ho anirem veient en els
exemples).
Matisant més, podríem dir: l’atracció és més justificada com més volem marcar la implicació del subjecte
de l’oració principal dins l’oració de relatiu; en canvi,
quan l’oració de relatiu vol tenir un caire més aviat neutre, genèric, no s’hi ha de fer l’atracció. El cas més clar
de la implicació esmentada es dóna en les oracions equacionals (cf. Obs/2, pp. 114-117).
Sobre aquesta qüestió recomanem l’interessant article d’Albert Jané Un cas de concordança: «Ell és un dels
qui va(n) dir que sí», dins LLENGUA NACIONAL, núm. 37,
hivern 2001, pp. 16-20.
Exemples:
— «No sóc jo qui haig de parlar d’aquestes coses» (Pla, OC
44, p. 148; notem que l’oració de relatiu hauria de tenir
el verb en 3ª persona del singular [ qui ha de parlar... ],
però, com que l’oració principal té el subjecte en 1ª persona del singular, el verb de la subordinada és «atret» per
aquesta persona; com que es tracta d’una oració equacional, l’atracció és normal).
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— «De la meva vida ideològica, en parlarà la meva obra; de
la meva vida natural, sóc jo mateix l’únic que puc parlarne» (P. Bertrana, OC, p. 152; oració equacional i atracció
normal).
— «El Pare m’estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement»
(Jn 10-18, segons versió litúrgica oficial) / «Per això, el Pare
m’estima, perquè jo dono la vida per recobrar-la després.
Ningú no me la pren; sóc jo qui la dono de mi mateix» (ib.,
segons Bíblia de Montserrat) / «El Pare m’estima, perquè
dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren, sóc
jo qui la dono lliurement» (ib., segons BCI). (També oració
equacional i atracció normal.)
— «No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit del món ...» (Jn 15,16, segons versió litúrgica oficial) /
«Sóc jo que us he escollit ...» (ib., segons Bíblia de la Fundació Cambó; notem que amb el relatiu que l’atracció és
obligatòria) / «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us
he escollit a vosaltres ...» (ib., segons BCI) / «No sou vosaltres
que m’heu escollit a mi ...» (ib., segons Bíblia de Montserrat).
(També oració equacional i atracció normal.)
— «Ja no sóc jo qui visc; és Crist que viu en mi» (Ga 2,20, segons BCI) / «... visc, però ja no sóc jo qui visc, sinó que el
Crist viu en mi ...» (ib., segons Bíblia de Montserrat) / «Non
sono più io che vivo: è Cristo che vive in me» (ib., segons
La Bibbia in lingua corrente).
— «Tu eres, rei meu i Déu meu, qui decretaves les victòries
de Jacob» (Salm 44,5 segons BCI, 1ª edició; esmenat, en la
2ª edició, en decretava).
— «Sóc un dels que segueix amb interès la feina que vol fer el
president Lula al seu país» («Avui», 10-2-2003, p. 4; notem
que aquest cas sembla menys tolerable que l’anterior; valdria més dir: Sóc un dels qui segueixen ...).
— «Realment, jo sóc dels qui crec –per l’experiència d’aquest
i d’altres desplaçaments– que en el curs d’un viatge per mar
es pot reposar» (Pla, OC 34, p. 16; millor creuen).
— «... perquè jo sóc dels qui em resisteixo a creure que
Sunyol ...» (Pla, OC 25, p. 300; millor es resisteixen ).
— «Sóc, però, dels que distingeixo entre respecte i tolerància»
(Marçal Sintes, dins «Avui», 23-11-2003, p. 3; millor: dels
qui distingeixen).
— «Personalment, sóc dels que crec que malament rai si ens
hem de refiar indefinidament dels preus garantits per l’Estat
o per la Unió Europea o de subvencions» («Avui», 29-3-98,
p. 43; millor: dels qui creuen).
— «Sóc jo mateix, al cap i a la fi, qui ha d’assumir la meva identitat i qui, en certa manera, ha d’inventar-la» (A. Matabosch
(ed.), El cristianisme en una societat plural, p. 60; cas en
què l’atracció és obligatòria, havent-hi com hi ha, dins l’oració de relatiu, el possessiu de primera persona; per tant,
hauria de dir: Sóc jo mateix ... qui haig d’assumir la meva
identitat i qui ... haig d’inventar-la).
— «Sóc dels que va criticar i segueixo criticant que ERC donés
el govern del país al PSOE-PSC» («Avui», 26-3-2004, p. 5;
aquest cas és totalment incorrecte, perquè l’atracció hauria
de ser envers la 1ª persona del singular i, en canvi, és envers la 3ª pers. del sing.; hauria de dir: Sóc dels qui van criticar i segueixen criticant ...).
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— «Sóc dels que crec que han de ser replantejades les funcions de les delegacions del govern de la Generalitat a
l’estranger, amb més poder simbòlic que real» («Avui»,
10-4-2004, p. 3) / «Sóc dels qui creuen que la dona és
aliena a la violència per raons històriques i culturals ...»
(«Avui», 15-4-2004, p. 3). (Noteu la diferent solució d’una
mateixa construcció en un mateix diari.)

Acabem aquest grup d’exemples amb un cas anàleg en
què l’autor de la frase, precisament l’esmentat gramàtic Albert Jané, no practica l’atracció: D’altra banda, no seria pas
jo el primer a meravellar-se de la immensa quantitat de
paper escrit que generen els ordinadors ... (revista «Miramar», Valls, juny 1995, p. 28), on el pronom que integra
el verb meravellar-se és de 3ª persona i no pas de primera; per tant, concorda amb el primer i no pas amb jo.
En canvi, si la frase fos positiva, més aviat es faria l’atracció: ... jo seria el primer a meravellar-me ...

21) C AS ESPECIAL DE CONCORDANÇA
D ’ UN VERB EN PASSIVA
NORMA: En l’estructura ‘verb en passiva + complement predicatiu + subjecte’, el verb ha de concordar no
amb el subjecte sinó amb el complement predicatiu, perquè és més proper al verb. Però és estilísticament millor
recórrer, si es pot, a la passiva reflexa. Exemples (els tres
primers, fornits per Carles Riera i Fonts):
— «És anomenat anòxia neonatal un retard del nounat caracteritzat per una aportació insuficient d’oxigen als teixits»
(solucions: És anomenada ... o bé S’anomena ...).
— «Són anomenats anomalies congènites els trastorns produïts
a conseqüència d’una alteració en la formació i desenvolupament d’un òrgan o diversos òrgans del fetus durant l’embaràs» (solucions: Són anomenades ... o bé S’anomenen ...).
— «Són anomenades traumatismes obstètrics les lesions del
nounat esdevingudes durant el procés del part» (solucions:
Són anomenats ... o bé S’anomenen ...).
— «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, va parlar a aquest en hebreu» («Llengua Nacional», núm. 48, p. 32; solucions: és ja
considerada o bé es considera ja).

Ara bé, quan el subjecte no va després del complement
predicatiu, sinó abans del verb, ja no es pot fer l’anterior
tipus de concordança. Els exemples següents, doncs, són
incorrectes:
— «Seguint les directrius culturals marcades per aquests nous
centres es duu a terme el que és anomenada la “renovatio carolingia”» (d’un llibre publ. en 1994; hauria de dir
anomenat).
— «Les esglésies de Sant Valentí de Montpeità i de Sant Jaume
d’Olzinelles, en el municipi de Sant Fruitós de Bages, han
estat declarats béns d’interès local» (d’un original, abans
de ser corregit; ha de dir declarades).

S I N TA X I

B ) CO N CO R DA N Ç A D E L’ A D J E C T I U O PA RT I C I P I A M B E L S U B STA N T I U

Per a unes normes generals sobre la concordança de
l’adjectiu, vegeu CC/2, pp. 59-60. Ací veurem més aviat
casos problemàtics de concordança de l’adjectiu o casos
en què sovint hom s’equivoca.

1) U N ADJECTIU EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT PREDICATIU
ÉS INTERPRETAT COM A PART INVARIABLE
D ’ UNA LOCUCIÓ VERBAL , I CASOS ANÀLEGS

La falta més corrent, avui dia, contra la concordança
dels adjectius s’esdevé quan un adjectiu fa la funció de
complement predicatiu d’un verb però és interpretat com
a part invariable d’una locució verbal. Incloem en aquest
apartat casos anàlegs. Exemples:
— «A la llum dels incidents d’avui, tothom ha vist clar l’absurditat de l’últim debat polític ...» (Pla, OC 41, p. 477; l’adjectiu
clar, que fa de compl. predicatiu del verb he vist, hauria de
concordar amb el nucli del CD, que és l’absurditat; per tant,
hauria de dir clara).
— «La premsa internacional i fins i tot alguna d’espanyola no
veuen clar la possible decisió de Zapatero de retirar les nostres tropes de l’Iraq a partir del 30 de juny a no ser que sigui
l’ONU qui es faci càrrec del control militar de la zona» («La
Vang.», 19-3-2004, p. 22, exemple retocat; hauria de dir clara).
— «El comando Biscai d’ETA tenia vigilat des de fa temps els moviments de J.G.» (d’un diari, 24-11-93; hauria de dir vigilats).
— «Un 41 per cent de l’electorat considera positiu la decisió
de ...» (d’un diari, 1-7-93; hauria de dir positiva).
— «... tanmateix, em sembla que una de les pervivències del pensament de Cardó en la proposta nacionalista de CDC és la
que correspon al que he anomenat anteriorment el primer doblet, fort i feble alhora, del nacionalisme de Cardó, o sigui la
distinció entre nació i Estat, que porta implícit alhora la indefinició estatal» (J. Giró, El catalanisme del Dr. Carles Cardó,
p. 107, exemple retocat; hauria de dir implícita).
— «Les tanques que es van posar a la carretera de Biosca perquè ningú no posés cap roda a la cuneta priven d’aturar-hi el
cotxe en cas de necessitat. Ara la Generalitat estudia de treureles en alguns punts per fer possible les aturades» («Regió 7»,
12-11-2002, p. 1, exemple retocat; hauria de dir possibles).
— «Aquest paràgraf de la declaració de Barmen –la paternitat
de la qual s’atribueix a Barth– fa palès, en aquesta circumstància, una realitat de sempre ...» (AA. VV., Hª del pensament cristià, p. 930; hauria de dir palesa).
— «L’alcalde de Rellinars no vol l’abocador, però deixa la decisió a instàncies superiors. El govern de Sant Vicenç fa
palès al de Rellinars la seva preocupació per la proposta»
(«Regió 7», 13-3-2004, p. 13; hauria de dir palesa).
— «Els actes de celebració volen tenir present totes les entitats
i associacions ciutadanes que han estat pioneres en el manteniment de la llengua com a eina de comunicació» (circular d’una entitat cultural, des. 1993; hauria de dir presents).

— «A l’hora de valorar les Festes d’aquests anys cal tenir present
dos factors que redueixen el nombre de les fonts d’informació disponibles» (d’un original, abans de ser corregit; ha
de dir presents).
— «I, malgrat que el significat d’aquest passatge pugui entendre’s d’una manera diferent, donant per descomptat aquestes diferències, jo vull que tu l’agafis en el sentit en què jo
l’empro» (d’una traducció, abans de ser corregida; ha de dir
descomptades).
— «El feminisme sap que rere aquesta trista història de manipulació sexual de les dones hi ha unes estructures de poder
absolutament jerarquitzades, una visió de la sexualitat que
considera inapropiat qualsevol mena d’accés de la dona al
plaer» (d’un original, abans de ser corregit; en aquest exemple la solució que adoptà el corrector fou canviar-hi el subst.
mena per un sinònim masculí: ... que considera inapropiat
qualsevol tipus d’accés de la dona al plaer).
— «En aquesta classe de predicacions de tipus preposicional, resulta ben estrany l’anteposició de la predicació ...» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; ha de dir estranya).
— «Al meu entendre, hi ha una altra dimensió en la tasca de traduir: el valor ideològic dels textos que d’alguna manera fa seu
el traductor, si no som davant la necessitat de fer-ho “pro
pane lucrando” en temps de necessitat. En el conjunt de les
traduccions fetes per Jacint Verdaguer, penso que aquest punt
té la seva importància, fins i tot, en alguns casos, més que la
lingüística i la faceta literària. Per tal d’acostar-m’hi tinc present un parell d’expressions seves que tot seguit reporto»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir seus i presents).
— «Enguany més que mai, he de manifestar el més profund
agraïment a Anna-Raquel Serrano i el seu equip del Gabinet
de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi. Sense
ells no haurien estat possible les Jornades on s’han exposat
aquestes reflexions» (en aquest exemple no es tracta pròpiament d’un compl. predicatiu sinó d’un sintagma semblant: el
predicat nominal; hauria de dir possibles).
— «Diumenge, quan Ángel Acebes va fer públic als mitjans de
comunicació les noves detencions, va rematar: “Suposo que
Carod-Rovira deu estar molt satisfet ...”» («Avui», 2-3-2004,
p. 76; hauria de dir públiques).
— «... si el valor obtingut era inferior a 3’8, podia acceptar com
a correcte les dades obtingudes ...» (AA. VV., Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat al Bages. Curs 2001-2002, p.
51; hauria de dir correctes).
— «Però, abans de començar, calia un director. En aquella
època, per a engegar una publicació era necessari una persona llicenciada en Periodisme, que s’acostumava a buscar
lluny per a evitar que s’identifiqués políticament» (I. Batet,
20 anys fent EL PATI, Valls 2004, p. 27, exemple retocat;
hauria de dir necessària).
— «També és característic d’una constitució la voluntat
d’abas tar l’ampli espai on es mou la societat afectada»
(Diguem no a aquesta Constitució, Òmnium Cultural, Barcelona, desembre 2004, p. 12; hauria de dir característica
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o quelcom característic o cosa característica).
— «I així és, perquè si bé la LUEV [llei d’ús i ensenyament del
valencià] fa una sèrie de declaracions programàtiques importants, com ara la de fer efectiu els drets de tots els ciutadans
a conèixer i usar el valencià, protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial i regular dels criteris d’aplicació del
valencià a l’administració, els mitjans de comunicació social
i l’ensenyament, no introdueix mecanismes d’aplicació concreta, ni ha estat posteriorment desplegada» (A. Esteve et al.,
El nom, la unitat i la normalitat, p. 28; hauria de dir efectius).
— «Però, naturalment, com que la democràcia el desorbitava,
aquest picaresc l’escampava damunt les reines i els sacerdots, en una literatura graciosíssima i dissolvent, cosa que
en el segle XVI no li hauria estat permès, i s’hauria tingut
d’acontentar tractant els temes picarescos dintre dels estaments més baixos, tronats i fora de la llei» (Sagarra, El perfum dels dies, p. 444; hauria de dir permesa).
— «Maragall té la intenció de reduir de 16 a 12 el nombre de
conselleries i crear macrocarteres. Mas veu “urgent” els canvis» («Regió 7», 16-10-2005, p. 21; hauria de dir urgents).
— «En relació amb el tancament del segon aeroport d’aviació
privada i comercial d’Espanya, vull reivindicar la meva més
rotunda negativa a aquesta decisió. Sense entrar en detalls
de les responsabilitats (ben segur que existeixen i es coneixeran), vull manifestar que no és just aquesta prohibició pels dos últims desafortunats accidents mortals» («Avui»,
7-11-2005, p. 4; hauria de dir justa).
— «Però, sobretot, cal estar segur que portem les cadenes
antilliscants ...» (d’un llibre publ. en 1994; l’adjectiu es refereix a un subjecte en 1ª pers. del plural, com ho mostra
el verb portem; per tant, hauria de dir segurs).
— «Adjunt us envio la còpia de ... Adjunt us envio els documents de ... Adjunt us envio les fotocòpies de ...» (fórmules que es veuen sovint en cartes; a notar que aquest cas podria anar també més avall, dins l’apartat 5; hauria de dir:
Adjunta ... Adjunts ... Adjuntes).

2) U N ADJECTIU ( O MÉS D ’ UN ) ES FA CONCORDAR
AMB MÉS D ’ UN SUBSTANTIU SENSE SEGUIR
LES REGLES ADIENTS

Recordeu el que es diu en CC/2, p. 59. I ara vegem
exemples que no ho compleixen:
— «Durant un quant temps, caldria promoure experiències,
formes i gestos, ritus i iniciatives creatives i expressives»
(J.M. Mardones, Retorn al sagrat i cristianisme, p. 179; hauria de dir: creatius i expressius).
— «El primer document és una venda que fan Bo i la seva muller al comte Sunyer d’unes cases, horts i vinyes situades al
comtat de Manresa, al terme de Rodors» (d’un original, abans
de ser corregit; ha de dir situats).
— «”El cas Carod” és un llibre d’assaig i historiografia polítiques molt remarcable» («Avui», 4-11-2004, supl. p. XVI;
hauria de dir polítics).
— «S’ha dit moltes vegades que els professors de català, a més
de docents, hem de ser dinamitzadors, activistes, creadors... I
tot plegat amb l’objectiu que els nostres alumnes no sols es facin seus la llengua i la literatura pròpies, sinó també un univers de relacions culturals i un sentiment de país» («Escola Ca-

26

LLENGUA NACIONAL - NÚM. 56 - III TRIMESTRE DEL 2006

talana», nov. 2004, p. 43, exemple retocat; hauria de dir seves).

Ara bé, quan l’adjectiu va davant els substantius, ja no
s’aplica la regla anterior, sinó que es fa concordar sols
amb el primer substantiu; al contrari del que es veu en el
següent exemple:
— «Es tracta de preguntar-nos com transmetre determinats actituds i valors bàsics quan no es comparteixen quadres i sistemes morals o ideològics comuns o acceptats com a evidents»
(d’una revista, març 1990; hauria de dir determinades).

3) L’ ADJECTIU O PARTICIPI ES FA CONCORDAR AMB UN
SOL SUBSTANTIU ( O PRONOM ) QUAN HAURIA DE FERHO AMB MÉS D ’ UN , SEGUINT LES REGLES ADIENTS
— «Els poetes i les composicions abans esmentades representen
una diversitat que expressa un sentiment comú» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir esmentats).
— «... les condicionals, que expressen una causa hipotètica de
l’esdeveniment o situació denotat per l’oració principal ...»
(d’una gramàtica, abans de ser corregida; el mateix text, un
tros més avall, deia, correctament: Expressen la causa real
de l’esdeveniment o situació denotats pel predicat de l’oració principal).
— «La forma “en tal” s’utilitza com a indefinit que substitueix
un nom propi de persona: “Firmat: en tal.” Aquesta forma
compta amb el correlatiu “en tal altre”, utilitzat per a designar un segon nom de persona indefinit: “Firmat: en tal i en
tal altre”» (d’una gramàtica, abans de ser corregida, exemple
retocat; ha de dir Firmats).
— «Aquesta llista és purament exemplificativa i no pretén recollir més que algunes de les formes existents. Podeu trobar una
llista i un estudi més exhaustiu de les onomatopeies catalanes
en Bassa et al. (1991) i Pons (1987)» (d’una gramàtica, abans
de ser corregida; ha de dir complets, ja que, a més de la discordança, s’hi usava impròpiament l’adj. exhaustiu).
— «Tanmateix, Cardó no oblida que la base de tota la societat
és cada una de les persones humanes singulars, cadascun dels
homes i de les dones particularment considerades» (J. Giró,
El catalanisme del Dr. Carles Cardó, p. 68; hauria de dir: cadascun dels homes i dones particularment considerats, en què
hem suprimit també la redundància de les).
— «El restabliment de la unió amb els orientals i la conversió
dels tàrtars són considerades com una eina poderosa per a la
missió entre els musulmans, sense oblidar, per altra banda,
la importància estratègica d’aquesta unió i conversió amb
vista a la croada» (d’un original, abans de ser corregit; ha de
dir considerats).
— «El estudio se ha realizado empleando métodos de análisis
sintético, analizando los aspectos y propiedades más elementales y vistosas, a base de razonamientos deductivos,
justificando matemáticamente las fórmulas y las ecuaciones
analíticas correspondientes a los trazados» (AA. VV., Treballs
de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 20002001, p. 204; hauria de dir vistosos).
— «Pel que fa al pronom feble “en”, veurem, primerament,
l’omissió o canvi d’aquest pronom deguda a influència del
castellà i, després, els límits d’ús d’aquest pronom substi-
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tuint un complement determinatiu» (d’un original, abans de
ser corregit; ha de dir deguts).

4) L’ ADJECTIU O PARTICIPI ES FA CONCORDAR AMB UN
SUBSTANTIU ( O PRONOM ) DIFERENT DEL QUE CALDRIA
Aquest defecte és bastant corrent, perquè l’usuari, havent esmentat algun altre substantiu de gènere diferent
d’aquell al qual pròpiament es refereix l’adjectiu en qüestió, es confon. Exemples:
— «Lady Di és una de les aristòcrates més estimada als EUA»
(d’un diari, 2-2-95; l’adjectiu hauria de concordar amb aristòcrates, no amb una; per tant, hauria de dir estimades).
— «Així, doncs, Portugal tracta no solament que els seus arbres
visquin amb la mínima quantitat de dificultats possibles, sinó
que els defensa en la pràctica, que és on s’han de defensar»
(Pla, OC 28, p. 393; l’adjectiu hauria de concordar amb quantitat, no amb dificultats; per tant, hauria de dir possible).
— «D’altra banda, hi ha una classe de verbs en què l’ús de la
“de” d’enllaç és o bé obligatòria o bé molt preferible ...» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; noteu que l’autor interpreta
el mot de com a femení, segurament sobreentenent-hi preposició, quan en realitat és un mot masculí, com el «per» i el
«per a»; però, a part això, l’adjectiu ha de concordar amb ús,
nom masculí; per tant, ha de dir del ... obligatori).
— «L’afirmació que l’home és en principi monògam (com sembla indicar el relat del paradís: Gn 2,21-25) és corroborat
pel fet que en la majoria de societats hi ha tants homes com
dones» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir corroborada).
— «La posició pleonàstica del pronom personal després del relatiu, en aquest manuscrit, pot ser considerat com un semitisme, però també com una descurança de la llengua grega»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir considerada).
— «Ezequiel introdueix una forma de bigàmia en la metàfora
matrimonial, que és inacceptable considerat des d’un punt
de vista purament legal» (d’un original, abans de ser corregit; aquest exemple també podria anar més avall (núm. 6),
entre els casos d’adjectius gramaticalitzats; de fet, la solució del corrector fou canviar l’adjectiu discordant per un gerundi: considerant-ho).
— «Aquest llibre reprodueix moltes citacions d’autors ben diversos, a vegades bastant llargs, tots interessants» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir llargues, totes).
— «Aquest contacte [amb altres cultures] produeix un intercanvi
d’objectes, idees, etc. que porten associats una denominació sovint manllevada per la llengua de la cultura receptora»
(AA. VV., Llengua COU, p. 277; hauria de dir associada).
— «El autor acusa abiertamente al G-7 de no afrontar los problemas que tiene planteada la economía mundial» («La Vang.»,
8-2-2004, supl. «Dinero», p. 4; hauria de dir planteados).
— «El text forma una unitat literària estructurat clarament en
tres parts» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir
estructurada).
— «Pel que fa al marc legal, cal precisar que la doble oficialitat lingüística espanyol-català dins els territoris autonòmics
és, tal com s’ha establert, fonamentalment desigualitari pel
fet que l’administració de l’Estat es manté rígidament monolingüe, i el funcionament de les autonomies és forçosament
bilingüe» («Llengua Nacional», I trim. 2004, p. 15; hauria
de dir desigualitària).

— «Però més enllà dels dubtes, que són discutibles, el que és clara
és la pregunta: per què s’empresona ara Otegi justament quan
tothom començava a parlar d’un possible procés de pau?»
(«Avui», 27-5-2005, p. 14; hauria de dir clar).
— «Aquesta renovació dels equips directius de l’entitat, tant a
nivell central com a nivell de la nostra delegació, comportaran canvis d’orientació, de matisos i d’impuls: que siguin
benvinguts! El que està garantida del tot és la continuïtat del
projecte, ja que els canvis s’inscriuen clarament en una línia de persones que tenen la voluntat de fer de la normalització de la nostra llengua i de la nostra cultura una fita
que hem d’assolir entre tots des de la societat civil» («Full
Informatiu» de la delegació d’Òmnium Cultural, Manresa,
març 2004; exemple retocat; a més de la discordança d’un
participi hi ha, abans, la discordança d’un verb; hauria de
dir comportarà i garantit).
— «Es evidente que la posibilidad de que un español esté por
primera vez al frente de un cargo tan importante es en sí
mismo muy buena noticia» («La Vang.», 21-4-2004, p. 2,
exemple retocat; hauria de dir misma).
— «... una temàtica específica que es desplega d’una manera
progressiva a través de les lectures bíbliques que tenen assignats cadascun dels diumenges» («Missa Dominical», any
2005, 3, 11; a més de la discordança del participi hi ha la
discordança del verb; hauria de dir: té assignades).
— «Si com a societat civil no som capaç de confiar en nosaltres
mateixos, de reconstruir les nostres relacions personals i la
fe en el país, serà molt difícil que avui ens en sortim»
(«Avui», 12-3-2005, p. 4; hauria de dir capaços).
— «Les narracions que vénen tot seguit porten implícites, a causa
del seu autor, un ingent esforç de pioner i una innegable feina
de documentalista, entesa aquesta com a reserva memorística
de la llengua col·loquial incontaminada» (d’un original, abans
de ser corregit; ha de dir implícits).
— «Amb la confiança que aquest treball serà suficient per a
l’objectiu proposat, si més no per les hores d’estudi esmerçat,
el presento per a la seva avaluació» (d’un original, abans de
ser corregit; ha de dir esmerçades).
— «En els tres capítols del cos analític del treball volem seguir
el mateix mètode. La possibilitat d’anàlisi ve marcada per la
quantitat de dades referent a cada un dels objectes d’anàlisi»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir referents).
— «Segurament arrambat a la paret, hi havia la resta de mobiliari» (d’un original, abans de ser corregit; en aquest cas
el corrector va optar per la següent solució: Segurament
arrambat a la paret, hi havia el mobiliari restant).
— «... la font, que raja de la mitja paret de roca, on modernament s’ha posat un galet metàl·lic, i cau per la pedra, que té
incrustada un bon gruix de molsa que li dóna unes característiques especials» (E. Garcia-Pey, Toponomàstica de
Sant Feliu de Codines, p. 108, exemple retocat; hauria de
dir incrustat).
— «Hi ha una mena de pèrdua de respecte en la Modernitat per
la “veritat” i la seriositat dels plantejaments de la vida, que ja
va ser denunciat per pensadors existencialistes com Karl Jaspers i que, en l’era del consumisme desaforat, adopta postures caricaturesques i deshumanitzadores» (J.M. Mardones, Retorn al sagrat i cristianisme, p. 111; hauria de dir denunciada).
— «L’aportació a la societat de les magnífiques col·leccions del
Museu Episcopal de Vic permet diàlegs ben diferents que ajuden a trobar algun dels sentits que les obres amaguen. Un d’aLLENGUA NACIONAL - NÚM. 56 - III TRIMESTRE DEL 2006
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quests diàlegs interessant per als temps en què vivim és entre
la cultura i la fe cristiana» («Full Diocesà», Vic, 2-4-2006, p. 4;
hauria de dir interessants; sí que estaria bé dir: Un d’aquests
diàlegs, interessant per als temps en què vivim, és ...).
— «Atès que aquesta exhortació del Concili Vaticà II fou recollida en una de les resolucions vinculant i prioritària del
Concili Provincial Tarraconense ...» (d’un original, abans de
ser corregit; ací la solució és modificar la puntuació del fragment, de manera que els adjectius subratllats no siguin determinatius de resolucions sinó predicatius de una de les resolucions; per tant: Atès que aquesta exhortació del Concili
Vaticà II fou recollida en una de les resolucions, vinculant i
prioritària, del Concili Provincial Tarraconense ...).
— «El documental, de producció nord-americana, té tots els
elements a què ens té avesada la història-espectacle ...»
(«L’Avenç», maig 2006, p. 3, exemple retocat; hauria de dir
avesats).

—

5) CONCORDANÇA AD SENSUM
AMB UN NOM COL · LECTIU ; SOLUCIÓ OPTATIVA

—

Semblantment al que hem vist en el cas de la concordança verbal, també es pot fer la concordança adjectival
ad sensum (en lloc de la concordança estrictament gramatical) quan tenim un nom col·lectiu. Exemple correcte:

—

— Rescatats els cossos de dues víctimes més de la tempesta de
neu al Ripollès. Els bombers centren avui les tasques de recerca en dues zones molt concretes. Mobilitzades un centenar de persones entre professionals, familiars i amics
(«Avui», 4-1-2001, p. 1).

—

—

6) L’ ADJECTIU ES GRAMATICALITZA , ÉS A DIR ,
ES FA INVA RIABLE , COM SI FOS UN ADVERBI
Hi ha una tendència a gramaticalitzar determinats adjectius, considerant-los com a adverbis i, per tant, fent-los
invariables. De moment, però, és una incorrecció que cal
esmenar. Exemples:
— «L’absència de Viñas, unit a una major atenció al flamant Sindicat, feren destinar menys recursos a l’organització de la
Festa» (d’un original, abans de ser corregit; noteu que unit
a equival a juntament amb; ha de dir unida).
— «La força econòmica de Josep Comadran sembla ser que anà
unit a un important poder en la vida política moianesa» (ib.;
ha de dir unida).
— «La revolució del correu electrònic s’enfronta amb una amenaça cada vegada més molesta i preocupant: el correu porqueria o “spam”. De moment, no hi ha lleis estatals, ni filtres
informàtics que hagin pogut aturar una invasió que s’estén tan
ràpid com els virus» («Avui», 20-9-2003, supl.; hauria de dir
ràpida o ràpidament; cf. CC/2, pp. 210-211).
— «Estretament relacionat amb això és l’angoixa que Nietzsche
sent en reflexionar sobre certes conseqüències de la publicació dels seus llibres» (d’un original, abans de ser corregit;
ha de dir relacionada).
— «Quant als paisatges, el pintor segueix l’estil realista après
amb Torrescassana, i ho fa d’una manera força personal,
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—

basant-se en els estudis del natural. En general tenen un color terrós, sense variacions tonals violentes. Són paisatges
senzills, harmoniosos, on encara és perceptible un xic d’idealització. Un dels més significatius és l’intitulat “Torrent”,
el qual, atès els seus trets formals, podem datar d’aquests
anys» (d’un catàleg del Museu de Valls, any 1996; hauria
de dir atesos).
«Dit això, un cop seduït per aquesta misteriosa atracció
poètica, que els lectors i lectores de T. C. coneixen prou
bé, és impossible no endinsar-se en l’univers existencial
que l’autora ens ofereix, sovint per mitjà de bellíssimes
imatges. I descobrir, de la seva mà, que és la vida mateix
qui pot respondre les nostres preguntes, més que no pas les
antigues i conegudes respostes» (d’un llibre publ. en el
2005; exemple retocat; notem que mateix pot ser invariable quan té un caràcter adverbial, és a dir, quan forma part
d’un compl. circumstancial, com ara L’he trobat a casa mateix, però no quan és veritable adjectiu; per tant, hauria de
dir mateixa [cf. CC/2, p. 77]).
«El problema no és pas fàcil de resoldre: ara és la llengua parlada mateix que coneix el fenomen, i la llengua estàndard es
limita a ...» (d’un llibre publ. en 1994; hauria de dir mateixa).
«Certament, l’existència d’un dret internacional i de nombroses normes estatals reconeixedores o protectores de la
diversitat lingüística no garanteix, per si mateix, la pervivència futura de les llengües» («Escola Catalana», juny
1998, p. 11; hauria de dir mateixa, ja que ha de concordar
amb l’existència).
«No tothom qualifica d’escrits el que es fa a la feina, a l’escola, per a si mateixos, o per als amics i familiars» (d’un llibre, publ. en 1993; l’adjectiu hauria de concordar amb el subjecte impersonal representat per tothom; per tant, en singular).
«... em plau de veure que “sort” (inicialment, ‘el capital invertit en una compra’) significa ja definitivament la parcel·la
mateix, com ho significa també “tros”, que al meu poble és
la paraula viva actual» (Joan Solà, dins «Avui», 24-3-2005;
hauria de dir mateixa).
«Los vegetales también tienen su “conducta” desde el momento que reaccionan a los cambios del medio ambiente.
Comparado con los movimientos ya más patentes de los
animales, las respuestas de los vegetales son lentas y casi
imperceptibles» (J.D. Carthy, La conducta de los animales,
p. 17, llibre traduït de l’anglès; hauria de dir Comparadas).

7) A LTRES DISCORDANCES QUE AFECTEN L’ ADJECTIU
Per acabar aquesta segona part del treball, oferim una
sèrie d’exemples en què apareixen altres discordances
que afecten l’adjectiu:
— «De tota manera, el simple canvi de la conjuntura política
havia portat aparellats una sèrie de transformacions en la
celebració moianesa» (d’un original, abans de ser corregit;
notem que, en esmenar aquest exemple, podem optar per la
concordança ad sensum o la concordança gramatical, ja que
sèrie és un nom col·lectiu; potser aquí sona més bé la primera: aparellades o aparellada).
— «El meu tracte amb ell no va poder ser gaire extens. Però
puc assegurar que fou intens i ben amical. Vaig poder tenir
ocasió de comprovar les seves bondat, generositat i simpa-
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tia en les relacions que vam establir arran de l’encàrrec que
em féu de prologar el llibre ...» (d’un llibre publ. en el 2003;
aquí el sentit lingüístic ens diu que el possessiu s’ha de fer
concordar tan sols amb el primer substantiu).
«Per als seus estudis, cf. el meu “Bibliografia arnaldiana recent (1994-1996)”, dins “Revista Catalana de Teologia” ...»
(d’un original, abans de ser corregit; notem que, encara que
es tracti d’un llibre, aquí tenim un nom específic, que és bibliografia, en femení; per tant, ha de dir la meva).
«Em permeto de remetre el lector al meu “¿Fue Arnau de Vilanova un profeta apocalíptico?”, dins “Bulletin de Philosophie
Médiévale”, 38 (1996) 129-140» (d’un original, abans de ser
corregit; noteu que el possessiu masculí s’aplica al títol d’un
llibre, consistent en una oració, i, per tant, de caràcter neutre; la solució és intercalar, entre el possessiu i el títol, un nom
genèric que s’hi adigui: meu article).
«A partir d’aleshores, un dels antics patrons de la vídua de Salleres, el Jordi Ventura, que badoquejava a la plaça i fou l’únic a presenciar de cara l’estavellament del mirall contra les
lloses de la vorera, començà a tenir uns malsons terrorífics dels
quals, després de manta potingues inútils, només fou capaç
de deslliurar-lo una bruixa de Lleida, passant-los del cervell
del malalt al del gos perdiguer del sastre de la plaça de la Bagra» (J. Moncada, Camí de sirga, p. 100; hauria de dir: manta
potinga inútil o mantes potingues inútils; cf. CC/2, p. 77, 11).
«Totes les altres referències i centres d’influència necessiten
ser analitzats a la llum de Jesús perquè quedi assegurat un creixement harmònic i una unitat de vida» (d’un catecisme; la solució d’aquesta discordança és canviar l’estructura ‘necessitar + ser + participi’ per ‘haver-se de + infinitiu’, amb la qual
cosa desapareix el problema de la concordança de gènere: Totes les altres referències i centres d’influència s’han d’analitzar ...).
«Si tu no hi estàs d’acord no et poden obligar a signar res en
contra teva» (d’una gramàtica, abans de ser corregida; ha de
dir teu; cf. DIEC, s.v. contra).
«Ara ja destria la gent que corre, embogits, com si s’escapessin de la pròpia ombra, i algú que recerca entre les tosses del
voltant» (P. Ortís, L’ombra del còndor, p. 175; en aquest cas,
a més de l’adjectiu, cal canviar la construcció com si s’escapessin per un gerundi, neutralitzant així el problema de singular o plural: Ara ja destria la gent que corre, embogida, com
escapant-se de la pròpia ombra ...).
«Aquest tipus de pobresa està contra la voluntat del Pare que
alimenta els ocells del cel i vesteix els lliris del camp i no vol
que cap de les seves creatures estigui mancat del necessari»
(«Docs. d’Esgl.», 1-1-99, p. 18; hauria de dir mancada).
«... mentre algú se’ns hi afegia sobre la marxa quan ens adreçàvem a veure tal o tal altra cosa notables» (Goethe, Viatge a
Itàlia, p. 489; hauria de dir notable).
«L’excessiva preocupació i definició político-ideològiques era
una de les coses que no trobava còmodes, per a mi, de Nacionalistes d’Esquerra ...» (J.M. Espinàs, Inventari de jubilacions, p. 139; hauria de dir político-ideològica; cf. CC/2, p. 59,
i noteu que el conjunt preocupació i definició, a més de tenir
una certa unitat de sentit, va precedit d’un adjectiu en singular).
«Abraçant tota la literatura infantil, es viatja per la seva història concretant-la en la cultura oriental. Podem diferenciar dues
etapes: en la primera, fins al segle XIX, la funció principal dels
contes era moralitzadora. Els nens no eren reconeguts com a
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tals, eren considerats “petits adults”, i no tenien una literatura
d’entreteniment o gaudi específica per a ells. Específics per a
ells eren les lliçons escolars i alguns llibres de moral» (AA. VV.,
Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat al Bages. Curs
2001-2002, p. 182; la solució d’aquest problema de concordança és canviar l’adjectiu per un adverbi: Específicament).
«Pel que fa a l’arreplega, nosaltres mateix hem transcrit les entrevistes. Hi hem esmerçat els màxims esforços per cerciorarnos de cadascuna de les respostes i per mantenir, com és natural, el grau de fidelitat més elevat» (C. Segura i Llopes, Variació
dialectal i estandardització al Baix Vinalopó, p. 55; noteu que
l’autor usa el “plural d’autor” i potser per això, com que pensa
en “jo”, hi posa l’adjectiu en singular; també pot ser que gramaticalitzi el mateix; sigui com sigui, hauria de dir mateixos).
«Aquests carismes, en la mesura que són reconeguts per l’Església, participen del caràcter apostòlic d’aquesta, ja que
viuen en i per a la comunió eclesials» (A. Puig (ed.), La terra
i la llavor, p. 163; hauria de dir eclesial).
«A tot això cal afegir una dada que és fruit de la història
concreta que vivim. Fins a l’aparició de la democràcia,
l’Església, i tot el que representava, era considerada com
un poder fàctic en la societat, fos o no fos real aquesta
apreciació pels mateixos motius que es deien més amunt»
(ib., p. 268; solucions: ... l’Església, amb tot el que representava, era considerada ... o bé ... l’Església, i tot el que
representava, era considerat ...).
«Per als versos sobre aquests dos rius germans [Noguera i
Garona], Verdaguer se serví d’una tradició gascona que n’explica l’origen i la divisió cap a distintes mars (el Mediterrani
i l’Atlàntic)» (d’un llibre publ. en el 2004; hauria de dir distints mars (el Mediterrani i l’Atlàntic)).
«També l’”arte povera” italià dóna preferència al procés i
a la vibració dels materials pobres» (I. Castel-Branco, Camins efímers cap a l’etern, p. 139; com es veu per la forma
de l’adj. povera, el subst. arte en italià és femení; per tant,
hauria de dir italiana).
«De vegades l’anàlisi dels textos de sant Isidor ha estat necessari per a situar teològicament el text de les pregàries»
(d’un original, abans de ser corregit; aquí la discordança pot
ser deguda al fet de considerar el mot anàlisi com a masculí;
sigui com sigui, hauria de dir necessària).

Acabem aquest apartat amb un cas de vacil·lació: quan
tenim un participi que ha de concordar, precedint-los, amb
més d’un nom de diferent gènere, ¿hem de posar-lo en plural i donant preferència al masculí, o hem de posar-lo en singular concordant amb el nom més proper? La primera solució no es pot pas considerar incorrecta, però la segona sona
més natural. Exemple bíblic (Ap 5,13) segons diverses versions:
— «Al qui seu al setial i a l’Anyell siguin donats la benedicció
i l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles» (Bíblia
de Montserrat).
— «Al qui seu al tron i a l’Anyell siguin donats la lloança, l’honor, la glòria i el poder» (BCI).
— «Al qui seu al setial i a l’Anyell sigui donada la benedicció
i l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles» (Nou
Testament de Montserrat, 2ª ed., any 1960).
— «Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles» (versió litúrgica oficial, diumenge III de Pasqua, cicle C).
— «Al qui seu en el trono i a l’Anyell sigui donada l’alabança,
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C ) C A S O S D E D I S CO R DA N Ç A E N A LT R E S C AT E G O R I E S G R A M AT I C A L S

Després de veure casos que afecten la concordança
del verb i de l’adjectiu, ara, esquemàticament i a base
d’exemples, veurem casos de discordança que afecten altres categories gramaticals.

1) S UBSTANTIU DE VALOR PLURAL
— «Volem destacar una diferència entre el verb “posar-se” i “quedar-se”» (d’una gramàtica, abans de ser corregida; notem que
no es parla d’un sol verb, sinó de dos; per tant, cal dir els verbs).
— «[Trets que trobem en les “Homilies d’Organyà”:] 1) Reflexos gràfics de les “a” i les “e” àtones, que revelen la procedència occidental del text, concretament, de les terres
d’Urgell» («Llengua Nacional», núm. 48, p. 20, exemple
retocat; hauria de dir de les lletres “a” i “e” àtones o bé
de les as i les es àtones).
— «Volíem facilitar l’accés dels treballadors a la cultura i, per
això, no es demanava cap paper per a matricular-se i la matrícula tenia un cost mínim. En aquell moment, just quan començava l’accés majoritari a les universitats, va resultar un
encert, perquè hi havia moltes persones que, per mil i una
causa, no havien pogut tenir estudis bàsics, però tenien moltes ganes d’aprendre i d’accedir a una formació» (AA. VV.,
Sense renúncies, p. 120, exemple retocat; hauria de dir causes, tal com diem les mil i una nits, malgrat que, excepcionalment, diem anar de vint-i-un botó).

2) S UBSTANTIU DE VALOR SINGULAR
QUE ES REPETEIX IMPLÍCITAMENT

— «Requisits: Llicenciatura en Dret. Coneixements oral i escrit del català...» (d’un anunci de la Generalitat, dins
«Avui», 15-10-99; hauria de dir Coneixement).
— «La segona cosa en ordre d’urgència són els índexs generals
de l’un i de l’altre diccionaris» (Joan Solà, dins L’obra de Joan
Coromines, p. 208; compareu aquest exemple amb la frase que
trobem en el Diccionari Fabra, en el Diccionari de l’Enciclopèdia 3ª ed. i en el DIEC, s.v. sexe: «conjunt d’individus de
l’un o de l’altre sexe»; per tant, hauria de dir diccionari).
— «Ja tot vist i remirat una i altra voltes, hem sortit d’aquest santuari i ens hem dirigit a l’església de Sant Pere ...» (Goethe,
Viatge a Itàlia, p. 175; hauria de dir volta).
— «I, així, fa quinze dies que del matí a la nit no paro ni un
instant; vaig darrere de tot allò que encara no he vist, i
considero per segona i tercera vegades els grans temes»
(ib., p. 207; hauria de dir vegada).
— «Al temple d’Hèrcules, en canvi, poden veure’s encara restes de la simetria original. Les dues columnates que, respectivament a una i altra bandes, acompanyaven el temple,
ara esteses a terra, mantenen la situació original mútua, de
nord a sud» (ib., p. 313; hauria de dir banda).
— «... els diversos llenguatges autòctons donaven lloc parcialment a fusions o divergències, fet en virtut del qual
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aquesta o aquella parles empitjoraren o es van perfeccionar ...» (ib., p. 494; hauria de dir parla).
— «Els mossos d’estable paren, amatents, la màxima atenció,
per tal com al moment de la sortida cal deixar lliure l’animal amb molta habilitat. Això, junt amb altres condicionaments casuals, pot decidir la cursa a favor d’un o altre
cavalls» (ib., pp. 537-538; hauria de dir cavall).

Afegim-hi un cas semblant:
— «Per la seva banda, la conj. “però” pot trobar-se posposada
a un (o més d’un) elements de la segona oració» (d’una
gramàtica, publ. en 1994; el substantiu subratllat hauria de
concordar amb l’article un, en singular, ja que els termes inclosos dins el parèntesi no compten; per tant, hauria de dir
element; una altra solució fóra la supressió del parèntesi,
dient, per exemple: ... posposada a un o més elements).

3) D ISCORDANCES EN ARTICLES
— «Probablement, en aquests versets es vol expressar la idea que
Jahvè barra el pas als santuaris de Baal, però en el context de
la metàfora matrimonial l’única idea expressada és el del marit intentant d’evitar que la seva dona es trobi amb els amants»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir la).
— «L’objectiu de la present comunicació és donar una visió
resumida, però el més acurada possible, de l’inventari dels
noms de lloc o topònims, antics i actuals, del terme municipal de Barbens ...» (Butlletí Interior de la Societat
d’Onomàstica, març de l’any 2003, p. 249; hauria de ser la;
cf. Obs/1, p. 113, o bé CC/2, p. 95).

4) D ISCORDANCES EN PRONOMS FEBLES
— «Formàvem la comissió els Srs. Roca, Sala, Serra i un servidor. Potser algú altre, però em sembla que ens he anomenat
tots» (el pronom reflexiu ens és de 1ª pers. del plural, mentre que el subjecte del verb és de 1ª pers. del singular: [jo]
he anomenat; hauria de dir: però em sembla que he anomenat tots els qui hi érem).
— «Tots els humans ens hem sentit temptats per l’afany de tenir, de fer-se veure» (l’oració d’infinitiu té un subjecte en
1ª pers. del plural, segons ho indica la forma verbal ens hem
sentit; per tant, hauria de dir: fer-nos veure).
— «Si més no, crec que no hauria de resultar de difícil comprensió adonar-se que Cardó donarà més importància a l’ordre cultural, o sigui la llengua i la tradició, i dins d’ell a la
consciència de posseir-los i la voluntat de mantenir-los i
aprofundir-los, que no pas a l’ordre polític, la voluntat popular, per raons força clares ...» (J. Giró, El catalanisme del
Dr. Carles Cardó, p. 72, exemple retocat; hauria de dir les ...
les ... les, perquè aquests pronoms febles tenen com a antecedents la llengua i la tradició, noms femenins).

S I N TA X I
— «El Petricó.– Motiu d’un home que feia cap sovint a la taverna
... La gana que es passava en els anys de la postguerra, a cal
Petricó ho solucionaven amb el vi, debilitat que ocasionà el
motiu i també el nom de la casa, sembla que com a conseqüència de la mesura que demanava quan n’anava a comprar» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir la).

5) D ISCORDANCES EN PRONOMS RELATIUS
— «Aquest és un dels motius pel qual podem afirmar que ...»
(el relatiu es refereix a motius, no a un; per tant, hauria de
dir pels quals).
— «Valent-se de la seva condició de metge, es guanyà la confiança de les màximes autoritats de l’època, reis i papes, les
quals li confiaren gestions delicades» (d’un original, abans
de ser corregit; notem com l’antecedent més pròxim i adequat del relatiu no és les autoritats sinó reis i papes; per tant,
ha de dir els quals).
— «Cal entrar al nou segle des d’una història concreta, meravellant-nos que, malgrat el pecat dels homes, entre els quals
el nostre, l’Església continuï essent santa gràcies a la santedat amb què l’abilla el mateix Déu ...» (A. Puig (ed.), La terra
i la llavor, p. 210; notem com el relatiu plural té un antecedent singular; el problema es pot resoldre canviant l’oració de relatiu per un gerundi: ... malgrat el pecat dels homes, incloent-hi el nostre, l’Església ...).
— «Després de l’“Avant-propos” i de la “Introduction”, en els
quals l’autor fa explícits els seus objectius, el llibre es divideix en cinc parts i dinou capítols» (d’un original, abans de
ser corregit; com que el relatiu té dos antecedents, un de gènere masculí i l’altre de gènere femení, val més que el relatiu sigui de gènere neutre: en què).

6) D ISCORDANCES EN ADVERBIS
O LOCUCIONS ADVERBIALS

— «Vet aquí Venus, que es posa gentilment al bell mig de l’escena amb grans aplaudiments de la graderia, somrient graciosament, envoltada d’un estol de noiets tot contents» (Apuleu,
L’ase d’or, p. 247; hauria de dir tots; cf. CC/2, p. 212).
— «Després de rentar-nos i ungir-nos amb cremes i olis aromàtics, ens van dur a una segona sala. Allí, dones amb els cabells recollits en un monyo, assegudes de dos en dos o de
tres en tres, xerraven dins un núvol de vapor encara més
dens» (M. Piki, El bosc de les trenes tallades, p. 92) / «Des
del matí de l’endemà i durant tres dies l’Azim va revisar armes. El Mustafà les hi anava portant de dos en dos, no
més» (ib., p. 171) (Hauria de dir: de dues en dues i de dues
en dues.)
— «La nova escola bressol, un dels reptes que es compliran
passat les festes» («Freqüència», Manresa, nov.-des. 2004,
p. 11; hauria de dir passat festes o passades les festes).

7) D ISCORDANCES EN EXPRESSIONS INTERJECTIVES
— Si us plau, dialoguin» («Regió 7», 24-11-2000, p. 3) / «”Estic convençuda que l’Ernest hauria intentat dialogar fins i tot
amb la persona que el va matar. Vostès que poden, dialoguin,

sisplau!”, va exclamar, en un gest llargament aplaudit [la periodista Gemma Nierga]» («Avui», 24-11-2000, p. 12) / «Ustedes, que pueden, dialoguen, por favor» (ib., p. 14) (El primer exemple és totalment inadmissible, per la barreja de 2ª
i 3ª persona; hauria de dir: Si us plau, dialogueu o Per favor,
dialoguin; el sisplau del segon exemple es pot admetre com
a interjecció col·loquial; el tercer exemple serveix per a
veure com es resol el cas en castellà; per a més informació,
vegeu Obs/2, pp. 15ss, i el nostre Diccionari auxiliar, pp.
297-298).

8) A LTRES DISCORDANCES
— «Ella remenava el cafè amb llet amb la cullereta, amb els ulls
clavats en la tassa, i ell se la mirava.
–Estic content d’haver-nos trobat –i com que ella no responia, preguntà: –I tu?
–Jo també»
(d’una novel·la, abans de ser corregida; notem que les subordinades d’infinitiu han de recolzar en un element de l’oració
principal; en l’exemple, aquest element de l’oració principal és
jo, mentre que el de la subordinada és nosaltres; per tant, falla
la concordança o la correlació; la solució és canviar el gir d’infinitiu per una oració subordinada: que ens hàgim trobat).
— «I la “Physis” grega, que significa també creixement, evolució constant i el misteri aparentment màgic que fa que
tot creixi per ell mateix» (J. Colet, Pràctica, poesia de la realitat prosaica, p. 30; com que tot té un valor neutre, el pronom personal masculí ell no hi lliga; cal canviar-lo per si;
cf. Obs/2, p. 33).
— «Tens alguna idea/projecte concret de negoci?» (exemple
fornit per Pilar Gispert; per a trobar la solució d’aquest problema de concordança sembla que cal anar a la forma completa de la frase: Tens alguna idea o algun projecte concrets
de negoci?, i aleshores anar-la reduint: Tens alguna idea o
projecte concrets de negoci?, i Tens alguna idea/projecte
concrets de negoci?).

9) E XCÉS DE CONCORDANÇA
— «Ja resulta més estesa l’opinió de situar la instauració de la
manifestació a la baixa edat mitjana, amb l’arribada a Europa d’un seguit d’epidèmies que causarien un gran nombre
de baixes i les consegüents desolació i impotència de la població davant el fenomen de la mort, una mort quotidiana i
massiva amb la qual conviuria tota la societat» (d’un llibre publ.
en 1998; hauria de dir: la consegüent; cf. CC/2, p. 59).
— «La base del sistema és l’escola elemental obligatòria a partir dels set anys. La durada de l’escola elemental és de vuit
anys. És a dir, tots els nens i totes les nenes suecs d’una
vocació no determinada ni formulada han de passar indefectiblement pels vuit anys de l’escola elemental» (Pla,
OC 39, p. 266; hauria de dir: tots els nens i nenes suecs;
cf. Obs/2, p. 22, 3).
— «Romandre en tranquil·litat, / veient la doctrina, tornant a la
font / sense rancor o violència, / la joia i la pau m’inunden.
/ La plena consciència es manté perfectament. / Les veritables pau i serenitat es fan realitat. / Transcendir tots els desigs / és la més gran felicitat» (A. Parareda, Buda, p. 156; hau-
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S I N TA X I

ESQUEMA DEL TREBALL

A ) C O N CO R DA N Ç A D E L V E R B A M B E L S U B J E C T E
1) Subjecte en singular acompanyat d’algun altre element en plural
2) Subjecte en plural acompanyat d’algun altre element en singular
3) Subjecte consistent en un determinant en singular
seguit d’un nucli en plural
4) Verb amb més d’un subjecte; equivalent, doncs, a
un subjecte en plural
5) Subjecte en singular, però seguit d’un complement
circumstancial de companyia
6) Subjectes enllaçats per conjunció disjuntiva
7) Subjecte plural i predicat nominal en singular
8) Subjecte en singular i predicat nominal (o compl.
predicatiu) en plural
9) Subjecte quantitatiu de significat plural
10) Subjecte de sentit col·lectiu

11) Interrogatiu qui invariable
12) Subjecte consistent en un pronom indefinit invariable o el distributiu cada un
13) Subjecte consistent en un infinitiu o una oració subordinada
14) Subjecte consistent en dos infinitius
15) Oracions impersonals (i similars) i passives reflexes
16) Falses oracions impersonals
17) Subjecte consistent en una citació bíblica
18) Verb anticipat al subjecte i subjecte confós amb el
complement directe
19) Altres discordances que afecten el verb
20) Atracció d’una oració de relatiu per part de l’oració principal
21) Cas especial de concordança d’un verb en passiva

B ) C O N CO R DA N Ç A D E L’ A D J E C T I U O PA R T I C I P I A M B E L S U B S TA N T I U
1) Un adjectiu en funció de complement predicatiu és
interpretat com a part invariable d’una locució verbal, i casos anàlegs
2) Un adjectiu (o més d’un) es fa concordar amb més
d’un substantiu sense seguir les regles adients
3) L’adjectiu o participi es fa concordar amb un sol
substantiu (o pronom) quan hauria de fer-ho amb
més d’un, seguint les regles adients

4) L’adjectiu o participi es fa concordar amb un substantiu (o pronom) diferent del que caldria
5) Concordança ad sensum amb un nom col·lectiu; solució optativa
6) L’adjectiu es gramaticalitza, és a dir, es fa invariable, com si fos un adverbi
7) Altres discordances que afecten l’adjectiu

C ) C A S O S D E D I S CO R DA N Ç A E N A LT R E S C AT E G O R I E S G R A M AT I C A L S
1) Substantiu de
2) Substantiu de
citament
3) Discordances
4) Discordances
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valor plural
valor singular que es repeteix implíen articles
en pronoms febles
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5)
6)
7)
8)
9)

Discordances en pronoms relatius
Discordances en adverbis o locucions adverbials
Discordances en expressions interjectives
Altres discordances
Excés de concordança

S I N TA X I

Règims verbals modificats
R OSER L ATORRE

E

ls règims verbals que, en algun altre article, hem considerat caiguts
en desgràcia continuen tan desafortunats com sempre. Es allò que la
mala herba sempre creix o prest s’arrela, perquè cada dia descobrim algun
mal ús verbal. Caldria posar-hi adob,
adobar com cal aquest camp de la llengua que s’empobreix.
Com a exemple d’aquests usos
erronis, heus ací algunes de les frases
recollides:
— *No hi ha res que li relaxi.
— *És un assumpte que no li afecta.
— *Li va sorprendre i alhora li va molestar.
— *Avui li faré sortir de dubtes.

Quan fem servir el pronom li, que
fa la funció de complement indirecte
o datiu, singular, de tercera persona,
convé –si volem evitar errors greus–
fixar-se en el règim del verb per a
saber si ens cal aquell pronom o un
altre. Així, si el verb és habitualment
transitiu, pot ser tanmateix que expressem l’acció sense anunciar qui la
rep o en qui o en què recau; llavors
es diu que el verb és usat absolutament. En aquest cas no necessitarem
cap substantiu ni cap pronom complement, és clar. Exemples:

— Un revés de fortuna afecta el meu
amic Genís (o bé: Un revés de fortuna l’afecta).
— Una actitud estrafolària sorprèn els
veïns (o bé: Una actitud estrafolària
els sorprèn).
— Un soroll massa fort molesta les àvies
(o bé: Un soroll massa fort les molesta).
— Un bon aclariment fa sortir de dubtes
els socis (o bé: Un bon aclariment els
fa sortir de dubtes).

Tornem a les quatre frases incorrectes del començament. Ja hem vist
que els verbs de les tres primeres són
transitius, i així apareixen en els nostres diccionaris, amb exemples com:
La mort del seu germà l’ha afectat molt;
el vaig sorprendre que espanyava la porta;
si reposa no el vull molestar, etc.

També és transitiu, en el quart
exemple, el verb fer , que expressa
l’acció amb l’ajut d’un altre verb en
infinitiu.
Per tant, vet aquí com hauríem de
rectificar les primeres frases exemplificades:
— No hi ha res que el (o la) relaxi.

— Un bany calent relaxa.

— És un assumpte que no l’afecta.
— El (o la) va sorprendre i alhora el (o la)
va molestar.

— Un revés de fortuna afecta.

— Avui el (o la) faré sortir de dubtes.

— Un bon aclariment fa sortir de dubtes.

En canvi, si anunciem qui rep l’acció, tindrem un complement directe o
acusatiu, que pot ser representat per un
substantiu o per un pronom, el qual no
serà, tanmateix, el pronom li (ens referim només a terceres persones), sinó,
essencialment, algun dels pronoms febles el o la (per al singular), els o les
(per al plural), que fan la funció de
complement directe determinat de tercera persona. Podríem dir, doncs:
— Un bany calent relaxa la Mariona (o bé:
Un bany calent la relaxa).

Deixem de moment aquest li i remarquem que també coixegen, per
mor del pronom que duu a un règim
verbal inadequat, les frases següents:
— *Quan no estàs acostumat a perdre, i el
Barça no ho estava gens...
— *Serà un bon intèrpret, i jo crec que ho
aspira, aquest noi.
— *Molta gent hi viu, de la construcció.

Ara ens les havem amb verbs
acompanyats de complements anomenats preposicionals perquè, no essent directes ni indirectes, van precedits d’una preposició que el mateix
verb exigeix: estar acostumat a perdre, aspirar a ser un bon intèrpret,
viure de la construcció.
Sabem que el complement preposicional introduït per la preposició a
demana el pronom hi com a substitut,
i que el que és introduït amb la preposició de demana el pronom en.
Calia haver dit, doncs:
— Quan no estàs acostumat a perdre, i el
Barça no hi estava gens...
— Serà un bon intèrpret, i jo crec que hi
aspira, aquest noi.
— Molta gent en viu, de la construcció.

— Una actitud estrafolària sorprèn.
— Un soroll massa fort molesta.

— No hi ha res que li relaxi la vista (que
relaxi la vista a ell o a ella).
— El fum li afecta la gola.

Aquest ús incorrecte del pronom li
–que veiem fins i tot convertit en un
inexistent i aberrant «lis» per al plural–
prové, sens dubte, d’una traducció fàcil, inconscient i viciosa del pronom
castellà le (no hay nada que le relaje,
es un asunto que no le afecta, le sorprendió y a la vez le molestó, etc.).
Ara bé, no cal dir que si allargàvem, amb un nou complement directe, alguna de les frases que hem
condemnat, el pronom li podria passar a representar el qui rep indirectament l’acció, faria la funció de
complement indirecte o datiu i aleshores, naturalment, la incorrecció
desapareixeria. Exemples:

Tant de bo que aquestes notes ajudin a rectificar errors lingüístics semblants als que hem exposat. Que no
es pugui dir, doncs, que és com fer
pegats al sostre quan hi ha degoters,
que diuen els de la Franja. u
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Una llengua
afaiçonada per la història
X AVIER R ULL

(Universitat Rovira i Virgili)

ovint ens mirem la llengua com
si fos un producte exclusivament
gramatical. Certament, és un producte essencialment gramatical; però
hi ha elements lingüístics que solament s’expliquen pels avatars històrics
que ha viscut la societat que parla
aquella llengua. No és cap casualitat

S

població anomenats el Lligallo del
Gànguil i el Lligallo del Roig, noms
que evoquen l’existència d’aquestes
rutes, avui pràcticament desusades.
Semblantment, a la conca d’Òdena
trobem dues localitats anomenades Vilanova del Camí i Santa Maria del
Camí. En tots dos casos el mot camí fa

sulmans en els segles XI-XII. Un altre
exemple és el de les poblacions de
Sarral (Conca de Barberà) i la Ral (poble de Sant Pau de Segúries, Ripollès),
el nom de les quals evidencia la fundació reial d’aquestes poblacions. És
a dir, Sarral (antigament sa Real, amb
l’article salat que trobem avui a les

que anomenem el vàter can Felip :
sense la Guerra de Successió (17001715) i la repressió posterior del rei
Felip V, aquest apel·latiu no tindria sentit. Semblantment, no diríem que algú
té un comportament vandàlic si els
vàndals (un poble germànic que va penetrar a l’Imperi Romà) no s’hagués
caracteritzat per la seva ferotgia. Per
tant, algunes solucions lingüístiques
s’expliquen pels fets històrics que han
tingut lloc al llarg del temps.
La toponímia (els noms de lloc) pot
ser un testimoni lingüístic de la incidència de les activitats econòmiques,
urbanístiques, socials o polítiques sobre el territori. Així, les rutes importants són un element destacat del paisatge i de la concepció territorial d’un
país. Per això, no és estrany que l’existència d’una via de comunicació sigui
determinant per a la configuració d’un
topònim. Per exemple, el camí ramader s’anomena, a les Terres de l’Ebre,
lligallo (terme que també designa
l’agrupació de ramaders que utilitzen
un camí ramader). Al municipi de Camarles (Baix Ebre) hi ha dos nuclis de

referència a la ruta de Barcelona a
Lleida passant per Igualada, i, per tant,
evidencia l’existència d’aquesta ruta
en temps pretèrits (una dada, d’altra
banda, ja coneguda pels historiadors).
Es pot afirmar, doncs, que l’actual autovia A-2 (que va de Barcelona a Lleida
passant per Martorell, el Bruc, Igualada, Cervera, Tàrrega i Mollerussa) és
l’hereva d’aquest camí (si és que no ho
considerem el mateix camí, adaptat a
les necessitats logístiques actuals). Tenim, finalment, l’exemple del poble
de Tírvia (Pallars Sobirà), que deu el
seu nom a l’existència de tres rutes
que es trobaven: la que mena a la vall
Ferrera, la que mena a la vall de Cardós i la que mena a Llavorsí. El topònim Tírvia és una evolució del llatí
Trivia ‘tres camins, tres vies’.
L’ordenament territorial també
deixa la seva petja en la toponímia.
Si hi ha pobles que es diuen Castellví
de la Marca (per oposició a Castellví
de Rosanes) o Montbrió de la Marca
(per oposició a Montbrió del Camp)
és perquè es troben situats a l’antiga
marca, la frontera entre cristians i mu-

Illes) i la Ral significaven ‘la (vila)
reial’ 1. Per la seva magnitud, l’illa
d’Eivissa és l’exemple més destacat
d’incidència en el llenguatge d’una
decisió sociourbanística. En aquesta
illa, gairebé tots els noms de municipis –llevat del de la vila d’Eivissa– són
hagiotopònims (noms de sants): Sant
Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Miquel de Balansat, Santa
Eulària des Riu (això és extensible a
l’illa de Formentera, on hi ha la població de Sant Francesc de Formentera o Sant Francesc Xavier, si bé no
és el nom del municipi). La raó és
que el poblament a l’illa d’Eivissa era
–i encara és en part– molt dispers,
amb l’única excepció de la vila d’Eivissa (per això popularment s’anomena Vila). En el segle XVIII, el primer
bisbe de l’illa, Manuel Abad, va ordenar d’edificar diverses esglésies perquè la població illenca pogués assistir a missa; posteriorment, a l’entorn
d’algunes d’aquestes esglésies hom hi
va anar fent edificis, de manera que
van sorgir els actuals pobles eivissencs, els quals van agafar el nom del

1

En el cas de la Ral, el poble va ser creat expressament pel rei Jaume I com a eina de control sobre el territori, en competència amb Camprodon.
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sant al qual anava dedicada l’església.
Només han romàs algunes esglésies a
l’interior de l’illa d’Eivissa que no han
desenvolupat nuclis urbans al seu voltant. Sense aquest procés d’assentament demogràfic motivat per la implantació d’esglésies, la toponímia
eivissenca i formenterenca potser hauria seguit una altra evolució2.
Les activitats econòmiques antigues
també han deixat el seu rastre en la
toponímia. Per exemple, les urbanit-

dorra). Aquestes paraules fan referència a espais construïts o simplement
tancats on es tenien els ramats. Però
actualment s’utilitzen també amb un
altre significat. Així, avui dia una borda
és un restaurant típic de l’Alt Pirineu
(sovint hom ha reaprofitat una antiga
borda i hi ha posat un restaurant). Alhora, una pleta és una urbanització de
segona residència, generalment amb
voluntat de tipicitat alt-pirinenca pel
que fa als elements constructius3. En

hi ha diversos sindicats agrícoles cooperatius especialment destinats a l’elaboració i a l’emmagatzematge de vi4
–per tant, cellers– que tenen uns trets
arquitectònics específics. Són cellers
modernistes, construïts aproximadament entre els anys 1910 i 1920 i dissenyats per arquitectes com Cèsar Martinell (deixeble de Gaudí) i altres.
Tenen en comú el seu estil arquitectònic, característic, així com la
grandària de les naus5. Aquests cellers

Eivissa: Parc Natural de ses Salines
amb l’església de Sant Francesc de s’Estany

zacions o els caserius anomenats les
Salines o ses Salines (Montsià, Menorca, Eivissa, Formentera) o el poble
de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) deuen
el seu nom a les plantes d’extracció de
sal. I el poble anomenat el Barcarès
(Rosselló) evoca l’indret de platja on
s’estacionaven les barques de pesca.
Quant al vocabulari comú, també
trobem elements que s’han d’explicar
des d’una òptica socioeconòmica o
històrica. És el cas dels mots borda i
pleta, propis de l’Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà,
Alt Urgell, Cerdanya i Principat d’An-

ambdós casos, els mots borda i pleta
s’han reintegrat al vocabulari comú
amb el nou significat: al Principat
d’Andorra és perfectament possible
sentir Demà anem a sopar en una
borda o En aquesta zona hi volen fer
(o construir) una pleta (en aquestes
dues frases, borda i pleta ja únicament tenen el significat nou, i en el
segon cas, fins i tot és possible que no
hi hagués abans cap pleta tradicional
a l’indret que es vol urbanitzar).
Un altre exemple d’innovació
semàntica és el terme catedral del vi.
A les comarques interiors tarragonines

modernistes de gran capacitat es troben concentrats en dues zones de
Catalunya: d’una banda, la Conca de
Barberà i l’Alt Camp; i, de l’altra, el
Priorat i la Terra Alta6. Aquests edificis
reben el nom de catedrals del vi .
L’apel·latiu s’explica sobretot per les
dimensions d’aquests edificis i per
l’estètica (concretament, la façana i les
voltes del sostre). Sembla que va ser
l’escriptor Àngel Guimerà qui va batejar amb l’expressió catedrals del vi
aquests edificis. Es tracta d’una expressió no tan sols de gran plasticitat, sinó
també concordant amb el geni de la

2

Informació extreta de l’opuscle Eivissa i Formentera. La història. La terra. La gent, de Marià Mayans i Marí (publicat per l’editorial Mediterrània en
1993). Aquesta explicació és, de fet, extensible a moltes altres poblacions de Catalunya, com ara Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) o Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). L’exemple d’Eivissa, però, és destacable perquè s’ha produït modernament i de cop.

3

D’exemples n’hi ha molts. Hi ha la pleta de Soldeu (vora Soldeu, Principat d’Andorra), la pleta de Saga (vora Puigcerdà, Cerdanya), la pleta d’Aravell (vora la Seu d’Urgell, Alt Urgell), etc.

4

També d’oli, si bé són edificis coneguts sobretot per la seva orientació vinícola.

5

L’estètica d’aquestes obres va lligada amb la funcionalitat. Es tracta d’una concepció específica del modernisme, i en altres edificis modernistes que
no són cellers es veu clarament aquest lligam. Així, les golfes de la Pedrera de Barcelona (obra de Gaudí) estan pensades per a l’eixugada de roba
estesa. També són bons exemples d’això que diem els escorxadors modernistes, com el de Tarragona (avui seu del rectorat de la Universitat Rovira
i Virgili, situat a la part alta d’aquesta ciutat) o el de Tortosa (al barri de Remolins, inspirat en l’arquitectura mudèjar).

6

Pel que fa a l’àmbit de la Conca de Barberà i l’Alt Camp, en trobem a l’Espluga de Francolí, a Montblanc, a Rocafort de Queralt, a Pira, a Barberà
de la Conca, a Sarral, a Cabra del Camp, al Pla de Santa Maria, a Nulles, a Vila-rodona, a Santes Creus i a Alió. Pel que fa a l’àmbit del Priorat i de
la Terra Alta, en trobem a Falset, a Cornudella de Montsant, a Gandesa, a Vilalba dels Arcs i al Pinell de Brai. Aquesta llista no s’ha de considerar
necessàriament tancada, però sí prou completa. A la Ribera d’Ebre no hi ha tradició vitivinícola, sinó més aviat hortofructícola (a diferència del Priorat i la Terra Alta, que són de secà).
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llengua. En efecte, l’apel·latiu de catedral és habitual per a referir-se a edificis grans que, a més, són referents o
emblemàtics en algun àmbit. Així, en
l’àmbit esportiu, el pavelló olímpic de
Badalona (inaugurat amb motiu dels
Jocs Olímpics de Barcelona de 1992)
s’anomena popularment la catedral
del bàsquet. L’expressió fa referència
a les mides de l’edifici, però també és
un reflex de la importància i arrelament de la tradició basquetbolística
de la ciutat de Badalona. D’altra
banda, tal com recull el Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana, 1998, s.v. catedral), l’expressió catedral dels castells s’aplica
al castell humà de cinc de vuit7. S’ha
de precisar, a més, que en el cas dels
cellers modernistes no és una denominació tan sols popular, sinó que hi
ha un cert grau d’institucionalització:
els cellers de l’Espluga de Francolí,
del Pinell de Brai i de Gandesa utilitzen el reclam turístic la catedral del
vi per a referir-s’hi8.
Els avatars polítics que han tingut
lloc al llarg de la història també han
marcat l’evolució semàntica dels
mots, de manera que algun mot pot
haver donat dos significats diferents
segons el marc polític i administratiu.
És el cas dels mots batlle i paer, els
quals tenen un significat específic al
Principat d’Andorra, diferent del que
tenen a la resta del domini lingüístic,
per tal com és un estat independent i
ha desenvolupat les seves pròpies figures institucionals. En efecte, a Catalunya, a la Catalunya Nord, a les Illes,
etc., el mot batlle (femení batllessa) ha
acabat designant l’autoritat política
del municipi; és, doncs, sinònim del
mot alcalde (o, com s’ha dit tradicionalment en les comarques de Ponent,
7

Val a dir que aquest ús metafòric de caràcter locatiu és molt habitual. Hom parla de feu per a
referir-se a un indret on un partit polític o una tendència ideològica té un arrelament molt fort
(la Selva del Camp és un feu socialista); de bressol, per a referir-se als territoris que simbolitzen el naixement d’una nació (Ripoll és el bressol de Catalunya); de santuari, per a referir-se
als indrets emblemàtics per a un grup ideològic (El Fossar de les Moreres de Barcelona és el
santuari del catalanisme) i en què rarament entren ingerències externes (Aquell edifici és el
santuari dels punks); etc.

8

Hom pot trobar cellers de certa grandària construïts també durant el segle XIX o principis del
segle XX en altres indrets de Catalunya, com a l’Alt Penedès o a la zona d’Alella (Maresme).
Tanmateix, no s’hi donen algunes de les característiques que hem descrit: a part de la grandària d’alguns cellers, l’estètica exterior o el fet que siguin edificis aïllats (a diferència de les comarques interiors tarragonines, on hi ha profusió d’aquests edificis) fan que hom no hi doni
l’etiqueta de catedrals del vi. S’ha de dir també que en espanyol anomenen catedrals del vi els
grans cellers de Xerès.

9

Avui dia, la persona que representa un copríncep s’anomena senzillament representant. Amb
l’aprovació de la Constitució d’Andorra (1993), algunes institucions i figures jurídiques van
desaparèixer; a part dels veguers, també van desaparèixer, per exemple, els veedors (una
mena de jutges).

Tels. 93 203 07 14 / 93 203 00 04

Pl. de Sarrià, 12-13
08017 BARCELONA
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del mot paer en cap). En canvi, al Principat d’Andorra batlle (femení invariable: la batlle) ha acabat designant el
jutge de primera instància.
Semblantment, el mot veguer significava, en principi, ‘representant del
rei sobre el territori’ (per això, l’ordenació territorial de Catalunya s’ha fet
amb vegueries). Tot i la desaparició
d’aquesta figura durant l’edat moderna, al Principat d’Andorra hi ha
perviscut fins a 1993, quan es va aprovar la Constitució d’Andorra. El terme
feia referència als representats dels
dos coprínceps, el bisbe d’Urgell i el
president de la República Francesa.
S’hi mantenia el significat primigeni
de ‘representant del senyor sobre el
territori’, però amb unes funcions diferents de l’antic veguer que veiem
a Catalunya9.
Un darrer exemple és la paraula
segarreta. Els habitants de la Segarra
–terra cerealícola– treballaven la pròpia terra a principis d’estiu (temps de
sega); però cap a finals d’estiu (temps
de verema) es llogaven als vinyaters
del Penedès –terra vitivinícola–. Això
explica que, al Penedès, el mot segarreta acabés sent sinònim de ‘jornaler
temporer’. Avui dia, al Penedès els immigrants provinents del nord d’Àfrica
que es lloguen a la terra reben també
el nom de segarretes.
En definitiva, es pot afirmar que
sense conèixer les vicissituds bèl·liques, urbanístiques, socials, econòmiques o d’altra mena, alguns significats o fins i tot alguns mots quedarien
sense explicar. Això referma la idea
que una llengua s’ha d’ensenyar i explicar conjuntament amb els referents
culturals que hi estan lligats. u

INTERNÀUTICA

VilaWeb: la informació
al vostre abast
AGNÈS TODA I BONET

V

ilaWeb – Diari Electrònic Independent és un gran diari digital
alternatiu, per bé que no és solament això; és molt més, ja que des
de VilaWeb trobes enllaços a tot i per
a tot, i se us obre un món de possibilitats a través de les quals arribar a la
informació que hi ha penjada a la
xarxa. VilaWeb és el gran portal dels
Països Catalans que ens presenta una
nova forma de periodisme que, sens
dubte, no ha passat desapercebuda ni
dins els mateixos Països Catalans
–com ho demostra el seu lideratge,
pels més d’un milió d’usuaris mensuals que accedeixen a les seves pàgines– ni a fora. Aquesta nova forma
de periodisme es basa a posar, per damunt de tot, la informació a l’abast
de qui la vol tenir, una informació,
però, que neix als Països Catalans i
els té com a base informativa.
La iniciativa empresa per Vicent Partal, Assumpció Maresma i Joan Subirats
nasqué precisament amb la voluntat
ferma d’ésser un directori de recursos
especialitzats en el domini lingüístic
català quan tot això de la informació
digital era encara a les beceroles; par-

lem del 14 de juny de 1995. Llavors
el nom que van utilitzar fou La Infopista, i no fou fins al maig de 1996
que canviarien aquest nom pel de VilaWeb –d’aquí els deu anys que ara
celebren. La feina feta durant tot
aquest temps, però, podríem dir que
ha progressat al costat dels avenços informàtics; l’esforç que hi han dedicat
ha fructificat amb èxit, i actualment
VilaWeb és un portal carregat d’informació de tota mena i que de ben
segur continuarà creixent.
Així, avui des d’aquesta adreça
<www.vilaweb.cat> se us brinden les
notícies de més rabiosa actualitat, al
costat d’altres notícies o informació
rellevant sobre el tema en qüestió, a
l’abast a través de diferents nexes, per
tal que la informació no sigui cap
trava per a qui la cerca. D’aquí també
l’apartat Última hora i els enllaços a
les notícies que ofereixen altres mitjans, com EuropaPress, El Punt, El 9
Esportiu, Barcelona Chronicle, Presència, la BBC, El País, New York Times,
Al Jazeera i tants d’altres periòdics nacionals o internacionals, al buidatge

dels quals, dividit per seccions, es pot
accedir a través de l’apartat La premsa.
Encara, en aquesta voluntat de tenir el
lector convenientment informat, trobem un apartat de notícies destacades dins Especials.
A part, hi trobem les notícies de les
edicions de VilaWeb locals, edicions
que van créixer i que sobretot es van
fer expansives entre els anys 1997 i
2003, quan es van obrir més de cent
edicions locals del diari, edicions que
fins i tot avui en dia arriben a llocs de
l’estranger com Austràlia, els Emirats
Àrabs, Euskal Herria, Mèxic, Nova York
o la República Dominicana.
És d’agrair la possibilitat de consultar-hi notícies antigues, no solament de VilaWeb sinó de El Punt i
d’EuropaPress, i consultar els blogs
de MésVilaweb; evidentment, com
tot mitjà de comunicació virtual que
s’hi presti, té la seva enquesta virtual; a més, us ofereix la possibilitat
de participar en fòrums i xats (a través d’una pàgina xatera, en aquest
últim cas, en la qual podeu trobar el
Cafè clàssic i la sala del cafè de Vi-
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laWeb entre altres canals més específics per a xatejar).
També, és clar, hi trobem un apartat dedicat a fer-hi constar l’opinió del
director del portal: Vicent Partal, Mail
obert, a través del qual, en un missatge concís i clar, sovint Partal ens fa
tocar de peus a terra i, fent-nos obrir
bé els ulls, ens fa adonar de les barbaritats que ens envolten i que, de vegades, permetem que ens envoltin.
Anteriorment hi havia l’ Editorial
(aquesta amb una denominació més
genèrica), però sembla que al final
s’ha apostat per una opinió més subjectiva i personal del director.
Tanmateix, l’obra de Partal, Maresma & Associats no s’acaba pas aquí,
vist que us ofereix una gran quantitat
de recursos, com crear el vostre propi
blog, una adreça de correu electrònic
i un traductor (serveis que es gestionen
a través de MésVilaWeb) i, encara més
enllà, el cercador <www.nosaltres.cat>
(una de les comunitats internàutiques
més vives i actives d’Europa, que conté
més de 30.000 enllaços i totes les notícies de VilaWeb i Europa Press en català) i els canals temàtics Cap de
7mana (molt verbivorià i molt vàlid
com a passatemps, que promociona la
creativitat i l’enginy en llengua catalana), Lletres (al voltant, sobretot, de la
literatura catalana, encara que també
pugui contenir flaixos d’altres literatures o cultures), Tecnologia i ciència
(amb les notícies sobre els avenços
més recents), Campus (que recull les
notícies de les universitats dels Països
Catalans), Solidaritat (sobre les notí-

cies al voltant de la població més pobra i necessitada del món, amb enllaços a algunes oenagés), Oratge
(amb la informació meteorològica en
col·laboració amb Repsol Ypf), Diari
de l’escola (amb notícies adreçades
als escolars, en col·laboració amb
edu365.com, per la qual cosa s’hi inclouen també materials didàctics) i Les
Finances.info (amb les notícies borsàries i l’estat actual de la borsa).
I no pot pas faltar remarcar altres
serveis, com el de la Biblioteca –a través de la qual promocionen un llibre
diferent cada setmana i ofereixen informació general sobre literatura catalana i literatura en altres llengües– i el
de wab-PDA. A més, per tal de celebrar els deu anys que van editar digitalment The Spirit of Catalonia de Josep Trueta, continuant una línia –que
anteriorment els havia portat a penjar
a la xarxa Les mil i una nits en la versió de Proa, durant les mil i una nits
que precediren el canvi de mil·lenni,
o a publicar en paper el blog que Biel
Mesquida va escriure en commemoració dels cent anys del Bloomsday–
que, tot i que de moment no ha anat
més enllà, esperem que hi vagi.
En definitiva, VilaWeb és un diari
electrònic, com deia a l’inici, i molt
més encara: és l’univers català de les
possibilitats informàtiques aplicades
a la comunicació. La ingent tasca duta
a terme per a aconseguir-ho es mostra –i ha quedat reconeguda d’aquesta
manera– a través dels nombrosíssims
premis que ha rebut, com, dins l’any
2000, els premis Ciutat de Barcelona

de Periodisme i el primer Premi Nacional d’Internet i, en el 2004, el Premi Nacional de Periodisme. Esperem
que siguin encara moltes més les mencions a rebre, ja que és molt el camí
que han de recórrer i les possibilitats
que de ben segur han d’explorar i ens
han d’aportar.
Evidentment, un portal d’aquestes
característiques requereix una actualització ingent que, de vegades, no
acaba d’aconseguir-se, no en l’apartat
principal de notícies, però sí en altres
racons més amagats del portal, com
seria en l’apartat dels escriptors que
s’inclouen en els recursos literaris o en
el mateix mapa del seu portal. La seva
voluntat primordial de mantenir el lector informat de la forma més actualitzada fa que potser es descuidin algunes altres actualitzacions.
Cal felicitar-los perquè es mantenen en la línia original, en la de l’autopista de la comunicació catalana,
sense pervertir-se. Aquesta fidelitat al
país i a la llengua, fins i tot en els anuncis, els honora de debò, malgrat haverhi criteris, com els que es troben en
<http://compteambvilaweb.blogspot.
com/>, que es puguin oposar en alguna
cosa al que Vicent Partal ens ofereix.
A part, doncs, algunes dissencions,
cal valorar objectivament tots els avantatges que VilaWeb suposa per al país,
mirat no sols com a revulsiu informatiu sinó també com a dinamitzador
interactiu i totalment innovador de la
xarxa catalana i en català, i de retop
obrint finestres també molt més enllà
dels nostres àmbits. u

És el primer llibre que publiquem Llengua Nacional. Es
tracta d’una paràfrasi magnificada del text bíblic, escrita
amb una prosa riquíssima i exuberant, amb nombrosos
fragments assonantats, que es pot considerar una obra
singular i excepcional, que no deixarà de sorprendre i
d’entusiasmar el lector.

A quest llibre el Podeu trobAr , Pel Preu de 12 euros , A :

— Centre Sant Pere Apòstol, tots els dies de 18 h a 21 h (C. Sant
Pere més Alt, 25 –Barcelona–. Pregunteu pel senyor Rafael)
— Llibreria ONA (Gran Via, 654 –Barcelona–)
— Grup del Llibre (C. Canuda, 6, Ateneu Barcelonès –Barcelona–)
— Llibreria Catalònia (Rda. St. Pere, 3 –Barcelona–)
— El podeu demanar per c/e o per telèfon a Llengua Nacional, donant la vostra adreça postal, i us l’enviarem pel preu de 13 euros.
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Entrevista a Maria Conca
La cultura, l’ensenyament i el compromís polític
F RANCESC E STEVE

(terminòleg, en el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València)

M a ri a C o n c a i M a rt í n e z (B e n e i x a m a , 1 9 4 8 )
é s p ro f e sso ra d e l D e p a rt a m e n t d e F i l o l o g i a C a t a l a n a d e l a U n i v e rsi t a t d e V a l è n c i a i
m e m b re d e l ’I n st i t u t I n t e ru n i v e rsi t a ri d e F i l o l o g i a V a l e n c i a n a . H a e st a t u n a d e l e s c a p d a v a n t e re s d e l ’e n se n y a m e n t e n c a t a l à a l
P a í s V a l e n c i à i , e n a q u e st se n t i t , e n t re e l s
s e u s p ri m e rs l l i b re s c a l d e s t a c a r E s c o l a i
l l e n g u a a l P a í s V a l e n c i à (1 9 7 6 , e s c ri t e n
c o l ·l a b o ra c i ó ), a i x í c o m u n a i n c u rsi ó e n l a l i t e ra t u ra d e c re a c i ó a m b l ’o b ra d e n a rra t i v a
p e r a i n f a n t s E n l ’o l i v e ra d e l s c i m a l s a l t s ,
p re m i E n ri c V a l o r 1 9 8 2 .
L a t a sca d e re ce rca l’h a ce n t ra d a so b re t o t e n la
p a re m io lo g ia (l’e st u d i lin g ü íst ic d e ls p ro v e rb is) i
la fra se o lo g ia . D e fe t , la se v a t e si d o ct o ra l a b o rd a
la T e o ria i h ist ò ria d e ls p ro v e rb is ca t a la n s: a p lica ció a l’e st u d i d ’u n co rp u s p a re m io lò g ic d e l se g le X V I . É s e n a q u e st ca m p q u e h a d e sp le g a t e l
g ru ix d e la se v a p ro d u cció , a m b la p u b lica ció d ’a rt icle s e n re v ist e s e sp e cia lit z a d e s i d e llib re s q u e
h a n co n e g u t u n a n o t a b le d if u sió . C a l d e st a ca r-n e
P a re m io lo g ia (1987; 2a e d ició : 1990), d e ca ire t e ò ric i o rie n t a d a a l p ú b lic u n iv e rsit a ri, i E ls re f ra n y s
ca t a la n s (1988), o b ra d e d iv u lg a ció q u e h a co n e g u t q u a t re e d icio n s. A ix í m a t e ix h a p u b lica t , ju n t a m e n t a m b Jo se p G u ia , E ls p rim e rs re cu lls d e
p ro v e rb is ca t a la n s (1996), p re m i V a le ri S e rra i
B o ld ú d e C u lt u ra P o p u la r i p re m i M a n u e l S a n ch is
G u a rn e r a la U n it a t d e la L le n g u a C a t a la n a . To t
a ix ò , se n se d e ix a r d e b a n d a o b re s d e c a rà c t e r
a l h o ra h i st ò ri c i p o p u l a r, c o m a ra l ’e d i c i ó
re v i sa d a d e E l t ra c t a t d ’A l m i ç ra , d e S a l v a d o r D o m è n e c h , i n o m b ro so s t re b a l l s i a rt i c l e s d e c a i re p o l í t i c , a m b u n c l a r c o m p ro m í s
m i l i t a n t d e s d e l ’e sq u e rra i l ’i n d e p e n d e n t i sm e .
– A banda d’una intensa militància
lingüística i política, els teus centres bàsics d’activitat i recerca han
estat la llengua i l’ensenyament i,
dins aquests, la paremiologia, amb
l’estudi dels proverbis, refranys,
màximes i dites. Però també has fet
diverses incursions en l’edició i estudi de texts antics i en la literatura
de creació. ¿Pots parlar-nos-en una
mica, de la teva trajectòria?

Maria Conca en una reunió de treball

– La trajectòria que he seguit deu ser
bastant comuna a la meva generació.
L’interès per la llengua em va començar en l’adolescència i va ser el
resultat de la constatació d’unes mancances. Volia escriure un diari íntim i
cartes d’amor, però no podia, perquè
en castellà em sonava tot cursi i postís (a l’estil de les novel·les de Corín
Tellado). No semblava meu. I en català no controlava l’ortografia i em fal-

taven models literaris. Però, malgrat
les dificultats, vaig optar per la meva
llengua, i ací va començar un periple
que ha orientat tota la meva vida personal i professional. I n’estic contenta.
Ho tornaria a fer.
Quan vaig arribar a València a estudiar magisteri, l’any 1968, em vaig
decebre molt, perquè, tret del professor de música, Agustí Alamany, la resta
no tenia cap sensibilitat per la llengua.
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Però, malgrat tot, alguna cosa començava a moure’s. Aquell any es va
inaugurar la llibreria Tres i Quatre; es
va crear la primera escola en català,
La Tramuntana, que després prendria el
nom de La Masia; circulava entre els
estudiants Nosaltres els valencians; va
prendre volada l’aplec del Puig (i per
això va ser prohibit); la nova cançó ens
corprenia, etc. Per sort, vaig poder descobrir una altra València: la que no era
hostil a la meva llengua, sinó que la defensava, la d’esquerres, la culta.
En posar-me a treballar de mestra
vaig entrar en contacte amb el grup
Freinet, que tenia una orientació pedagògica progressista i reivindicava
l’escola pública en català. Apreníem
els uns dels altres. I allí vaig començar
les primeres recerques en didàctica de
la llengua i història de l’ensenyament,
els contactes amb l’Escola d’Estiu Rosa
Sensat i la Universitat Catalana d’Estiu, amb mestres del PSAN de la
Catalunya central. Després, l’any 1976,
amb un grup de persones representants de diverses entitats pedagògiques,
vaig participar molt intensament en la
creació de l’Escola d’Estiu al País Valencià i en la impulsió del moviment
pedagògic valencià, que a la llarga ha
fet possibles les línies en català que
ara tenim a l’escola pública. I vam publicar el llibre Escola i llengua al País
Valencià (1976).

Quant a l’altra línia d’investigació
que esmentes, la paremiologia i la fraseologia, va començar, després de llicenciar-me en Filologia Catalana a la
Universitat de València, primer, amb la
tesina (Paremiologia, 1987; Els refranys
catalans, 1988) i, després, amb la tesi
doctoral (Els primers reculls de proverbis catalans, 1996), un àmbit de recerca que em sembla que no podré
abandonar mai. He de dir-te que és un
univers apassionant, aquest del fràsic
d’una llengua, i una font d’informació
que no s’exhaureix. Per exemple, a través de les metàfores que contenen els
proverbis, les fórmules, les locucions,
etc., podem saber com la nostra cultura
ha interpretat idees abstractes per analogia amb experiències concretes de la
vida quotidiana. Pensem en un concepte com enriquir-se a costa d’altri,
que va generar el proverbi medieval
encara ben vigent: Quan de mal jus ve
l’anyell, mal profit farà la pell, el qual
conté una idea que ja procedia del llatí
però sense la imatge de la transacció
ramadera que s’encunya en català. De
més a més, com que són unitats del
discurs, ens donen molta informació
sobre la finalitat del seu ús i sobre aspectes estilístics de la llengua emprada
per un autor determinat. D’altra banda,
si els contrastem amb altres llengües,
podem saber què compartim i què ens
diferencia. I, en la comparació entre el

català i el castellà, vaig tenir moltes
sorpreses quan vaig fer la tesi doctoral,
en comprovar que, des del segle XVI
fins al XX, la paremiologia castellana
s’ha enriquit de la catalana a través de
traduccions. Això es veu molt clar en
el compendi de Gonzalo Correas (segle XVII) i també en altres compendis
posteriors. Mai no els ha fet nosa traduir-ho tot. Bé o malament, devien
pensar: «Ja en tenim un altre.» Mira,
perquè no creguis que exagero, Gonzalo Correas va agafar el proverbi català A poc vi, cuita-t’hi, és a dir, ‘quan
n’hi ha poc, d’una cosa, apressa’t’, i el
va traduir al castellà, sense indicar-ne
la procedència: A poco vino, cuidadiño, del qual és difícil treure l’entrellat. Però va amanir-ne la rima per ferlo creïble.
I allò que més greu em sap és que
l’apropiació del fràsic de la nostra llengua ha comportat una substitució
acomplexada. Els catalanoparlants
creuen que molts refranys són castellans i que nosaltres no els tenim. Sense
anar més lluny, t’ho mostraré amb una
prova que pots fer quan vulguis. Pregunta a algú: «Com és el refrany que es
diu quan es volen fer massa coses i no
se’n fa cap bé?» La majoria de vegades
la resposta serà: Quien mucho abarca,
poco aprieta. I fa ràbia, perquè aquest
és un concepte que ve del llatí i que
va passar a moltes llengües romàni-

Maria Conca en el seu despatx
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ques, però una de les primeres documentacions la trobem en català, en el
segle XIV: Qui molt abraça, poc estreny.
I, d’exemples com aquest, n’hi ha un
fum per culpa de la substitució lingüística del català pel castellà en l’ensenyament. I també dels calendaris
aquells que es van popularitzar tant i
que, a més del sant del dia, portaven
un refrany en castellà.
La recerca en paremiologia i fraseologia és ben apassionant. A més, hi he
trobat, en els cursos de doctorat, estudiants que s’hi han interessat molt i he
pogut dirigir treballs d’investigació i tesis doctorals en aquest tema. També he
trobat en Josep Guia un col·laborador
entusiasta i eficaç. Hem posat en comú
aspectes de les dues branques (matemàtiques i filologia) en què som especialistes cadascun, i això ha donat
uns fruits. Hem estudiat episodis de la
història de la paremiologia catalana;
hem recuperat dos refranyers perduts:
Refranys glossats en prosa catalana
(que es conserva en traducció castellana) i Refranys rimats, com l’hem denominat (que es conserva incomplet
en un manuscrit del segle XV de l’Ateneu Barcelonès). De Refranys rimats
n’hem fet l’edició crítica i l’hem publicada dins Catalan Review, núm. 17.
El Tractat d’Almiçra, que es representa cada 25 d’agost al poble del
Camp (l’Alcoià), és una obra de Salvador Domènech. Josep Guia i jo en
vam fer la revisió lingüística i històrica i hi vam afegir una escena per tal
de remarcar la figura històrica de
Jaume I. Posteriorment, també hem fet
la revisió lingüística de les ambaixades entre el bàndol moro i cristià. És
una tasca que caldria enllestir també
en altres pobles, on, malauradament
i en contra de la fidelitat a la història,
els texts es van fer en castellà. Sobre
les incursions en la literatura de creació, he escrit alguns contes per a infants. I t’he de dir que bastir mons de
ficció és una aventura apassionant;
però, per desgràcia meva, no he continuat per aquest camí. Sempre s’ha de
triar. Però sí que sóc una lectora apassionada de novel·les.
– L’ensenyament de la llengua al País
Valencià, en què tu ets una capdavantera, quins fruits ha donat des
dels anys setanta i sobretot des de
l’oficialització en els vuitanta? És suficient per a mantenir el català?

– L’oficialització ha ajudat a alfabetitzar una mica el jovent i la població en
general. Ha fet que els estudiants que
arriben a la universitat estiguin més
preparats i sensibilizats en la pròpia
llengua. Ha propiciat una certa recuperació del prestigi, i en alguns sectors
ha afavorit la lleialtat en l’ús; però, per
a la recuperació de l’ús social del català, és insuficient. Hem de recuperar
tots els àmbits d’ús (sobretot els dels
mitjans de comunicació). Necessitem
canals de comunicació comuna entre
els Països Catalans, no sols pel model
comú de llengua sinó per la mentalitat
i les pautes culturals.

contra la mateixa llengua i s’oculta el
veritable conflicte, que és entre el
català i l’espanyol. La finalitat de contraposar valencià a català és l’espanyolització. Si mirem el conjunt dels
Països Catalans, sumem millores, però
també debilitats. Les concessions dels
successius governs de la Generalitat
de Catalunya al bilingüisme, al mateix
secessionisme valencià (col·laborant,
com va fer el president Pujol, a la creació de l’AVL), i la manca d’una veritable actuació cultural i política sobre
tota l’àrea lingüística catalana, eviten
que pugui engegar-se un procés eficaç
de normalització lingüística.

Maria Conca a casa seva , a Beneixama

– Com veus el moment actual de la
llengua al País Valencià? I als Països Catalans?
– És molt difícil de fer un diagnòstic
objectiu, perquè estic convençuda que,
en les qüestions que ens afecten tan
profundament com és la nostra llengua, sempre tendim a confondre els
desigs amb la realitat. I podem pecar,
els uns, d’optimistes, els altres, de pessimistes. Al País Valencià hem guanyat
espais d’ús formal per al català molt
importants: universitats, escoles, editorials, mitjans de comunicació, internet, administracions, etc.; però sempre
parcialment i amb competició desigual
amb l’espanyol. L’ús col·loquial es
manté, però no sembla que hi guanyem
parlants i, en canvi, les noves onades
d’immigració continuen amb dificultats d’assimilació. D’altra banda, des
dels òrgans de govern del PP s’ha continuat atiant i subvencionant el conflicte
lingüístic: en nom del valencià es va

– Tu, que ets especialista en una de les
àrees més idiomàtiques, és a dir, més
particulars i específiques de la llengua, la paremiologia i la fraseologia,
com veus el model lingüístic promogut des de l’AVL, que es reclama
sovint campió de la «genuïnitat»?
– Que l’AVL promogui un model lingüístic allunyant-se de les formes estàndards més generals, només troba la
seva raó de ser quan ha de justificar la
seva pròpia existència (les reunions, les
dietes substancioses, les publicacions...). L’argument de la genuïnitat
és el que més fa riure, precisament perquè, com més ens remuntem a la documentació antiga, els elements gramaticals i lèxics es presenten més
unitaris. Per exemple, si atenem la llengua del nostre clàssic Tirant lo Blanc,
hi trobem les formes dels demostratius
reforçats i simples (aquest i est), però en
moltíssima major proporció les reforçades (aquest/aqueix/aquell); el mateix

LLENGUA NACIONAL - NÚM. 56 - III TRIMESTRE DEL 2006

41

AMICS I MESTRES
ocorre amb el doblet servei i servici, el
primer dels quals hi figura seixanta vegades i només una el segon. I, tanmateix, aquest i servei són perseguits i foragitats pel model propugnat, malgrat
haver estat usats pels valencians alfabetitzats, en l’estàndard oral i escrit durant tota la segona part del segle XX.
Quant al fràsic, que, com tu dius,
és la part més idiomàtica, trobem que
els usos d’unes mateixes unitats estan
molt generalitzats pertot arreu dels Països Catalans. En molts casos, aquestes
expressions han codificat estructures
gramaticals i mots que han deixat de
dir-se en alguna zona geogràfica, però
en el refrany o la locució continuen vigents. A la Marina es diu, referint-se a
la dona que es casa en segones núpcies: La primera, fregall, i la segona,
mirall. A l’Alcoià es diu: Entre amics,
no cal tovalles (també apareix en el Tirant). Qui dirà que no és genuí mirall
(‘espill’) o tovalles (‘parament de
taula’)?
– Què penses de l’actuació de l’AVL
quant a la llengua? I del paper que hi
fan alguns dels universitaris?
– Jo sempre m’he manifestat en contra de la creació d’aquesta acadèmia.
Qui la va planificar sabia el que feia.
Va treure la potestat de dirimir sobre
la llengua a les universitats i la va fer
dependre d’un ens creat i controlat
pels partits majoritaris (PP i PSOE). A
partir d’aquesta premissa, l’actuació
de l’AVL serveix els interessos de qui
l’ha creada. Quant als acadèmics que
són col·legues meus al Departament
de Filologia Catalana, no els entenc.

No sé com poden seure amb indocumentats (els qui diuen que el valencià
no és català i que no n’han escrit mai
una ratlla). Tampoc no sé com s’ho fan
per ser alhora membres del Departament de Filologia Catalana, i alguns
també membres de l’Institut d’Estudis
Catalans, i, a més, membres de l’AVL.
No sé com poden tolerar intromissions
en els afers de l’Acadèmia, com la protagonitzada temps arrere pel conseller
de Cultura i Educació, Font de Mora,
que va presidir sobtadament una sessió plenària per tal d’impedir l’aprovació d’una més que tímida declaració
sobre la unitat de la llengua. Alguns no
trobem altra explicació que la de l’expressió pagant, sant Pere canta.
– Com s’hauria de superar la dialectalització que s’impulsa des dels centres de poder regional? Caminem cap
a la consolidació d’un estàndard
comú o cap a la proliferació de formes
dialectals, ara fetes correspondre a
cada comunitat autònoma?
– Cal que la Generalitat Valenciana
accepti que el valencià és català, tal
com han sentenciat des del Tribunal
Constitucional fins al Tribunal Suprem,
passant pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en les
deu sentències que fins ara han emès
al respecte. Cal una política cultural i
educativa que afavoreixi la creació
d’un espai de comunicació comú. Caldria reprendre iniciatives com la de
l’Institut Ramon Llull, que fossin efectives i no regionalitzants i, sobretot,
caldria que treballéssim per la reunificació dels Països Catalans i del nos-

tre dret a l’autodeterminació. Crec que
el català sobreviurà en la mesura que
tinguem un estat independent.
– Com qualificaries els més de deu
anys de l’etapa del PP en el govern
de la Generalitat Valenciana? ¿I el paper del PSPV abans, i ara fent-hi d’oposició?
– El PP és una pedregada constant per
a la nostra terra. En deu anys, gairebé
no ha deixat ni un pam de costa per
construir. La plaent i fèrtil horta de
València, amb les seves alqueries, està
desapareixent sota l’asfalt. Els plans
urbanístics de tots els pobles s’han modificat per la pura especulació del sòl.
La política de l’aigua és nefasta: es
roba la de l’agricultura per subministrar-la a urbanitzacions, piscines i
camps de golf i, hipòcritament, es demanen els transvasaments per a l’agricultura. Ha impedit la construcció del
TGV pel corredor mediterrani, per tal
d’evitar l’articulació del nostre país i
l’arribada a Europa. L’agricultura i les
tradicionals indústries del calçat, el
tèxtil i les joguines es troben pitjor
que mai. Del català, ja ho hem dit:
n’han fet una arma per a dividir i violentar la societat. Algun dia n’hauran
de retre comptes. D’altra banda, el
PSPV no ha jugat mai clarament en
favor del País Valencià ni de la llengua.
En l’etapa en què governaven, l’expresident Lerma va ser nefast. I, ara
en l’oposició, Pla no ha fet altra cosa
que seguidisme del PP. Potser en el
pecat portaran la penitència. u
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L’autor discorre, a
més, sobre els afers
polítics i socials que
l’han preocupat durant anys i anys. En els darrers capítols s’hi accentua el
to reflexiu. El missatge final
és que el futur del planeta
és ben complicat si hom
continua emmirallat-se en el
materialisme i s’oblida de
l’espiritualitat. El doctor
Broggi, que ha dedicat tota
la seva trajectòria professional a curar els seus pacients, és una persona que
ha escoltat i reflexionat
molt. Per això està perfectament autoritzat per a llançar
seriosos advertiments: «La
humanitat està posant el seu
esdevenidor en perill per
culpa de l’explotació de la
naturalesa i per culpa del
consentiment dels desequilibris i de les injustícies.»
Des del seu punt de
vista, els principals problemes que afecten el món actual són la presència de les
armes nuclears, les desigualtats entre països pobres i
països rics, els conflictes derivats de les nacionalitats
amb afanys dominadors i,
fruit de la degradació del
medi ambient, la creixent
contaminació, el canvi
climàtic, la desforestació i
l’extinció d’espècies.
Això no obstant, com a
bon metge, no es limita a fer
diagnòstics, sinó que també
aporta solucions: «En el moment actual les amenaces
que planen sobre la humanitat vénen del seu propi poder excessiu, i abracen tota
l’espècie. Esperem que, com
sempre, l’home sabrà resoldre els problemes plantejats,
però haurà de deixar de
banda l’egoisme i l’agressivitat dominants de sempre i
seguir un nou objectiu de
pau i de convivència basat
en l’estimació mútua, el respecte i l’amor a la natura.»
Doctor Broggi: enhorabona pels vostres norantavuit anys de vida i per la
plenitud amb què heu sabut
omplir-los. I gràcies, sobretot, per deixar-nos compartir
aquestes memòries personals tan interessants. u

Anys de plenitud

Moisès Broggi,
Anys de plenitud. Memòries d’un cirurgià (segona
part)
Edicions 62,
Barcelona 2005.

A

nys de plenitud (Edicions 62) és el títol del
segon volum de
memòries del cirurgià barceloní Moisès Broggi. Abraça
el període que va des de la fi
de la II Guerra Mundial fins
a l’actualitat. Després de l’èxit del primer volum, aquest
era molt esperat. N’hi ha
prou amb una dada per a
fer-ho palès: el llibre estigué
més de tres mesos apareixent, setmana rere setmana,
en les llistes dels més venuts.
El paper central que en
el primer volum tenia la
crònica personal de la guerra civil, en el segon el representa l’evolució que ha
experimentat la medicina i,
en concret, la cirurgia en
aquestes dècades, qüestió
lògica si tenim en compte
l’espectacular augment de
la mitjana de vida al llarg
del segle XX.
Ara bé, al costat de l’activitat professional i cívica,
les amistats i les coneixences
també ocupen un espai molt
important en la narració, així
com el nucli i les ramificacions familiars. No pas per
casualitat, en un dels últims
paràgrafs del llibre s’hi pot
llegir: «Puc afirmar d’una
forma concloent que les satisfaccions més grans de les
nostres vides vénen de les
relacions humanes.»

DAVID PAGÈS I CASSÚ

El llibre de Daniel és una
lectura personal i creativa del
text bíblic homònim en què, a
partir de l’original bíblic i seguint fil per randa tots els esdeveniments narrats, des dels famosos i espectaculars somnis de
Nabucodonosor fins a la misteriosa intervenció de l’«home vestit de lli», Jané desplega la seva
prosa riquíssima, amb nombrosos fragments versificats, i ens
n’ofereix una lectura ampliada, a
voltes explicativa, altres interpretativa, però sempre enriquida per
constants referències i picades
d’ullet de tipus cultural, històric,
lingüístic o literari. Cada versicle
és passat pel sedàs de la seva mirada escrutadora, sempre dotada
Albert Jané,
d’una gran cultura lingüística,
El llibre de Daniel,
humanística i popular, en què no
Llengua Nacional,
manquen mostres d’ironia i d’huBarcelona 2006.
mor: «I –vet aquí encara un altre
fet inesperat–, quan ja calia
creure que les banyes havien
perdut definitivament el seu prolbert Jané i Riera (Barcetagonisme insòlit (em refereixo,
lona, 1930) és un proés evident, a una certa mena de
hom de les nostres lletres banyes: el protagonisme de les
a bastament conegut pels lecaltres és perdurable), en lloc de
tors d’aquesta revista, de la
la banya inicial van sortir quatre
qual ell mateix és un pilar fobanyes més, totes elles molt imnamental. D’entre la seva obra, pressionants o, com diuen els llivoldríem destacar la gramàtica
cenciats en mimètica funcional,
Signe, l’encara avui utilíssim
molt impactants, orientades, potDiccionari de sinònims, els tres ser no amb tota exactitud, pervolums que duen el títol de
què ja se sap que en aquest
Aclariments lingüístics, l’esplèn- camp –i en d’altres!– les desviadida Gramàtica catalana que
cions es produeixen amb una
complementava el Diccionari
gran facilitat, als quatre punts de
Enciclopèdic Salvat, el manual
la rosa dels vents» (cap. 8,8). Tot
Pas a pas, els quatre volums de i això, cal advertir que l’autor no
El llenguatge, etc. A més d’apretén pas oferir-nos cap visió
questa activitat de caire estrichistòrica o interpretativa d’aquest
tament lingüístic, és força cone- text, un dels més enigmàtics de
guda l’estreta i fecunda relació
l’Antic Testament. Només en
d’Albert Jané amb la revista de
comptades ocasions subratlla i
nois i noies Cavall Fort, a la
desfà els errors, com ara en el
qual s’incorporà l’any 1963 i
cas de l’anacronisme genealògic
acabà dirigint-la de 1979 a
de Darius i Xerxes (cap. 9,1)
1997, com també les múltiples
L’obra en conjunt és un plaer
adaptacions i traduccions de
lingüístic i literari, d’una gran
narrativa infantil i juvenil que
originalitat, precisió i exuberànha dut a terme, una mostra recia. Estic ben segur farà les delípresentativa de les quals podria cies de tots aquells que, atrets
ser el recull La volta al món en pels enigmes profètics i apocavuitanta contes, aparegut l’any líptics i pel goig que produeixen
2002. En l’àmbit de la creació
els textos ben escrits i suggeliterària, ha publicat diverses
rents, s´hi vulguin submergir en
obres, de les quals caldria des- aquelles hores tranquil·les del
tacar Noranta-nou contes
capvespre en què tot invita a
(1995), alguns fragments del
tancar i desconnectar qualsevol
seu vast dietari –majoritàriaaparell que comenci per tele i a
ment inèdit– recollits en Tal dia obrir un bon llibre per tal d’assafarà l’any (1991) i en Els dies i
borir-lo amb tranquil·litat. u
els llocs (2004), a part de la
publicació que avui comentem.
MARCEL FITÉ

El llibre
de Daniel

A
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època, de fet, és quan Coromines i Casacuberta han reprès el
contacte personal, en iniciar-se
les estades periòdiques del lingüista a Barcelona, i encara
que, com ja adverteixen els
editors, «la correspondència
d’aquests anys es converteix en
molt subsidiària de les converEpistolari Joan Coromines
ses personals», és sens dubte la
& Josep Maria de Casacupart més interessant del recull,
berta [a cura de Josep Ferrer
perquè
ens situa, sense filtres,
i Joan Pujadas],
al bell mig de les inquietuds,
Fundació Pere Coromines,
les disputes i les temences prò(Textos i estudis, 8),
pies d’una època fonamental
Barcelona 2005.
per a la cultura catalana de la
postguerra.
Aquest bloc central de l’epistolari, a part de donar claríJud. En les primeres cartes, de
cies sobre el desenvolupament
osep Maria de Casacuberta
1926, hi trobem l’estudiant Co- de l’obra de l’Onomasticon
és avui un gran desconegut
romines que es confia a un
–per al qual Casacuberta feia
dels joves filòlegs catalans,
col·lega més avançat, amb la
una labor de coordinació amb
o, en el millor dels casos, és re- complicitat de qui ha fressat
els col·laboradors i de seguicordat només per la seva indis- uns mateixos viaranys. De fet,
ment de les enquestes–, permet
pensable labor editorial al cap- per aquells anys, Casacuberta,
de resseguir les complicades
davant de Barcino i de la seva
que havia fundat l’editorial Bar- relacions de Coromines amb
col·lecció destacada «Els noscino, acabava de traspassar a
l’Institut d’Estudis Catalans i
tres clàssics» –amb què «ha fet Coromines la direcció de l’Ofi- la seva Secció Filològica, que
una obra, constantment, sota el cina de Toponímia i Onomàsl’havia fet membre «en absènsigne, no d’allò que es pot ven- tica del IEC i la dèria per
cia» l’any 1950 per a cobrir la
dre o es vendrà, sinó d’allò que l’Onomasticon Cataloniae, que vacant del seu mestre Pompeu
és necessari», com afirmava el
quan veurà finalment la llum
Fabra. És ben interessant, per
seu amic Joan Coromines en
durà, per expressa voluntat del exemple, tornar a passar per la
una entrevista necrològica per
seu autor, la indicació de
conflictiva revisió del diccioa la revista El Temps. Però la fi- «Obra fundada per Josep M. de nari de Fabra, l’any 1954, que
gura de Casacuberta és fonaCasacuberta». Passant el temps, ja coneixíem per alguns dels
mental en molts aspectes de
però, el que predominarà és
epistolaris anteriors, sobretot
l’articulació contemporània del l’amistat sincera entre els dos
amb Carles Riba i amb Francatalanisme –que és un catala- personatges: «una amistat més
cesc de B. Moll –«Penseu molt
nisme bàsicament cultural i lin- total i sense reserves», li proen l’Institut i en el deure que
güístic. L’epistolari de Joan Co- fessa Coromines en una carta
tenim tots d’evitar que decaigui
romines amb Josep M. de
de l’any 1962.
més i que hi entri gent indesitCasacuberta que han publicat
El conjunt de cartes aplega- jable!» (c. 9). A partir de 1958,
Josep Ferrer i Joan Pujadas –el
des en el volum publicat per la Casacuberta serà membre
volum vuitè d’una sèrie que ja
Fundació Pere Coromines
també de la Secció Filològica, i
ha esdevingut també indispen- abraça un ampli ventall croesdevindrà un avalador, si bé
sable per a conèixer el detall
nològic, però és bastant irregu- no sempre incondicional, de
de la cultura catalana contemlar: hi trobem tres lletres de l’è- les posicions de Coromines daporània– ho posa en relleu, en- poca d’estudiant a Montpeller,
vant els sectors més intolerants.
cara que d’una manera subtil,
l’any 1926, i després ja saltem
Les seves cartes, d’ençà de llaperquè, com molt bé diuen els a una carta de l’any 1944, esvors, tracten encara amb més
editors en el prefaci, «aquest és crita per Coromines des de
detall el dia a dia de l’Institut
un d’aquells epistolaris que
Buenos Aires –on sembla voler- –interessantíssimes les especudeixen intuir més coses que no se justificar per la seva tempo- lacions sobre candidats a nous
pas expliciten».
ral atenció a la llengua castemembres, grups i tendències
Casacuberta, pocs anys més llana. Més endavant hi ha un
internes–, i l’editor de Barcino,
gran que Coromines, és consiparell de cartes dels anys
en les seves cartes, haurà de
derat «mestre i amic» en la pri- 1947-48 –on, ja catedràtic de
temperar, en algunes ocasions,
mera de les cartes que li adreça Chicago, Coromines confessa
la susceptibilitat corominiana:
el jove filòleg, i de mestre li’n
que «en Jud i tots els col·le«Aneu molt lluny d’osques en
fou en certa manera, ja que va
gues europeus s’horroritzen de pensar que no us hi volen. Feuprecedir-lo i orientar-lo en la
veure que continuo amb la ma- me el favor d’allunyar del vosseva formació lingüística a
teixa set de tornar a la pàtria
tre magí una absurditat semMontpeller, amb Grammont i
[...], però jo no puc fer-hi
blant...» (c. 59).
amb Millardet, i després a Zumés»–, i el gruix de l’epistolari
Josep M. de Casacuberta,
ric amb qui seria el seu princi- correspon als anys de 1953 en- d’altra banda, apareix en
pal mentor acadèmic, Jakob
davant. En aquesta darrera
aquests moments com un im-

Epistolari Joan Coromines
& Josep Maria de Casacuberta

J

44

LLENGUA NACIONAL - núm. 56 - III trimestre del 2006

portant canalitzador de relacions intel·lectuals pancatalanes, un brillant activista cultural, un filòleg erudit i un editor
amb criteri. Quan en l’entrevista a El Temps que ja he citat
al principi –i que trobem reproduïda en l’annex 29 del volum–, Coromines recorda el
paper cabdal de Casacuberta
en l’organització dels estudis
catalans a València i en la
«descoberta» de personatges
indispensables com Fuster o
Sanchis Guarner, afegeix que,
darrere d’aquests, «molts,
molts, molts hi va ajudar, però
va ser gràcies, en gran part, al
fet que ell en tenia els fils, o sigui els noms, les adreces, els
telèfons, el lloc on treballaven;
tot el seu passat i la seva manera de ser».
Les darreres cartes, que corresponen a l’època del retorn
de Coromines a Catalunya i de
la redacció del diccionari etimològic, són més intranscendents. Com apunten els editors,
en aquella època les converses
particulars degueren sovintejar
i la feina ingent que havia escomès amb la seva jubilació no
permetia tampoc que Coromines dediqués gaire temps a les
relacions epistolars.
Els annexos, com en la
resta dels volums de la
col·lecció, reuneixen una sèrie de documents molt interessants –alguns de difícil localització per al lector corrent–
que permeten d’acabar de dibuixar el context de les cartes
reproduïdes i d’aclarir força
referències internes que trobem en els textos. Alguns dels
documents adduïts s’havien ja
publicat en volums anteriors
de la mateixa col·lecció, però
està bé que hi siguin novament, perquè així el llibre esdevé més autosuficient. El
pròleg d’Albert Manent, coneixedor directe dels dos protagonistes de l’epistolari i dels
ambients i l’època que s’hi reflecteixen, constitueix un bon
complement de la lectura.
Tanquen el volum, com és habitual en tots els de la col·lecció, un utilíssim índex de
noms i un altre índex, de
mots, que els editors no justifiquen i que seria potser prescindible, en aquest cas. u
FRANCESC FELIU TORRENT

bibliografia
La normalització terminològica
en català: criteris i termes 1986-2004

La normalització terminològica en català: cirteris i termes 19862004,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat: TERMCAT, Centre de Terminologia,
Barcelona 2006.
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a llengua, com a element
viu que és, es transforma
constantment i cada dia
adquireix, per mitjà dels seus
parlants, paraules noves, tot sovint procedents d’altres llengües, en tots els àmbits: administratiu, científic, gastronòmic,
esportiu, del món de les assegurances, del món laboral, etc.,
o provinents de marques comercials (com ara Cello, TippEx o Post-it).
L’any 1985 l’Institut d’Estudis Catalans i el govern de la
Generalitat de Catalunya van
acordar de crear el TERMCAT,
el Centre de Terminologia que
havia de coordinar les actuacions en matèria terminològica
en llengua catalana. I així ho
ha fet d’aleshores ençà. En
aquests vint anys el TERMCAT
ha anat publicant compilacions
terminològiques (més de 470),
alhora que responia consultes
als professionals i a tota mena
d’organismes. És destacable el
fet que el Consell Supervisor1
hagi normalitzat –d’acord amb
la normativa del IEC i en col·laboració amb l’acadèmia– més
de 6.000 termes, tenint en
compte el laboriós procés que
això comporta.
El passat 20 de març van
presentar a la seu de l’Institut el
1

que ells anomenen el «llibre
vermell», una obra fruit de vint
anys d’activitat i tot un manual
de normalització terminològica.
Consta de dues parts. En la primera s’expliciten per primera
vegada els criteris que segueixen a l’hora de fixar els termes:
quins neologismes cal normalitzar?, quins aspectes cal valorar
per a determinar si un neologisme ha d’ésser normalitzat?,
quina metodologia s’aplica per
a normalitzar-lo?, qui hi participa?, quins criteris s’hi tenen
en compte?… La segona part és
un extens diccionari, que conté
tots els termes aprovats pel
Consell Supervisor del TERMCAT durant aquest temps.
És important destacar que, a
l’hora de fer qualsevol proposta
neològica, el Consell Supervisor considera el terme objecte
d’estudi no tan sols des del
punt de vista lingüístic, sinó
també des dels punts de vista
terminològic, sociolingüístic i
d’ús, i sol·licita l’ajut, com a
mínim, de cinc especialistes representatius de l’àrea temàtica
de què es tracti abans de validar cap neologisme. Cal tenir
en compte que, entre altres
consideracions, sospesen l’adequació a les necessitats reals,
així com les possibilitats d’implantació de les propostes.

La realitat és, sigui com sigui, que darrere de qualsevol
decisió de normalització hi ha
un treball previ en què terminòlegs i especialistes, conjuntament, exploren i perfilen
el concepte fins a definir-ne els
trets substancials, cerquen els
equivalents en altres llengües i
assagen alternatives denominatives pròpies (cosa que, no ens
enganyem, no sempre és possible tenint en compte el pes
preeminent que té actualment
l’anglès en la majoria dels àmbits especialitzats). Tota
aquesta feina prèvia queda reflectida en un dossier de normalització, que és el document
que es presenta al Consell Supervisor perquè prengui les decisions oportunes.
Els termes aprovats es difonen per mitjà dels diccionaris
que elabora el TERMCAT, per
mitjà dels seus serveis d’assessorament, per mitjà d’articles i
col·laboracions en revistes especialitzades, i també per mitjà
del web: la Neoloteca, que és
el diccionari en línia que recull
tots els termes normalitzats, i el
Cercaterm, el servei de consultes multilingüe en xarxa
<www.termcat.cat>. A més a
més, els termes normalitzats es
publiquen al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

El que passi després –si els
usuaris o els professionals fan
servir aquests termes o no– ja
no pertoca sols al TERMCAT.
Des de «a boca de canó»
fins a «zúdnic» hi ha més de sis
mil termes, ordenats alfabèticament, amb la categoria gramatical, les possibles formes sinònimes, les equivalències en altres
llengües –espanyol, francès i
anglès–, la definició –precedida
de l’àmbit a què pertany el
terme– i, de vegades, una nota
complementària. En alguns casos s’hi inclou també la sigla
corresponent, i en altres la denominació desestimada. En definitiva, una informació fonamental per a qualsevol usuari.
Entre tots aquests termes hi
trobem formes ja usuals en la
llengua general, com «abadejo»
(9), «Internet» (2960), «mezzosoprano» (3466), o més especialitzades, com «esquat»
(2109), «green de pitchs»
(2696), «túfting» (5688), al costat de formes curioses, com
«fondue» (2428), «no complidor» (3662) o «nomoblidis»
(3675).
Un treball molt aconseguit
i útil, doncs, que de ben segur
ajudarà tothom qui el consulti. u
MERCÈ ESPUNY I PUJOL

El componen tres membres de l’Institut d’Estudis Catalana (un membre de la Secció Filològica n’és el president), dos membres del TERMCAT i dos especialistes designats pel IEC i el TERMCAT, així com un terminòleg que hi actua de secretari.
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bibliografia
de vint policies de la brigada
antiterrorista de la Guàrdia
Civil, vinguts des de Madrid,
van entrar a casa seva sis dies
després d’haver enviat els
correus. Els supermercats DIA
l’havien denunciat, acusant-lo
de terrorista.
Des d’aleshores, l’Èric es
va veure immers en un procés judicial inversemblant. A
causa de l’actual llei antiterrorista, l’Èric no tenia cap
dret, la Guàrdia Civil podia
fer el que volgués sense haver de donar cap explicació.
Tothom tenia l’esperança que
arxivarien el cas quan veiessin que es tractava d’un maÈric Bertran (pròleg: V. Alexadre), lentès, però no va ser així: el
Èric i l’Exèrcit del fènix,
van detenir i fins i tot el van
portar a declarar a Madrid. El
Ed. Proa,
calvari que va haver de pasBarcelona 2005.
sar l’Èric és descrit fil per
randa en aquest diari. Des
del principi, tot el procés es
va mantenir bastant al marge
’objectiu de l’Èric Berdels mitjans de comunicació;
tran en escriure aquest
però, quan es va conèixer la
llibre no fou altre que
notícia, l’Èric va rebre el suexposar en primera persona
port
de moltíssima gent i insels fets ocorreguts a finals de
titucions. Malgrat tot, cal
l’any 2004, en què va ser
destacar l’absència del presiacusat d’un delicte que no
dent de la Generalitat de
havia comès i obligat, per
Catalunya, Pasqual Maragall,
tant, a demostrar la seva innocència. Tal com diu ell, no que en cap moment no va dir
ni ase ni bèstia.
ha escrit el llibre per espanEl llibre acaba amb un retar-nos, sinó per animar-nos a
cull d’alguns d’aquests missatdefensar la llengua catalana.
Es tracta bàsicament d’una re- ges que l’Èric va rebre, on es
flexió sobre la pluralitat d’Es- fa palès el denominador
panya, la democràcia en què comú de felicitar l’Èric per
haver dut a terme una cosa
vivim i la justícia actual.
que
tothom pensa però que
L’Èric havia creat una pàningú no fa. També hi ha un
gina web anomenada Exèrcit
recull d’articles i cartes aparedel Fènix, amb la qual volia
guts
en els mitjans de comuposar remei a la discriminanicació. En acabar el llibre et
ció que pateix actualment la
queda un regust d’iniquitat
nostra llengua. Com l’au mique sembla que no hagi de
tològica que, un cop morta,
marxar
mai; però el cas no
reneix de les seves cendres,
un grup d’amics volien lluitar acaba aquí, continua. L’Èric
vol denunciar l’Estat espanyol
per la renaixença dels Països
davant
les Nacions Unides,
Catalans. Tot l’enrenou però,
va començar quan es va deci- davant el Tribunal de Drets
Humans d’Estrasburg i davant
dir a enviar uns correus
Amnistia
Internacional per la
electrònics a DIA, Mercadona
i Leche Pascual, per tal de re- violació dels seus drets com a
clamar l’etiquetatge dels pro- menor i com a ésser humà. I
ductes en català. El fet de de- pot estar segur que no estarà
sol, ja que tindrà el suport de
manar la igualtat de drets en
nom d’una organització ano- bona part de la gent del país,
menada l’Exèrcit del Fènix és que, farta de tanta injustícia, li
el que va portar aquest noi de faran costat a l’hora de defensar la nostra llengua i la nostra
catorze anys a viure una de
les experiències més desagra- dignitat. u
dables de la seva vida: més

Èric i l’Exèrcit
del Fènix

V IATGES TARDOR / HIVERN
16 DE SETEMBRE
R U TA R O M À N I C A A O S O N A
Monestir de Sant Pere de Casserres,
Museu Episcopal de Vic.
07 D ' OCTUBRE
PA I S ATG E S D E L L LU Ç A N È S
Monestir de Santa M. de Lluçà,
Santuari del Munts i Oristà (Museu de
la Ceràmica Catalana i cripta
\ pre-romànica).
21 D ' OCTUBRE
R U TA A RT Í S C A D E L B A I X C A M P
El Reus modernista, monestir
de Vilanova d'Escornalbou.
Dinar Mariner a Cambils .
11 DE NOVEMBRE
B O L E TA DA A L B E R G U E DÀ
El Bagà medieval, Museu Picasso,
a Gòsol. Mirador del Pedraforca.
25 DE NOVEMBRE
R U TA D E L S C E L L E R S
M O D E R N I ST E S
Rocafort de Queralt, Sarral i l'Espluga
de Francolí (Museu de la vida Rural).
02 DE DESEMBRE
L A R O M A N I T Z AC I Ó R U R A L
A LES TERRES DEL CAMP
Vila del Munts, Mausoleu de Centelles. Bosquet del "Pont del Diable".
16 DE DESEMBRE
VA L L S D ' E N C A N T
D E L A G A R R OT X A
Passejada paisatgística per la Vall
d'en Bas. Dinar a Olot, on visitarem
el Museu Comarcal.
DEMANEU ELS PROGRAMES I ELS PREUS
D E TA L L AT S , E S C LU S I VA M E N T A :

C. Indústria, 34 - 08025 BARCELONA
Tel. 93 / 458 55 56 - Fax 93 / 458 73 31
A/e: informacio@clubcataladeviatges.cat
G.C. 661
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