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E

ra jo ben nina quan m’arribà
–per les orelles, no pels ulls,
perquè aleshores encara no
llegia coses d’aquestes– la frase amb
què un dels nostres Mestres, crec que En
Tomàs Forteza, encapçalava un dels
seus treballs sobre la llengua materna.
La frase era la següent: «És rica, és
dolça, és flexible i és nostra».
No calgué més: aquells mots, encastats per a sempre en el meu cor, tingueren la virtut taumatúrgica de
l’«Alça’t i camina», i amb passa més vacil·lant o més ferma, m’he moguda sempre dins el cercle regaladíssim de la llengua pàtria. Cada triomf obtingut per ella
és estat per a mi una festa íntima com
la de qui veu restaurar-se per graus el
llustre ja decaigut d’una avior preclara.
Si se n’ha fet de camí en poc temps!
Tots hem pogut veure com han estat
obertes volenterosament a la nostra llengua, abans viltinguda, les portes dels
centres intel·lectuals estrangers. Tots recordam –o almenys haurem sentit parlar– d’aquell Congrés Internacional de
la mateixa, veritable festa apoteòsica
celebrada a Barcelona l’any 1906. Hi ha
llavors la magna edició de les obres de
Ramon Llull, i, posteriorment, les diferents edicions catalanes de la Bíblia, la
fundació Bernat Metge, l’Obra del Romancer popular català, etc., etc. Tot
això sense parlar de la replega de mots
per a l’Obra del Diccionari, començada
pel nostre Marian Aguiló, represa amb
tant d’entusiasme per Mossèn Alcover,
i prosseguida per la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans, a les llibretes mensuals del qual em cap la satisfacció d’haver portat jo també a còpia
d’esforç i de voluntat, un regular contingent de paraules, de modismes locals, de tradicions i de corrandes mallorquines, cooperant potser, a la
mesura de les pròpies forces, al triomf
definitiu –reservat als nostres dies i a
l’il·lustre Fabra– de la unificació de la
llengua escrita... u
M ARI A NTÒNIA S ALVÀ

Centenari de
«La nacionalitat catalana»

N

o voldríem acabar l’any sense fer-nos ressò del centenari de
la publicació d’una obra clàssica del catalanisme: La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol,
1870-1917). Aquesta síntesi històrica i política va fonamentar des del
punt de vista teòric la federació de les quatre províncies del Principat en la Mancomunitat de Catalunya (1914) i posteriorment la institució de la Generalitat de Catalunya (1931). Així, el possibilisme
d’aquest home acostumat a trepitjar la terra —pertanyia a una família de propietaris de comarques— aconseguí de transformar uns
instruments destinats a fragmentar i dominar el Principat —les províncies— en instruments de vertebració i nacionalització.
Prat de la Riba esbossa un nacionalisme modernitzador, europeïtzador, pluralista. Ressalta l’element lingüístic diferenciador, propi
dels pobles que prenen consciència de si mateixos i que pugnen contra l’assimilació externa. Segons ell, altres elements nacionals són el
dret i l’art, en què s’encarna l’esperit nacional, el qual té uns drets
irrenunciables, igual com són irrenunciables els drets personals.
Una de les idees pratianes més vigents és la distinció entre nació i estat, que avui esdevé més clara, a Europa, amb la cessió de
moltes competències estatals a les instàncies superiors de la Unió
Europea. En canvi, hem de considerar desfasada la vindicació de
l’imperialisme com a fase suprema de tot nacionalisme, idea contagiada de l’ambient contemporani; semblantment, la proposta iberista, que aleshores semblava més factible que no pas la dimensió
continental europea que, sortosament, s’ha anat imposant després
de la II Guerra Mundial. Sigui com sigui, aquell jurista castellterçolenc provà de conciliar i superar l’ideari dretà exposat per Torras i
Bages en La tradició catalana i l’ideari esquerrà exposat per Valentí
Almirall en Lo catalanisme.
El valor de l’obra que comentem creix encara si es considera
l’obra política i administrativa de l’autor, anomenat amb raó «seny
ordenador de Catalunya». Tocant de peus a terra, anava dotant el
Principat d’allò que necessitava per a funcionar veritablement com
a nació, i ho feia amb esperit dialogant, cercant les persones més
indicades per a cada funció i fent cas omís de les opcions partidistes d’aquestes persones. N’és un cas emblemàtic la crida de
Prat de la Riba (home conservador) a Pompeu Fabra (home d’esquerres) perquè liderés, dins la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (organisme creat en 1907 per Prat en quant president de la Diputació provincial de Barcelona), la normativització
de la llengua catalana.
Òbviament, commemorar una efemèride històrica no és sols un
exercici d’erudició més o menys nostàlgica, sinó més aviat la recerca
de punts de referència per al present. En aquest sentit, Prat de la
Riba, els seus escrits i la seva obra de govern ens poden ensenyar
tot el que ja hem anat veient: que cal tocar de peus a terra, és a
dir, partir de la realitat, amb vista a dissenyar un futur ideal; però
fer-ho amb tarannà dialogant, integrador i com més unitari millor,
i alhora, treballant amb paciència i constància, pas a pas, aprofitant
tots els mitjans de què disposem. u
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«A tot arreu del món, quan en un
domini lingüístic s’ha produït una
literatura, veiem formar-s’hi, i regnar per damunt de la llengua parlada multiforme, una llengua literària filla d’un llarg i acurat
treball de selecció i fixació; i això
s’esdevingué en les terres de llengua catalana i els catalans tinguérem la nostra llengua nacional, on a penes traspuaven les
diferències dialectals de la llengua parlada.»
(Pompeu Fabra)
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SOCIOLINGÜÍSTICA

La manipulació política
de Frankfurt 2007
V ÍCTOR A LEXANDRE

L

a presència de la literatura catalana
com a convidada d’honor a la Fira
de Frankfurt-2007 serà una gran
oportunitat per als Països Catalans. És la
fira literària més important del món, molt
més que la mexicana de Guadalajara, i,
per tant, la projecció internacional que
suposa és extraordinària. Si a això hi afegim que la literatura catalana forma part
d’una cultura minoritzada i que aquesta
minorització és fruit de l’hostilitat de les
seves dues poderoses veïnes, l’espanyola i la francesa, la invitació no pot ser
més oportuna.
Aquesta invitació, això no obstant,
com no podia ser de cap altra manera
tractant-se d’una nació sense Estat, s’ha
convertit en una font de conflictes i ha
tret a la llum les misèries que comporta
tota subordinació excessivament perllongada a la voluntat d’un tercer. Ignoro com es resoldrà aquesta situació
l’any en què les convidades d’honor siguin les lletres basques, però els seus
autors i el seu govern haurien d’anarhi pensant per a no caure en debats absurds i oferir espectacles tan patètics
com el que ara té lloc a Catalunya. Certament, no és cap novetat que un dels
paranys en què cauen totes aquelles
persones i pobles mancats de reconeixement jurídic és la justificació.
Aquesta mena de persones i pobles fan
una immensa despesa d’energia cercant dades, proves, raonaments, etc.,
per tal de convèncer el món que la seva
existència és real.
Dic això perquè el debat sobre si
a Frankfurt hi han d’anar solament els
autors que escriuen en català o també
els qui ho fan en espanyol és fruit
d’una trampa semàntica, parada pel
Partit Socialista, amb dos objectius:
col·locar els seus autors –que, en general, són la immensa majoria dels qui
escriuen en espanyol– i frustrar tota
projecció internacional de Catalunya
diferenciada d’Espanya. La trampa,
per tant, consisteix a canviar «lletres»
per «cultura». D’aquesta manera, el
que és irrefutable en el primer cas
–que les lletres catalanes són únicament les que són escrites en català–

passa a ser objecte de debat en el segon. ¿Percep el matís, el lector?
Per tal de fer-ho més comprensible,
citem tres personatges el lloc de naixement dels quals no concorda amb la
llengua de la seva obra: el basc Miguel
de Unamuno, l’occità Georges Brassens i el grec Georges Moustaki. Quina
ha estat la contribució d’aquests autors a les llengües dels seus països d’origen? Cap, certament, perquè la llengua en què han escrit la seva obra ha
estat una altra. Unamuno ho ha fet en
espanyol i Brassens i Moustaki en
francès. Estem parlant, doncs, d’autors
amb una obra que ha enriquit el patrimoni de les lletres espanyoles i franceses, però que no ha significat absolutament res per a les lletres basques,
occitanes i gregues.
Un altre exemple, en aquest cas català, el tenim en autors com ara Tísner
o Pere Calders, que van viure vint anys
exiliats a Mèxic. A fi de guanyar-se la
vida van escriure coses diverses en la
llengua d’aquell país, però mai no van
deixar de fer literatura en català. Així,
doncs, els seus treballs en espanyol no
són patrimoni de les lletres catalanes,
de la mateixa manera que les seves
obres en català no ho són de les espanyoles. No admetre aquesta evidència ens portaria a l’absurd de dir que llibres com ara Paraules d’Opoton el vell
i Prohibida l’evasió, de Tísner, o Cròniques de la veritat oculta i Gent de
l’alta vall, de Calders, són literatura i
cultura mexicana.
Té gràcia, a més, que aquells autors
catalans que han optat lliurement per
la llengua poderosa, l’espanyola, a fi
d’«obrir-se», diuen –com si hi hagués
llengües obertes i llengües tancades–,
però ocultant el mòbil econòmic, pretenguin ser convidats d’honor el mateix
any en què ho és la llengua que van
menysprear. I si no és així –llevat de les
lloables excepcions de Javier Cercas i
Juan Marsé–, com s’explica aquest silenci còmplice davant el pla del PSC,
consistent a mostrar les lletres catalanes com un subsistema pintoresc de
les lletres espanyoles?

Diu José Montilla que «no s’han de
marginar els creadors catalans que s’expressen en castellà». Renoi, ara resulta
que els marginats són els poderosos. El
pretext, és clar, és que a Catalunya hi
ha moltes persones la llengua materna
de les quals és l’espanyol. Molt bé, i
què? Què té a veure, això, amb la invitació a una literatura? A Catalunya es
parlen 300 llengües. ¿Significa, això,
que són 300, les llengües que hauran
de ser convidades d’honor? ¿No serà
que el ministre Montilla –cosa preocupant per a algú que es proclama d’esquerres– considera que la seva és una
llengua superior i que les altres són llengües inferiors? Ell, probablement, respondrà que les altres no són llengües
oficials i que, per tant, no poden ser
conceptuades de la mateixa manera.
Però, i per què no? No havíem quedat
que el PSC no és un partit nacionalista?
A què treu cap, de sobte, aquesta defensa tan visceral de la nació espanyola?
És més, si la llengua espanyola forma
part de Catalunya, atès que hi viuen
molts hispanoparlants, i Catalunya, segons el PSC, és Espanya, com és que no
són també espanyoles i oficials les altres 298 llengües maternes dels milers
de ciutadans que també viuen en
aquesta part d’Espanya?
Aital incongruència ens demostra a
quins extrems arriba la manipulació política en aquesta qüestió, per mitjà d’arguments ridículs i insostenibles que mai
no podrien imposar-se si no fos perquè
compten amb la força d’un potent aparell estatal. I és que l’ocultació nacional
de Catalunya, com la d’Euskal Herria,
és per a Espanya una raó d’Estat. D’aquí que estigui disposada a fer qualsevol cosa per impedir que el món sàpiga
que, dintre el que ella considera el seu
territori, hi ha persones que viuen feliçment les vint-i-quatre hores del dia
sense pensar, sense parlar i sense escriure en espanyol. Per a algú que en terres d’ultramar va anihilar totes les llengües que va trobar a fi d’imposar-hi la
seva, la pervivència desafiant del català
i de l’èuscar en territori peninsular és
una humiliació insuportable. u
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Immigració i drets
(incloent-hi els lingüístics)
B ERNAT J OAN I M ARÍ

C

om una petita gotellada d’estiu votar el batlle de Madrid? Davant
dins les aigües no sempre tan aquesta pregunta, molts madrilenys ens
tranquil·les com es volia pen- dirien que, efectivament, ningú no desar de la societat catalana, ha sorgit (o manarà al senegalès de torn que en sàressorgit) la polèmica sobre els drets piga, d’espanyol, que és molt lliure de
de la població immigrant. La proposta no parlar-ne ni un mot i que, tot i això,
presentada per alguns partits d’esque- hauria de poder votar.
Ara confrontem la parauleria ad
rra que tots els immigrants puguin votar en les eleccions municipals ha ge- usum amb la realitat observable i tannerat
automàticament
un gible: quants immigrats que visquin a
estira-i-arronsa en el qual, des del meu Lavapiés unirien ambdues reivindicapunt de vista, s’han dit molts des- cions (poder prescindir de l’espanyol i
propòsits, quan no directament rucades poder votar; o poder votar encara que
integrals.
es desconegui la llengua espanyola)?
Quina lectura en podem fer, de la ¿Trobaríem cap parlant de soninké o de
famosa frase de Joan Saura afirmant bàmbara a qui s’acudís que no aprenque «no es pot demanar a ningú que dre espanyol resulta un dret (dret a
sàpiga català per a poder votar a Cata- prescindir de la llengua de la societat
lunya»? En llegir aquesta sentència, d’acolliment) equivalent al dret de voevidentment, vaig intentar trobar-ne la tar (poder participar en les decisions
lògica. I allò més aproximat que se que afecten el conjunt de la societat
m’acudia era una frase de Lluís V. d’acolliment)?
Aracil, pronunciada devers principis
Fet i fet, els parlants de boruba o de
dels anys vuitanta o finals dels setanta swahili que viuen a qualsevol barriada
del segle passat, que venia a dir: de Madrid parlen castellà fluidament
«Hem d’imposar el català tan aviat com sigui
possible, perquè, si no
l’imposam ràpidament i
efectivament, ens diran
que estam imposant el
català.».
Dit d’una altra manera: les llengües ben
imposades, mai no s’imposen; mentre que les
llengües que no s’imposen, sempre semblen objecte d’imposició.
Transformem la frase, a veure si apareix
una mica més absurda:
«No es pot demanar a
ningú que sàpiga espanyol, per a poder votar a
Espanya.»
És clar, en una societat oberta, sembla
que la cosa ha d’anar
així: per quina raó un senegalès que visqui a Lavapiés hauria de saber
Dibuix fet per Guillem Marín (onze anys)
espanyol, per a poder
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molt abans de poder exercir el seu dret
a votar. Necessiten prou més integració que el simple ús de la llengua espanyola, ús que, com a propi d’una
llengua plenament normalitzada dins
el seu territori lingüístic, senzillament
es dóna per fet.
Ara que es parla tant de la recuperació de la memòria històrica, i que
molts en fan bandera, com Joan Saura
mateix, convendria recordar que va
existir un senyor que es deia Alejandro Lerroux, que va generar una subideologia anomenada «lerrouxisme»,
que anava adreçada bàsicament contra l’autonomia de Catalunya, i que
es basava en el fet d’atiar els immigrants (espanyols, en aquest cas) contra els drets nacionals dels catalans.
Lerroux comptava que, mitjançant la
seua demagògia barata, acabaria utilitzant aquest flanc més dèbil de la
societat –els immigrants– com a carn
de canó contra els qui no havien de
poder aixecar el cap (políticament

SOCIOLINGÜÍSTICA
parlant): els catalans. Per a mi, a
hores d’ara, faria part d’una discussió molt llarga intentar esbrinar en quina mesura el lerrouxisme va fracassar i en quina
mesura va triomfar. Les dues coses
a un mateix temps no poden ser:
que el lerrouxisme fracassàs i que
en Joan Saura pugui dir el que diu.
Fetes les consideracions més generals sobre el tema, passem a d’altres que, des del nostre punt de
vista, no són del tot banals. La primera és que, en general, podem
considerar que existeixen grans
obstacles a la integració sociolingüística de la població immigrada
quan aquesta no es produeix d’una
manera espontània. Si prenem com
a punt de referència llengües que es
troben o s’han trobat en situacions
de minorització, però que se n’han
sortit de forma diferent, podrem observar que, aparentment d’una manera espontània, la integració de la
població immigrada hi funciona
també d’una manera diferent. El neerlandès, a Flandes, ha estat fins fa
poques dècades en una situació
prou semblant a la del català als
Països Catalans. Actualment, emperò, el neerlandès és l’única llengua oficial a Flandes, i, ves quin
misteri!, els àrabs, hispanoamericans o asiàtics que viuen a Anvers,
a Bruges o a Gant, espontàniament,
quan hi arriben, es posen a aprendre neerlandès. Ningú no es planteja si per a poder votar, a Anvers,
ha de saber neerlandès o no. Com
ningú no s’ho planteja a Madrid.
S’aprèn la llengua de la societat
d’acolliment de seguida i es vota
quan es pot. En qualsevol cas, emperò, la frase de Saura sonaria tan
absurda a Bruges com a Càceres.
La segona: mentre en Saura hi
va, ja n’hi ha d’altres que en tornen.
Vull dir que potser convendria fer
un colp d’ull a societats que se’ns
han avançat en moltes coses i comprovar què hi ha passat, i què estan fent ara. Prenguem Holanda
com a exemple. A Holanda es va
adoptar aquest perfil de societat
molt oberta, on, qui hi arribava, de
seguida podia votar i decidir, i on
tots els punts de vista i totes les
perspectives culturals diferents hi
eren acceptades d’una manera automàtica i immediata. Com que ells

hi van anar abans (a aquesta suposada modernitat i permissivitat), ara
ja en tornen.
Ara Holanda s’ha vist sacsejada
per les conseqüències d’una política que, majoritàriament, consideren com a irresponsable. Resulta
que al país de la llibertat sexual,
de la consciència i de la religiositat, un ciutadà holandès podia assassinar-ne un altre perquè havia
fet una pel·lícula criticant alguns
aspectes de les societats islàmiques.
(Així va acabar, mentre passejava
tranquil·lament amb bicicleta, el cineasta Theo van Gogh. I així hauria acabat Ayaan Hirsi Ali, diputada etíop-holandesa, si no
s’hagués cercat guardaespatlles,
primer, i si no s’hagués vist obligada a posar l’Atlàntic per enmig,
després.) I, evidentment, la conseqüència de tot plegat passa per la
correcció d’algunes coses. Com
que no calia saber neerlandès per
a poder votar a Holanda, la cosa ha
derivat cap on ha derivat. De manera que, en les pròximes votacions, no n’hi haurà prou, de saber
neerlandès. Caldrà conèixer algunes coses més sobre el país, com
ara l’himne, els símbols i les quatre coses fonamentals sobre valors
de la pròpia societat.
Segur que el nostre parlant de
soninké que viu a Lavapiés en sap
alguna cosa més, que castellà, de
la societat d’acolliment, abans de
poder votar. Potser es quadra i tot,
quan sent l’himne d’Espanya (a diferència del de Catalunya, l’espanyol no té lletra, i, per tant, no
li cal recordar text); potser sap cantar l’himne del Real Madrid; i segur que ha observat que hi ha uns
certs símbols, uns certs emblemes
i uns certs personatges que han de
ser respectats.
En Saura, en canvi, no veu que
el nostre parlant de soninké del Raval de Barcelona s’hagi de preocupar per cantar els Segadors, respectar les quatre barres o abstenir
les seues filles, si en té, de l’ablació del clítoris. Per a desgràcia
seua, no tendrà temps de rectificar,
perquè el cicle polític no és prou
llarg perquè els dirigents puguin assumir els propis despropòsits. Serà
la pròxima generació, ai las!, la que
haurà d’esmenar-los. u
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Sobre el valor
de la paraula
M ARCEL F ITÉ

«Quan jo faig servir una paraula –va dir Humpty Dumpty, en un to més aviat
desdenyós– significa només el que jo vull que signifiqui: ni més ni menys. –El
que no veig –va dir Alícia– és com pots fer que les paraules signifiquin coses
diferents. –Doncs molt senzill –va dir Humty Dumpty–: perquè qui mana, mana.»
Lewis Carroll, A través del mirall

Qüestió de noms
D’un temps ençà, tinc la impressió
que les paraules estan cada vegada més
devaluades. Els polítics prometen coses
que no compliran i, encara pitjor, que
ningú tampoc no es pensa que arribin
a complir. Pels carrers es venen cançons
de sotamà a preus rebaixats i els més espavilats les fan baixar de franc d’internet. Els llibres duren quatre setmanes
com a novetat i, a la que te n’adones,
ja se salden en alguna d’aquestes llibreries que floreixen com les roselles
amb aquesta missió. I els repartidors de
diaris gratuïts malden per posar-te’n algun a les mans, indiferents al fet que
molt sovint vagin a parar a la paperera
més propera, en cas de no estar-ne ja
acaramullada. La inflació de mots que
es va produint és realment colossal.
Hem passat de l’abstinència a l’abundància i a l’excés en un tres i no res; de
la foscor d’antigues pobreses i censures,
als focs d’artifici de l’exuberància i de
la llibertat dirigida. Cap on va la paraula? Quin futur li espera? Mantindrà
el seu antic prestigi?
Tradicionalment, la paraula –a vegades lloada, a vegades criticada–
sempre ha gaudit d’un espai important
en el nostre imaginari social. El repertori de frases fetes que la saviesa popular ha anat seleccionant durant segles n’és una mínima mostra: Val més
paraula que diners, Més val entendre’s
amb males paraules que amb bones
armes, Fets i no pas paraules, El bou
per la banya i l’home per la paraula…
La paraula, a més, ha estat emprada
històricament com a criteri en la distinció entre les persones i els animals
i, fins i tot, entre les mateixes persones.
Com és prou sabut, els qui parlaven diferent eren titllats de quecs: bàrbars
(bar-bar), tàrtars (tar-tar), berebers (berber) o fins i tot de muts («nemits» és
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el nom amb què els eslaus designaven
els germànics i que significava incapaços de parlar). Aquestes subtileses
lingüístiques, naturalment, «autoritzaven» els parlants de la llengua hegemònica a sotmetre, esclavitzar o
aniquilar els pobles veïns que tenien
la gosadia de no ser entesos pels seus
dominadors.
Per a moltes civilitzacions, el nom
era una extensió de la personalitat, una
part de l’existència. Els habitants de
Greenland, diu Rasmussen, «divideixen una persona en l’ànima, el cos i el
nom». I Frazer afirma que «els celtes
consideren el nom com a sinònim de
l’ànima i de l’alè». Per això, Jespersen
escriu: «una persona que rep el nom
d’un mort hereta les seves qualitats i el
mort no descansa en pau, la seva
ànima vivent no pot passar a la terra
dels morts fins que un infant no hagi rebut el seu nom». La superstició d’altres
èpoques havia fet creure que si un infant rebia el nom d’un avantpassat seu,
mort recentment, n’heretava també l’ànima, el poder i el destí. D’aquí que la
transmissió dels noms acostumés a anar
més d’avis a néts, que no pas de pares
(encara vius) a fills. Segons la tradició
popular, a més, pronunciar un nom podia significar –i, segons on, encara significa– dominar la persona anomenada. Per aquest motiu, algunes
persones de pobles primitius –i de vegades no tan primitius– solen tenir por
de dir el seu nom davant de forasters:
no volen que aquests tinguin cap poder sobre seu a partir de conèixer-ne el
nom. Això explicaria que, en la Bíblia,
per exemple, trobem constants vacil·lacions a l’hora d’emprar el nom concret de Déu –Jahvè–, que no apareix
fins al Gènesi 2.4, mentre que en els
trenta-quatre primers versicles és ano-
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menat Eloïm, forma plural i genèrica
que s’ha traduït per Déu. Un dels poders que Adam rep de Jahvè Déu, a
més, és el de donar «noms a tots els
ocells i a tots els animals domèstics i
salvatges» com a mostra de potestat
delegada; i, més endavant, en aquell
magnífic llibre de resistència nacional
que és el de Daniel, els noms jahvistes dels protagonistes com Daniel
(«Déu és el jutge»), Azaries («Jahvè
ajuda»), Ananies («Jahvè és misericordiós») els són canviats, com a manifestació inequívoca de domini, pels de
les divinitats del nou poder babilònic
que els té presoners: Baltasar («Bel protegeix la seva vida»), Abde-Nagó («Serf
de Nagó) i Sidrac («Aku mana»), respectivament. (Im)posar el nom, doncs,
és un signe de poder, de possessió, de
submissió… Però les paraules són rebeques i de vegades es giren, en llur
trajectòria històrica, com un bumerang
contra qui les llança: els invasors anglosaxons, per exemple, van anomenar Welsh els galesos, nom que s’ha
mantingut i que significa estrangers, és
a dir, no anglosaxons. I els espanyols,
segons Bloch i Von Wartburg –Coromines i Moll no ho recullen–, van anomenar els indígenes del Carib caníbals
(alteració de caribals), que en la seva
llengua significava valents i en la dels
conqueridors passà a significar antropòfags, molt cruels, inhumans… Si
tenim en compte que l’extinció dels indígenes amb les seves llengües i cultures va ser absoluta, qui diríeu que van
ser realment els caníbals, és a dir, els
cruels, els inhumans, els antropòfags?

El zenit
Mentre en el món hebreu els noms
tenien aquell caràcter màgic que els
empenyia a evitar pronunciar el nom

SOCIOLINGÜÍSTICA
de Déu i tendien a substituir-lo pel
genèric d’Eloïm o pel de Senyor (Adonai), en el món grec el concepte de paraula (logos) arribava al punt culminant de la seva riquesa semàntica i de
la seva capacitat racionalitzadora. Tales de Milet i, sobretot, Heràclit d’Efes,
seguidor seu, cap al segle VI aC –és a
dir, coincidint amb l’exili babilònic
d’Israel– posaven en circulació aquest
concepte que havia d’acabar enlluernant la faç occidental de la Terra (en
el supòsit que a la Terra hi hagi tal
faç): el logos (el verb, la paraula) apareixia per primera vegada com el principi racional creador de la vida, del
món i del pensament. Aquest logos,
convertit en la saviesa divina pel món
hebreu, tingué la seva frase esclatant
a l’inici del quart Evangeli: «Al principi
era el Verb, i el Verb era en Déu, i el
Verb era Déu» («Al començament Déu
va crear totes les coses i els va donar
vida per la seva Paraula», en la versió
de la Bíblia de Montserrat). Segons la
tradició, sant Joan, probable autor d’aquest Evangeli, l’hauria escrit a la ciutat d’Efes, bressol d’Heràclit i del terme
logos, fet que tindria molt a veure amb
l’himne al verb amb què aquell autor,
tan amarat de la tradició filosòfica
grega, inicià el seu famós Evangeli.

Letargia i ocàs
El pensament escolàstic, enderiat a
presentar un món ideal per mitjà de la
paraula, va desfer l’antiga unitat del logos i la va dividir en dues direccions.
Per una banda, el món pur de les idees
que somiava (la raó) i, per una altra,
allò que es considerava que n’era un
simple embolcall, una closca (la paraula). Aquesta escissió, que deixava
la paraula en un paper clarament secundari i subordinat a la raó, es va
mantenir fins que la intuïció de Herder
i el geni de W. von Humboldt van iniciar el gir que seria decisiu per a la coneixença de l’essència del llenguatge.
Tanta fou la dependència de la raó,
que no faltaren pensadors que proclamessin que el llenguatge era com una
mena de cotilla del pensament. Alguns
arribaren a titllar la llengua fins i tot
de presó, fet que en l’actualitat encara
repeteix algun escriptor despistat, sense
que mai aclareixi si es tracta pròpiament de la llengua o del coneixement
que ell en té. Vaja, que als pensadors
d’aleshores els passava més o menys
com al colom de Kant, que també creia

que sense la nosa de
l’aire a les ales volaria
millor.
Aquesta bifurcació
del logos en raó i paraula
ressona precisa i alhora
llunyana en algunes de
les moltes pistes històriques que les llengües de
tant en tant ens ofereixen com un regal, encara que mig amagades
i perdudes en la selva del
pur formalisme i de la
deessa comunicació. El
català, que ha mantingut vives les formes dialogar (< LOGOS), enraonar (< RATIO) i parlar
(< PARABOLARE), en
seria un exemple privilegiat. Només cal comparar-lo, sense anar més
lluny, amb el curiós i
ampul·lós origen de hablar (< FABULARE), tan
gràfic i característic dels Joan Maragall
veïns de Castella.

El gir humboldtià
Avui sabem, encara que alguns ho
dissimulin o ho amaguin, que la llengua
no és un simple embolcall, una closca,
una etiqueta o un conjunt d’etiquetes
destinades a donar referència unívoca
de les idees i dels conceptes purs i sens
pecat concebuts. D’ençà que W. von
Humboldt va proclamar als quatre vents
que no hi havia pensament sense llenguatge, la teoria del formalisme escolàstic va esclatar en mil bocins. «El
llenguatge –assegura Humboldt– és l’òrgan formador del pensament […]. L’activitat intel·lectual i el llenguatge són
una sola cosa.» Afirmació que ens torna
a portar a l’origen, al Logos. Però Humboldt va anar més enllà, perquè, segons
ell: «El fet de pensar no depèn únicament del llenguatge en general, sinó,
fins a un cert punt, també de cada llengua determinada.» Cada llengua, per
tant, tindria una capacitat particular de
percepció i de creació intel·lectuals. Si
això fos cert, el risc actual fóra enorme:
l’extinció lingüística que ens amenaça,
no solament eradicaria nacions i cultures, sinó també possibilitats de percepció dels problemes i de creació de
solucions. La pèrdua, doncs, no seria
únicament local, sinó també, i sobretot,
global, universal.

DIBUIX: J. CEBRIÀ

Però l’aportació més singular de la
intuïció humboldtiana és fer-nos adonar del poder creador de la paraula:
«A través de la mútua dependència del
pensament i la paraula es fa evident
que les llengües no són pròpiament mitjans per a presentar la veritat ja coneguda, sinó més aviat per a descobrir la
desconeguda.» La llengua, doncs, no
solament és pensament, sinó que, a
més, configura, afaiçona i crea pensament. Heus ací el seu immens poder.
H. von Kleist, de fet, ja ho havia anticipat d’una manera artística i potser
fins i tot exagerada, en el drama El
príncep de Homburg, on el seu codi
lingüístic el porta a acceptar inexorablement la pròpia condemna. Ara bé,
on va fer més palès el seu punt de vista
va ser en el breu text titulat Sobre la
gradual elaboració del pensament en el
transcurs de la parla, en què afirma que
el pensament només existeix inserit en
el llenguatge i, a més, que és aquest
darrer el qui fa avançar el primer,
temptejant de mot en mot, assajant respostes i sortides, i suggerint noves idees
i solucions. És a dir, que el pensament
no solament s’encarna en el llenguatge
per a poder caminar, sinó que, a més,
aquest és la crossa que li permet
d’avançar. En posa alguns exemples.
Un, el de quina manera l’astúcia lin-
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algú i amb raó. Avui dia, però, vivim
en una abundor tan forassenyada dels
mots que estem a punt d’arribar a la saturació de la nostra capacitat d’escoltar i d’entendre: les ràdios, les teles,
els mòbils, els diaris gratuïts que malden per posar-nos a les mans a la sortida del metro… Tot en va ple. La nostra atmosfera s’ha convertit en una
selva acústica, gràfica i embrollada,
plena de lianes, esgarips i fils invisibles. El que no aconseguí el silenci imposat, sembla que estigui a punt d’assolir-ho el baladreig que ens persegueix
en totes direccions i amenaça de degradar la paraula (i naturalment el pensament) fins a uns límits inimaginables.
Diu que vivim en la societat de la
informació i que tot té el seu preu. D’acord. Però això implica, al meu entendre, ser molt selectius, crítics i estar
constantment amatents. Perquè les coLa crisi de la paraula
ses ens arriben pensades, forjades, poNo és estrany, doncs, l’afany histò- lides i perfectament embolicades amb
ric que sempre ha existit per a contro- esquers de mal resistir. I perquè la palar la paraula. En el passat, les múltiples raula és una llavor que necessita silenci
censures, les repressions i les pràcti- per a germinar, silenci per a viure i siques inquisitorials van intentar amb lenci per a morir. Sense silenci no hi pot
més o menys èxit tenir-la estacada, mo- haver paraula, perquè s’esborra i es
nopolitzada i, sobretot, menada en el perd en el món del soroll i del guirigall.
rumb que més convenia als poderosos. La paraula, per a donar fruit, ha de sorQui té la paraula té el poder, va dir gir del silenci, que és el seu planter, i
tornar al silenci, que també li fa de nínxol. Exactament com qualsevol altra
llavor de la terra. I pel
camí, mentrestant, haurà
penetrat les ments del trajecte i tota la nostra existència es veurà impregnada i, no cal dir-ho,
trasbalsada per l’esclat
lluminós dels seus semes.
En la quietud del silenci,
la paraula és el llamp que
il·lumina la negror del cel
i dóna pas a la pluja vitalitzadora. En el batibull de
la fressa, és un simple
grinyol, un bramul, un
brogit que transita perdut
en la foscor i la fa encara
més llòbrega i laberíntica.
Quanta raó tenia el Poeta
de la paraula viva quan
deia: «Amb quin sant temor, doncs, no hauríem
de parlar! Havent-hi en la
paraula tot el misteri i tota
la llum del món, hauríem
Ramon Llull
DIBUIX: J. CEBRIÀ de parlar com encantats,
güística de la guineu determina el desenllaç de la coneguda faula de La Fontaine, Els animals atacats per la pesta,
magníficament traduïda al català per
X. Benguerel. I un altre, realment sorprenent, el que explicaria com unes
simples paraules canviaren el món. Us
en faig una síntesi. Mirabeau –segons
Kleist– el dia 23 de juny de 1789 hauria encès la Revolució Francesa amb la
«guspira» d’una sola frase; frase que
va començar dubitativa («Sí, hem sentit l’ordre del rei») i anà construint amb
vacil·lacions i reiteracions –les crosses– («Sí, senyor meu, l’hem sentida…»), sense sospitar que acabaria
reptant el rei («… digueu al vostre rei
que no abandonarem els nostres llocs
si no és per la força de les baionetes»)
i desencadenant una Revolució que
canviaria el curs de la història.
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com enlluernats. Perquè no hi ha mot,
per ínfima cosa que representi, que no
hagi nascut en una llum d’inspiració,
que no reflecteixi quelcom de la llum
infinita que infantà el món.»
La paraula ens permet de fer coses
meravelloses i, alhora, d’una gran complexitat, amb una facilitat esbalaïdora.
Potser per això mateix ens costa tant
d’adonar-nos del seu valor, de la seva
força, del seu poder. El mateix Maragall ens assabenta que Ramon Llull ja
ens havia advertit sobre la qüestió amb
la seva deliciosa prosa: «Tot quant hom
pot sentir amb els seus cinc senys corporals, tot és meravella; mes car hom
les coses sovint sent corporalment, per
això no se’n meravella.» Doncs, és més
o menys això el que ens passa amb la
paraula, amb la llengua: que de tan
apta, manejable, senzilla i alhora complexa, ens costa de percebre la magnitud de la proesa.
Les paraules tenen poder, però avui
aquest poder està reservat als qui són
capaços de crear el silenci que a aquelles els cal. Els mestres de les escoles i
els poetes ja fa temps que ho saben,
i ja és hora que també en sigui conscient la gent del carrer. No es resol res
en el fet que visquem en una polèmica
abrandada i constant sobre quin o
quins haurien de ser els noms de la
nostra llengua o si som o no som el
que som. Mentre no dominem el poder del silenci, les nostres paraules continuaran essent grinyols, bramuls i brogits, aptes solament per a expressar el
nostre malestar, la nostra queixa i fins
i tot el nostre radicalisme, però no pas
per a posar nom a les nostres pròpies
coses, ja que dominar el poder del silenci és l’autèntica manifestació de la
llibertat i del poder que ens manca.
Tant el pensament religiós, com el
filosòfic o el popular van plens d’exemples d’aquest immens poder de la
paraula. Des de l’anònim escriptor de
Les mil i una nits (–Obre’t, Sèsam! I la
roca es mogué...) fins al contemporani
Paul Auster: «Humpty Dumpty esbossa
el futur de les esperances humanes i
ens dóna la clau de la salvació: fer-nos
amos de les paraules que utilitzem, fer
que el llenguatge respongui a les nostres necessitats» (Paul Auster, Trilogia
de Nova York). Potser ha arribat l’hora
que comencem a treballar en aquesta
direcció. Per si de cas, poso punt final
a l’article i em concedeixo un temps
de silenci… u

TRIBUNA

Sobre potineries de diversa mena
P ERE G RAU
En el número 54 de LLENGUA NACIONAL Miquel Adrover es queixava de
la davallada de qualitat de moltes traduccions al català i, a jutjar pels exemples que en posava, ho feia amb tota
la raó del món. Jo, però, voldria concretar aquí un parell de punts en descàrrec dels traductors. Com deia M. Adrover, aquestes traduccions potineres les
ha observades especialment pel que fa
a best sellers internacionals, i puc imaginar-me perfectament que aquestes
traduccions es fan en unes condicions
que no són gaire favorables al treball
del traductor.
Hi ha traduccions per a les quals el
traductor es pot prendre tot el temps
que li calgui, sense que ningú l’empenyi amb el rellotge a la mà, i aquestes són les que més prestigi han donat
a les traduccions catalanes. Les de Carles Riba, de Josep Carner o de Marià
Manent en són una mostra. Les modèliques traduccions de l’Antologia de
poesia alemanya contemporània de
Feliu Formosa, de Joan Vinyoli i dels
altres traductors que hi varen participar, segurament que no haurien estat
possibles si s’haguessin hagut d’acabar
a toc de campana.
En canvi, pel que fa als best sellers,
hom pot imaginar-se que les editorials
volen fer-los sortir al carrer com més
aviat millor per tal que el tall de pastís
que els pertoqui sigui tan gros com pugui. Hi tenen tot el dret. Ara bé (i aquí
el problema no és sols de les editorials
catalanes sinó que existeix arreu), si l’editorial vol reduir costos, estalviant-los
en la tasca dels correctors, moltes de les
possibles fallades dels traductors (i sempre n’hi ha) no són esmenades, i com
més presses hi ha més galdós és el resultat. I en aquest cas trobo que és injust de donar tota la culpa al traductor.
He dit que el problema no es limita
pas a Catalunya. Relativitzant allò que
l’amic alemany d’Adrover diu, que a
Alemanya aquestes coses no passen,
puc dir per pròpia observació que en
passen prou per a poder arrufar-hi
també el nas, sobretot amb declinacions falses dels nominatius, i no sola-

ment en traduccions sinó fins i tot en
obres originals. Ara bé, que el mal sigui generalitzat no és pas cap consol.
Hi ha encara, a casa nostra, un problema addicional que Adrover també
esmenta: el dels desafortunats partidaris del català light, l’altra potineria a
comentar. Ignoro quants correctors hi
pugui haver que hagin estat infectats
per aquest virus, per al qual caldria trobar un remei ben eficaç. Si, com diu
Adrover, els partidaris del light creuen
que, calcant formes del castellà, el català «guanya en claredat», tenen pa a
l’ull, dit sigui amb tots els respectes.
Una pretesa simplificació de la llengua,
no sols porta a un empobriment de la
seva riquesa d’expressió, sinó també a
una desnaturalització que en darrer
terme condueix a una pidginització, a
unes formes que tant en podem dir catellanes com castalanes i que no corresponen ni a una llengua ni a l’altra.
Ningú no pretén que el nostre llenguatge de cada dia, a casa o a la feina,
sigui el del meravellós pròleg de les
Elegies de Bierville, però hi ha uns límits, i aquests han de ser indiscutibles
si no volem que al final els catalans de
demà parlin un català xava que faci envermellir el pobre Pompeu Fabra, en el
seu nuvolet des d’on ens miri.
A Alemanya es viu actualment una
trista mostra del que passa quan els partidaris d’un llenguatge light troben via
oberta. Ja fa anys que alguns «científics» de Ia llengua van entabanar els
ministres d’Educació dels Estats federals alemanys per a endegar una reforma gramatical que fes més fàcil, per
als nens alemanys, d’aprendre a escriure sense faltes la seva difícil llengua.
Després d’uns anys de gestació, a còpia d’excloure de les deliberacions els
filòlegs i escriptors que hi eren contraris, i que per desgràcia no es van prendre prou seriosament la desencertada
iniciativa dels «simplificadors», la reforma es va promulgar. Immediatament,
però, es va poder constatar que la major part d’aquestes reformes falsejaven
el sentit de moltes frases i feien perdre
a la llengua moltes de les seves eines

literàries més fines. L’escàndol ha
estat sonat. Algun diari dels més
importants i molts escriptors es
van negar a usar aquelles noves
normes. La reforma ha estat reformada una altra vegada (en
lloc d’anullar-la completament,
com la majoria trobava
més encertat), i a la «reforma decisiva», que entrarà en vigor aquest any, no hi
ha ningú (a part dels seus autors) que li doni vida per a gaires anys. Mentrestant, les criatures ja han hagut d’aprendre dues
o tres ortografies diferents i ja no
saben (ni ells ni els mestres) si
escriuen bé o malament la seva
llengua.
És això el que voldrien els
senyors del light? Encara no tenim prou pressions foranes que
ens vulguin desnaturalitzar?
Hem de contribuir-hi nosaltres mateixos per a més inri?
Tornant, per acabar, al problema de
les males traduccions, els lectors de català hem de tenir, però, una cosa ben
clara. Les editorials catalanes ja no són
(per sort!) les iniciatives individuals i patriòtiques que maldaven per publicar
llibres en la nostra llengua encara que
no hi guanyessin ni un ral. Ara són empreses normals i corrents que han d’assolir uns guanys per a sobreviure i que
han de reduir costos allà on poden, i, si
no els poden reduir, els han de reflectir
en els preus de venda dels seus productes. Correccions més acurades signifiquen temps i diners, que han de repercutir d’una manera més forta en els preus,
si tenim en compte els modestos tiratges
dels llibres en català, comparats amb els
d’altres llengües parlades per molta més
gent. Per tant, si volem llegir més bones
traduccions haurem d’acceptar de pagar
un parell d’euros més per la darrera obra
de Henning Mankell o d’Andrea Camilleri. El món és així. I que consti que no
tinc res a veure amb cap editorial. Què
més voldria jo, com a lletraferit gairebé
inèdit com sóc! u

LLENGUA NACIONAL - NÚM. 57 - IV TRIMESTRE DEL 2006

11

S I N TA X I

Ús de les conjuncions «i» i «o»
en oracions amb verbs d’elecció
C ARLES R IERA

INTRODUCCIÓ
En aquest article tractem l’ús de les conjuncions i i o
després de verbs d’elecció, com ara triar, escollir, elegir,
decidir, optar, distingir, separar, seleccionar, etc. Ho fem
després d’haver observat, en textos recents, una vacil·lació en l’ús de les esmentades conjuncions.

NOCIONS PRÈVIES
Amb vista a centrar el tema veurem un parell de nocions prèvies, concretament la diferència entre les conjuncions i i o, i el règim de la preposició entre.

Diferència entre «i» i «o»
Comencem per recordar que la conjunció i és copulativa (cf. exemple 1), mentre que la conjunció o (amb la
seva variant o bé) pot ser disjuntiva (exs. 2 i 3) o bé sinonímica (exs. 4 i 5):
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Carn i peix.
Carn o peix.
Hi vas tu o hi vaig jo?
Arena o sorra.
La medicina o l’art de guarir.

Una coordinació disjuntiva és aquella en què els membres que relaciona són alternatius l’un respecte de l’altre.
Vegem a continuació què passa quan al davant d’una
estructura coordinada, copulativa o disjuntiva, figura un
verb d’elecció, concretament el verb triar. Aquest verb pot
tenir valor inclusiu, assenyalant que escollim dues o més
coses, cas en què fem servir la conjunció i (exs. 6 i 7), o bé
valor exclusiu o alternatiu, assenyalant que de dues o més
coses en triem una de sola, cas en què fem servir la conjunció o (exemples 8 i 9):
[6]
[7]
[8]
[9]

Triar
Triar
Triar
Triar

carn i peix (o sigui tots dos aliments).
carn, peix i pasta (o sigui tots tres aliments).
carn o peix (o sigui un dels dos aliments).
carn, peix o pasta (o sigui un dels tres).

Règim de «entre»
Referint-nos al règim de entre quan va seguit de dos
o més termes, i semblantment al que passa amb el verb
triar, aquesta preposició pot tenir també un valor inclusiu o col·lectiu, o bé un valor distintiu.
El significat inclusiu o col·lectiu, amb idea de totalitat
i amb el concurs de la conjunció i, el veiem expressat en
els següents exemples (10 i 11):

El significat distintiu pot fer referència tant a l’espai
com al temps (a part d’altres aspectes); així, els diccionaris donen aquestes dues definicions de la preposició
entre: a) «En l’espai que separa dues persones o coses»
(exs. 12 i 13); i b) «En el temps que separa dos moments,
dos esdeveniments» (ex. 14):
[12] Moià és entre Calders i Collsuspina.
[13] Vam passar entre dues rengleres de soldats.
[14] Ella partirà entre les quatre i les cinc.

Prescindint de moment del fet que davant la preposició
entre hi vagi o no un verb dels que hem anomenat d’elecció, almenys fins avui en dia la forma tradicional i pròpia
que trobem pertot és amb la conjunció i, no pas amb la conjunció o. Vegem-ho en els exemples següents [15-17]:
[15] Trobar-se entre l’espasa i la paret.
[16] El llatí medieval era una forma intermèdia entre llengua viva
i llengua morta (cf. angl.: Medieval Latin was an intermediate
form between a living language and a dead language)1.
[17] Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

ESTRUCTURES ANALITZADES
Vistes les nocions prèvies, entrem ara en el tema anunciat. Ho farem fixant-nos en dues estructures sintàctiques
diferents que duen un verb d’elecció.

1. PRIMERA ESTRUCTURA: VERB + CD
La primera estructura sintàctica en què ens fixem consisteix en un verb d’elecció seguit de dos o més complements directes (CD) coordinats per la conjunció o. No ofereix cap mena de vacil·lació. Aquesta primera estructura
té dues modalitats, depenent del tipus de complement directe. Vegem-les:

1.1. Modalitat amb substantius o pronoms:
«Triar això o allò»
Aquesta primera modalitat consisteix en un verb d’elecció seguit de dos o més CD constituïts per substantius o
pronoms coordinats. Exemples:
[18]
[19]
[20]
[21]

Triar això o allò.
S’ha d’escollir el model Lula o el model Bush.
Els alumnes poden triar religió o ètica.
Els alumnes poden triar català, francès o anglès.

[10] Entre tu i jo ho aconseguirem.

Com hem vist abans, si en comptes de fer servir la
conjunció o, fèiem servir la conjunció i, no hi hauria
sentit exclusiu o alternatiu, sinó inclusiu. És clar que es
poden combinar ambdues conjuncions:

[11] Entre la mare i el fill sostenien la casa.

[22] Triar això i això altre o allò i allò altre.

1

Recordem que «la preposició entre es tradueix en anglès per between quan descriu la relació entre dos elements o bé la relació entre molts, considerats un per un. En canvi, es tradueix per among quan complementa més de dos elements, sense destacar-los individualment» (GA/5, pp. 271-272;
cf. també GA/5, pp. 350-351). És a dir, among equival així mateix al nostre enmig de. Vegem aquest exemple: Among the married couples we know,
misunderstandings often occur between the husband and wife.

12
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1.2. Modalitat amb oració subordinada:
«Triar si venim o no venim»
Una altra modalitat d’aquesta primera estructura és
aquella en què el CD és una oració subordinada: després
d’un verb d’elecció ve la conjunció si, la qual exclou la
preposició entre, cas en què s’usa o, no pas i; la conjunció si es pot repetir. Exemples:
[23] Hem de triar si venim o no venim (de cap manera no podem dir: * Hem de triar si venim i no venim; però sí que
es podria dir, combinant les conjuncions i, o: Hem de triar
si venim i sopem amb vosaltres o si no venim i ens quedem a casa).
[24] També pot escollir si vol instal·lar molts programes en el seu
ordinador o baixar-se’ls quan els necessiti.
[25] Ara decidirem si anem al cine o si ens quedem a casa.
[26) Que el venedor triï si vol que el client compleixi amb
Això o allò...?
el tracte o si vol quedar-se la paga i senyal com a inAixò i allò...?
demnització.
[27] Els republicans decidiran si voten l’Estatut o s’abstenen.
[28] L’ADN demostrarà si és el pare o no.
[29] Ara decidirem si anem al teatre, si anem al futbol o si
ens quedem a casa.

2. SEGONA ESTRUCTURA: VERB + C. PREP.
La segona estructura es distingeix de l’anterior perquè
el verb no va seguit d’un CD sinó d’un complement preposicional (C. PREP.) introduït per la preposició entre.
Veurem tres modalitats d’aquesta segona estructura:

2.1. Modalitat bàsica: «Triar entre això i allò»
En la modalitat diguem-ne bàsica –constituïda pel verb
d’elecció, la preposició entre i el C. PREP. format per dos
o més substantius, pronoms o adverbis– la conjunció que
s’hi usa tradicionalment és i (veurem, però, que hi ha dues
altres modalitats). Exemples:
[30] Triar entre això i allò.
[31] S’ha d’escollir entre el model Lula i el model Bush.
[32] I el problema de l’esquerra que, quan ha d’optar entre llibertat i igualtat, dóna prioritat a la igualtat, una igualtat que
degenera en igualitarismes (Josep Pla).
[33] Rjkaard haurà de decidir entre Puyol i Márquez.
[34] Mèxic ha d’optar entre l’Amèrica Llatina i els Estats Units2.
[35] Els alumnes han de triar entre religió i ètica.
[36] Els alumnes poden triar entre català, francès i anglès.
[37] No és molt savi qui sap triar entre mal e bé, mas qui de dos
béns sap triar lo major, e de dos mals lo menor (Compil.
Prov. Aràb., citat per Coromines, DECat, s.v. triar).
[38a] Avui us deixo escollir entre la benedicció i la maledicció
(Dt 11, 26, segons la versió litúrgica oficial).
[38b] Mireu, avui us proposo d’escollir entre la benedicció i la maledicció (Dt 11, 26, segons la Bíblia catalana interconfessional).

Tanmateix, no és estrany avui d’ensopegar amb exemples com els anteriors però escrits amb la conjunció o en
comptes de la preceptiva i. Creiem que això s’explica pel
fet que hom elideix mentalment la preposició entre, confonent la segona estructura amb la primera3.

2.2. Modalitat amb infinitius:
«Triar entre dormir i passejar»
Quan després del verb d’elecció i de la preposició entre vénen dos o més infinitius coordinats, si la conjunció
es pot prestar a ambigüitat (cosa que passa més com més
complexa és l’estructura), es recupera la conjunció de
l’estructura bàsica sense entre, o sigui o. Notem que, a
diferència del cas bàsic d’aquesta segona estructura –en
què podem elidir la preposició entre i, llavors, tornem a
la primera estructura–, en aquesta modalitat amb infinitius de cap manera no podem prescindir de la preposició
entre. Vegem-ho4:
[39] Triar entre dormir i passejar.
[40] Podem triar entre anar al cine i quedar-nos a casa.
[41] No podem optar entre vèncer i morir.

En els anteriors exemples no s’hi produeix ambigüitat
i, per tant, la conjunció i és l’adient; en canvi, en els que
vénen a continuació, susceptibles d’ambigüitat, es fa necessària la recuperació de la conjunció o:
[42] Decidir entre comprar un habitatge o llogar-lo depèn de
molts factors. (Notem que hom podria comprar un habitatge
i alhora llogar-lo.)
[43] El venedor pot optar entre obligar el client a complir amb el
tracte o quedar-se la paga i senyal com a indemnització.
[44] Sempre he cregut que calia optar entre comprar un pastís més
gros o bé dividir-lo d’una manera igualitària.
[45] Hem de decidir entre inserir-nos al món o aïllar-nos-en.
[46] Els governs han de decidir entre construir més col·legis o comprar més helicòpters per a la policia.
[47] Han de decidir entre fabricar el producte A, el producte B
o el producte C.

2

Si en comptes de dir optar entre dèiem optar per, llavors la preposició seria o: Mèxic ha d’optar per Amèrica Llatina o els Estats Units (cf. angl.: Mexic have to opt for Latin America or USA).

3

Així l’anglès actual vacil·la: We can choose between copper, silver, and/or gold = Podem triar entre coure, plata i or. Quan la selecció no és exclusiva i l’anglès usa among, llavors and és més adient que or: We can choose from among lions, tigers, leopards, cheetahs and many other felines.

4

En anglès poden dir tant to choose between leaving and staying com to choose between leaving or staying.
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[48) Sóc una dona apàtica i contradictòria, vegetariana i fumadora
compulsiva, que no es decideix entre obeir o rebel·lar-se, ferse monja o convertir-se en revolucionària cheguevarista.

[50a] Has d’escollir entre coordenades cartesianes i coordenades
polars.
[50b] Has d’escollir entre coordenades cartesianes o polars.
[51a] Com distingir entre bolets verinosos i bolets comestibles?

2.3. Modalitat amb elisió d’un substantiu:
«Triar entre un centre públic o privat»
Quan després del verb d’elecció i de la preposició entre ve un substantiu determinat per un adjectiu coordinat
amb un altre adjectiu el substantiu del qual ha estat elidit, aleshores la conjunció que s’hi usa és o, essent el cas,
naturalment, que els dos adjectius els prediquem no pas
inclusivament sinó alternativament. Vegem els següents
exemples contrastats (en la sèrie a sense elisió de substantiu
i, per tant, amb la conjunció i; en la sèrie b amb elisió i,
per tant, amb la conjunció o):
[49a] La primera decisió és optar entre un centre públic i un centre privat.

[51b] Com distingir entre bolets verinosos o comestibles?

Altrament, si, en els casos d’alternativa, fèiem servir la
conjunció i, semblaria que el segon adjectiu va coordinat amb
el primer; per això cal evitar d’escriure [49c], [50c] i [51c],
corresponents als exemples anteriors:
[49c] *La primera decisió és optar entre un centre públic i privat.
[50c] *Has d’escollir entre coordenades cartesianes i polars.
[51c] *Com distingir entre bolets verinosos i comestibles? u
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Gramàtica anglesa, V,
Ruaix, Moià 2003 (en sigla: GA/5).

[49b] La primera decisió és optar entre un centre públic o privat.

Nòtula

Codorniu

Hi ha uns quants cognoms o llinatges catalans
que vénen de noms d’ocell, com Colom, Pardal,
Falcó, Esparver, Milà, Gaig, Passerell, Rossinyol... I
Codorniu, sens dubte, encara que actualment aquest
nom no s’aplica a cap ocell: en lloc de codorniu es
diu arreu guatlla (gotlla, guatla...) Però en l’època
medieval s’havia dit també codorniu, nom d’origen
llatí (el nom científic és Coturnix coturnix), el qual
va passar a l’onomàstica abans de desaparèixer del
llenguatge comú substituït per guatlla, que és un nom
d’origen celta (com el francès caille).

Francesc de B. Moll deia que la forma codorniu havia desaparegut sense haver tingut temps de deixar cap
testimoni (conegut) en la llengua escrita com a nom
comú. Però el professor Germà Colon, infatigable escorcollador de la llengua antiga, ha donat compte, en
els seus treballs, de la presència de tres exemples de
codorniu com a nom d’ocell en textos medievals.
A.J.

S I N TA X I

Usos propis i espuris de «anar»
i «estar» + gerundi
J AUME V ALLCORBA I R OCOSA

Quan la persona que gramaticalment fa de subjecte de l’oració es trasllada, camina, es desplaça d’un lloc a
un altre, en català no es diu pas que
«està», sinó que «va».
Enric de Fuentes, escriptor modernista, publicava, poc abans de l’any
1900, uns contes amb el títol general
Estudis. La primera de les narracions,
«Als divuit anys», comença així:
Ahir vespre, al plegar de la feina,
anava esmaperdut, caminant amb
mandra. No hi pot posar «estava esmaperdut» perquè el context ens diu
que anava caminant. Tothom, en
aquell temps, hi hauria fet servir anava
i no pas «estava».
També quan hi ha figuradament un
«fer camí», això és, quan descriuen una
evolució, hi ha el verb anar. Del mateix conte d’abans:
Quan per més que varen atalaiars’hi totes les tafaneres del barri, no varen esbrinar ni mig argent de dolenteria, tothom va anar-s’hi fent, i varen
començar a estimar-la.
Explica el diari:
La policia va arrestar ahir, als afores de Las Vegas, dos homes que anaven amb un cotxe susceptible d’estar
carregat d’elements per a la fabricació
d’armes químiques.
Si el cotxe anava, val a dir, si es traslladava, el català feia concordar-hi el
context, el cotxe anava (no pas «estava») carregat d’elements... Al redactor, doncs, li fallava la genuïnitat del
català.
El nostre egocentrisme occidental
ha fet que miréssim l’Índia com un país
endarrerit. Afortunadament aquest concepte va canviant. El filòsof J.M. Duch,
empra, en el text transcrit, el verb anar
acompanyant «canviant»; no cau en el
castellanisme «està canviant».
El meteoròleg ens diu per televisió:
Ja no està entrant més aire fred. Si
el vent «entra», és que es trasllada. Els
catalans havien conservat, fins no fa

res, el sentit que estar és quietud, i el
significat oposat és anar, que vol dir
moviment. Calia, doncs, que l’home
del temps hagués dit: Ja no va entrant
més aire fred.
Hem aportat exemples compostos
del verb «anar + gerundi d’un altre
verb»: anava caminant, anar-s’hi fent,
va canviant. Per aquest fet hi ha qui
podria pensar-se que «estar + gerundi»
no és propi del català; i més ho podria
pensar, perquè hi ha qui l’ha assenyalat com a erroni. De fet, «estar + gerundi» és perfectament català, però no
pas sempre. No ho és quan hi correspondria el verb anar en lloc de estar,
que són els casos que hem exemplificat ara mateix. Tampoc no és catalana
la combinació «estar + gerundi» quan
és una mala traducció d’un anglicisme
de què ja parlarem.

Els elements lingüístics contextuals
concordants amb ésser
Recordem que el verb ésser és un
verb avinent quan expressem en català
la visió instantània d’un fet (sense prestar atenció a si dura o no dura), i també
és avinent quan ens referim a un fet
consumat, un perfet. En una oració en
què expliquem la visió momentània,
com en el resultat d’una fotografia instantània, sovinteja que hi hagi, en els
components de la frase, un circums-

tancial de temps que hi concorda; en
són exemple les partícules que signifiquen «aquell moment», tals com ara,
encara, quan, des de, des que, llavors,
aleshores, etc., i també en proposicions amb ja, on. Així mateix, ésser
convé amb els circumstancials de datació, que són els circumstancials de
temps que no contenen cap quantificador1; són de datació: avui, dijous, aquell
dia, etc. Conèixer aquests elements del
context d’una oració ens és un ajut important per al bon ús del verb ésser.
Cal tenir en compte, però, que
aquests mateixos mots van en oracions
amb estar, quan aquest verb significa
residir en un lloc o conviure amb algú.

«Estar + gerundi», apropiat o inapropiat
Val a dir i a destacar que si ara hem
parlat del verb ésser i d’elements lingüístics que solen acompanyar-lo és
perquè, força vegades, els trobem
acompanyant impròpiament el verb estar. I, doncs, cosa important als efectes
d’aquest article, si aquells mots acompanyants de ésser apareixen en una oració en què hi ha «estar + gerundi»,
aquest conjunt hi és mal emprat, no és
una oració correcta o genuïna. En el
cas de proposicions amb els mots que
hem esmentat, hi corresponia, en
comptes de «estar + gerundi», la forma

Aquest carro
va carregat
de llenya

FOTO: Josep Asenci

L’oposició anar / estar

1 Jaume Vallcorba i Rocosa, Els verbs ésser i estar en català, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Curial Edicions, Barcelona 1978,

pp. 20 i 21. També: «Com és constituït el complement circumstancial de durada limitada», Llengua Nacional, núm. 28, primavera de 1999, p. 24.
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simple del verb, vull dir sense que el
verb anés precedit de estar.
Diferentment, «estar + gerundi»
serà l’apropiat en aquelles oracions en
el context de les quals hi hagi un circumstancial de temps que contingui
un quantificador, o quan es refereixi a
una durada l’acabament de la qual l’assenyalem amb el mot fins.
És clar que tant ésser com estar poden figurar en oracions en què no hi
hagi cap dels elements lingüístics esmentats. Comprovarem que els és adequat l’un o l’altre si hi poguéssim introduir algun d’aquells elements i la
frase continua tenint el sentit que li volem fer expressar.
Dit això, exemplifiquem-ho i femhi comentaris.
Exemple: Quan ell va arribar estàvem dinant. ¿És pròpia o impròpia,
aquesta frase? Vegem que comença
amb l’adverbi quan, que és un dels que
figuren en l’inventari de mots propis
de les oracions amb el verb ésser. Per
tant, no escau en aquella frase el verb
estar i, per això, tampoc no és apropiat
en el conjunt «estar + gerundi»: estàvem dinant. La manera adequada de
dir-ho és: Quan ell va arribar dinàvem.
Un altre: Va ser ahir que vam estar
cantant ella i jo. El temporal ahir, que
és de datació, rebutja estar. Hi calia: Va
ser ahir que vam cantar ella i jo.
A fi que «estar + gerundi» sigui
propi del català hi caldria una expressió durativa, com ara: Va ser ahir que
ella i jo vam estar cantant més de dues
hores. On hi ha un circumstancial de
temps, més de dues hores, amb el

r Soci protector:
r Soci numerari:
r Subscriptor regular:

quantificador dues. O bé: Va ser ahir
que ella i jo vam estar cantant fins a la
matinada, on hi ha el mot fins, limitador de la durada.
Encara seria possible: Sí, ella i jo
vam estar cantant, si el que pretenem
és recalcar que «vam passar temps cantant». Encara que en l’oració no hi hagi
cap element lingüístic dels concordants
amb ésser o amb estar que ens ajudin
a discernir-ho, el fet que cal tenir present és que no és apropiat «estar + gerundi» si en el context hi ha algun element lingüístic dels que hem esmentat
com a acompanyants del verb ésser.
El cas és que la llengua escrita i parlada actual fa servir «estar + gerundi»
expressant l’actualitat d’un fet: En aquest
moment estem transmetent des del Liceu. Si és en aquest moment, calia dir
no pas estem transmetent, sinó senzillament transmetem. I encara que el locutor no hagués dit el circumstancial en
aquest moment, probablement corresponia sobreentendre-l’hi, i, per això, hi
pertocaria simplement transmetem.
Algú podria adduir que aquell estem era impropi perquè la cosa que el
locutor volia dir era: Som al Liceu
transmetent, en què som volia indicar
el lloc on ell es troba. La construcció
oracional de l’anterior exemple amb
som i el gerundi transmetent seria incongruent pels motius adduïts en
aquest article, precisament perquè ésser va amb el gerundi transmetent. Per
a dir-ho amb propietat calia dir: Som
al Liceu per transmetre..., o bé: Som al
Liceu, des d’on transmetem..., etc.
Així, doncs, ocorre que la llengua

L’anglicisme «estar + gerundi»
Hem comentat que, en català, «estar + gerundi» té caràcter duratiu, cosa
no gens estranya, perquè estar és
semànticament duratiu i els gerundis
també expressen durada; no cal dir,
doncs, que no sorprèn que concordin, en català, amb els circumstancials temporals de durada, tal com
hem dit.
Ara bé, el periodisme tradueix molt
de l’anglès i això fa que hagi de passar al català «presents continus» anglesos, com ara la resposta que un
anglès ens faria havent-li demanat: On
vas ara? L’anglès respondria: I am going
home, això és, jo estic anant a casa.
Adonem-nos que, en la pregunta que
li hem fet, hi ha un ara, un circumstancial de datació, que és precisament
(detall important!), «no duratiu».
Conclusió: el joc anglès del verb
ésser/estar amb un gerundi ha d’ésser
en català un temps verbal simple: Ara
vaig a casa, i no pas hi estic anant.
La interferència anglesa que acabem d’exposar, i que s’esmuny dins el
llenguatge periodístic català, ens espatlla el nostre genuí «estar + gerundi»,
l’ús del qual ja hem descrit en aquest
article. u
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escrita i parlada actual fa servir molt
«estar + gerundi», parlant del fet momentani actual. Ens fa tot l’efecte que,
en aquesta qüestió, se’ns ha introduït
un anglicisme, i que, ai las, ens hi hem
acostumat, amb la qual cosa se’ns n’ha
desballestat el bon ús.

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Tel. 93 456 88 79 /
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S I N TA X I

Zeugmes
J OSEP R UAIX

U

n dels defectes que apareixen
sovint en els escrits és l’anomenat zeugma, el nom del
qual deriva del terme grec zeugma,
que significa ‘lligam’ i que consisteix
a lligar o enllaçar dos o més verbs de
règim diferent amb un mateix complement que només escaigui al darrer.
Per a evitar un zeugma es pot repetir
el complement quan un d’aquests o
tots dos són representables per un pronom feble, o bé canviar un dels verbs
fent que tingui el mateix règim que
l’altre. Però també existeixen zeugmes en casos anàlegs als de verbs de
règim distint, com ara amb construccions que demanen diferent preposició i amb termes que fan alhora dues
funcions. Exemples:
• «Per què creus que cal respectar i tenir
cura de la natura?» (esborrany d’un llibre escolar; on respectar és un verb
transitiu i tenir cura una locució verbal
que regeix la preposició de; es pot desfer el zeugma dient: Per què creus que
cal respectar la natura i tenir-ne cura?).

Solà, Sint. norm., p. 10; la loc. verbal
ser conscients regeix la prep. de, mentre que el verb resoldre és transitiu; possible solució: ... suposa conèixer i resoldre les deficiències de...).
• «Després dels candidats, les enquestes
d’opinió són les grans protagonistes de
la campanya electoral americana. Gràcies o per culpa dels sondeigs, una
cursa que fa unes quantes setmanes es
donava pràcticament per guanyada...»
(d’un diari, 1-11-92; s’ajunten les locucions gràcies a i per culpa de; possible solució: Gràcies als sondeigs o per
culpa d’aquests, una cursa...).
• «Els numerals són els noms amb què designem i són coneguts els nombres»
(d’una gramàtica publicada en 1994; el
terme els nombres fa alhora de complement directe del v. transitiu designem i de subjecte de l’oració copulativa són coneguts; es pot arreglar dient:
Els numerals són els noms amb què designem els nombres i amb què aquests
són coneguts, o bé: Els numerals són
els noms amb què són designats i coneguts els nombres).

• «Els homes, negligint totalment i desentenent-se de la contemplació de Déu,
reberen la sentència de mort amb què
prèviament havien estat amenaçats»
(original abans de ser corregit, que hom
va arreglar així: Els homes, negligint totalment i abandonant la contemplació
de Déu, reberen...).

• «Només podré evocar aquells professors
que han perdurat amb més relleu en la
meva memòria: els que més em sorprengueren o vaig apreciar més» (on el
relatiu els que fa alhora de subjecte del
verb sorprengueren i de compl. directe
del v. vaig apreciar; la solució és dir els
que més em sorprengueren o que vaig
apreciar més).

• «Endegar el procés de normalització lingüística en la nostra societat suposa ser
conscients i resoldre les deficiències de
la dita societat» (exemple fornit per J.

• «S’assemblen a les dunes que avui s’alcen volubles i capritxoses i demà una
ventada ha desfet» (on el relatiu que fa
de subjecte de la primera oració coor-
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per a grups d’amics, famílies,
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crèdits de síntesi...
• Tel.: 972 68 05 12
• C/e: info@fesolsiproductesdesantapau.com

dinada i de compl. directe de la segona; la solució és posar-hi un altre
que: les dunes que avui s’alcen volubles i capritxoses i que demà una ventada ha desfet).
•

«Això sona i és certament per a molts
decebedor» (d’una revista, març 1994;
es tracta d’un cas una mica subtil: l’adjectiu decebedor fa alhora de compl.
predicatiu del v. sona i de predicat nominal del v. és; solució: Això sona decebedor per a molts, i certament ho és).

Ara bé, també cal evitar ultracorreccions: hi ha zeugmes acceptables;
són aquells que es produeixen amb dos
o més verbs considerats globalment,
com un conjunt. Exemples.:
• Víctor, passada la terrible angoixa i el
formidable ensurt dels primers moments, restà com atònit. Entrava, sortia
i es passejava per l’alcova de la partera
encara amb un relleix d’alarma i desfici (P. Bertrana, OC, p. 85).
• No oblidem que la primera obligació
de l’home sobre la terra és consumir
gasolina i entrar i sortir de les estacions
de servei (aquest exemple és tret de Pla,
OC 31, p. 451, però de fet allí va
aparèixer així: «i entrar a les estacions
de servei i sortir-ne», segurament perquè el corrector va esmenar, sense que
calgués, el text original de l’escriptor).u

Text extret del llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre el
català d’avui / 2, p. 109
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Sobre el mot «pissarra»
L LUÍS M ARQUET

P

issarra és un mot prou conegut
que figura en el Diccionari general de Fabra i d’aquí ha passat a
tots els diccionaris catalans posteriors:
DCVB, GEC i diccionaris derivats,
DIEC, etc. Figura també en el Diccionari etimològic i complementari de Coromines, on n’hi ha una àmplia informació.
Vegem ara les accepcions d’aquest
mot. El diccionari de Fabra, en la primera accepció, el defineix com a ‘roca
de gra molt fi...’ i també ‘una placa d’aquest material’. I després passa tenir el
significat de ‘roca preparada per a escriure-hi, dibuixar-hi...’ i, per extensió
‘superfície pintada de negre o d’un color fosc per a escriure-hi, dibuixar-hi,
amb una barra de guix’. També hi ha,
en el diccionari, l’adjectiu pissarrenc a ‘Pertanyent a la pissarra, semblant a
la pissarra’. Una cosa més o menys
semblant fa el DCVB.
Diguem tot seguit que es tracta d’un
mot foraster. Els mots usuals i genuïns
són llicorella (amb la gran quantitat de
variants populars: llecorella, nicorella,
etc.) i en molts casos llosa, mots,
aquests darrers, que en el Fabra queden
poc destacats i desfigurats.
Al costat d’aquests mots hi ha el
terme esquist, que té un significat molt
semblant al dels mots anteriors i que els
geòlegs defineixen acuradament.
Aquest és un mot culte universal que
no ofereix cap dubte, ni per la forma
ni pel significat.
Les equivalències d’aquests mots en
les diferents llengües són: cat. llicorella, cast. pizarra, fr. ardoise (ant. ardeise), it. ardesia, port. ardósia, piçarra,
angl. shale, slate; cat. pissarra (placa o
superfície), cast. pizarra o encerado, fr.
tableau noir, it. lavagna, port. quadro
negro, angl. blackboard. D’altra banda,
tenim: cat. esquist, cast. esquisto, fr.
schiste, it. scisto o schisto, port. xisto,
angl. schist.
Cal consultar detingudament el diccionari de Coromines per a veure’n la
procedència i l’ús real en el llenguatge
corrent. Reproduïm-ne alguns fragments que corroboren tot allò que aca-
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bem de dir. Defineix pissarra ‘del castellà pizarra, mot d’origen basc, si bé
la seva etimologia dins els elements
euskèrics no és ben segura’. Més endavant fa unes precisions sobre l’ús real
del mot en català altament interessants.
El documenta en el Labèrnia i diu que
«el registra ja en l’acc. mineralògica i
en l’escolar, ben precisades pel DFa. En
la segona és mot que s’imposa, entre altres raons perquè no té concurrents i no
es presta a objeccions. En l’acc. mineral és un mot estrany a la gent camperola i muntanyenca, i evitat àdhuc per
part de la ciutadania, fins al nostre segle, com a importació moderna del castellà. Per més que ja no es pugui considerar castellanisme condemnable.
Innecessari, però: pot reemplaçar-se
sempre, sigui per llicorella, que en la
pràctica i amb prou feines se’n distingeix, llevat de dir-se sobretot de la
menys dura i que conté un poc més
d’element argilós o silícic; sigui per esquist, a penes distint; sigui, sobretot,
per llosa. En la tota la nostra zona pirinenca i pre-pirenaica no s’usa altra
cosa que llosa...». Després dóna uns
quants exemples d’ús d’aquest mot i
acaba dient: «No vacil·lo a recomanar
que en la conversa fem tots el mateix;
reservant la possibilitat d’usar pissarra
en llenguatge més tècnic segons creguin aconsellable els professionals, naturalistes i geògrafs».
Fou pels motius esmentats que la
GEC, aconsellada pels assessors científics d’especialitat, es qüestionà la validesa del terme pissarra en català i la
definició que fa el Fabra del mot llicorella. Així es va decidir de canviar la
preferència entre pissarra i llicorella.
Calia, però, definir aquest darrer mot
d’una manera científica, des del punt
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de vista geològic, i, per tant, eliminar
de la definició la referència a pissarra
que representa l’adjectiu pissarrenc. Alhora es va deixar pissarra com a sinònim secundari de llicorella, amb la indicació de castellanisme. Aquell mot,
però, es va conservar per a les accepcions restants abans descrites, per a les
quals no hi ha cap terme genuí.
Una cosa semblant ha fet recentment el Diccionari de geologia dirigit
pel Dr. Oriol Riba.
Però el DIEC fa una cosa ben original; es fa un garbuix i ho embolica
tot. Segueix la GEC pel que fa a la
consideració de castellanisme (sense
indicar-ho, naturalment), en el mot
pissarra, que remet a llicorella, però
conserva la definició del Fabra per a
aquest darrer. Així, queda de la manera següent: llicorella ‘Roca pissarrenca, situada a l’inici del metamorfisme....’ i pissarra ‘Llicorella, esp. en
forma de llosa’. És a dir, que si, segons
aquest diccionari, pissarra és un sinònim de llicorella, resulta que pissarra
és una ‘roca pissarenca’, definició tautològica que caldrà veure si l’esmenen en una segona edició.
El Gran diccionari de la llengua catalana, que, com sabem, és posterior al
DIEC, el segueix; però, en general,
adapta les definicions a les que havia
establert en edicions anteriors i, per
això, gairebé sempre, esmena els errors
del DIEC. Aquí també torna les coses
al seu lloc en el sentit que ja hem comentat.
La conclusió és que caldria emprar,
com a terme mineralògic, llicorella o
llosa en lloc de pissarra i reservar
aquest darrer només per a les altres accepcions. u

LÈXIC

Què podem salvar dels dialectes?
Sis vies d’actuació respectadores,
autorespectadores, autoestimadores,
aportadores i integradores
X AVIER R ULL (Universitat Rovira i Virgili)

1. L’encaix dels dialectes amb
l’estàndard, una qüestió viva1
A una persona de Mataró, Igualada,
Granollers, Sabadell, Vic, Manresa,
Barcelona, Blanes o Vilanova i la Geltrú, la pregunta amb què es titula
aquest article (Què podem salvar dels
dialectes?) potser no li fa fred ni calor,
perquè és una qüestió que cau lluny de
les seves preocupacions lingüístiques.
Tanmateix, per a una persona de Tortosa, Maó, Palma, Alcoi, Elx, Fraga,
Tàrrega, Perpinyà o Benavarri, i fins i
tot de Berga, Reus, Puigcerdà o Figueres, la pregunta és pertinent. I és
que la gent d’aquestes terres veu amb
recel o perplexitat que bastants paraules, expressions o formes verbals i
pronominals pròpies del seu parlar s’hagin exclòs de la llengua normativa;
o, encara que la normativa les prevegi, s’hagin exclòs de la llengua
estàndard (vehiculada per l’escola,
l’administració pública i els mitjans
de comunicació). Per a calibrar el
grau de preocupació sobre aquest
tema basta comprovar la producció
bibliogràfica que ha generat2.
Aclarim d’entrada una cosa: la problemàtica dialectes-normativa ha canviat de paràmetres. Abans la queixa
era: Per què tal o tal altra paraula que
jo dic no figura en el diccionari normatiu? Aquesta qüestió, per sort, ha estat ben resolta en els darrers anys. En
efecte, la queixa es feia sobretot pel
diccionari de Fabra (1932); a tall d’exemple, Moll (1989) afirmava que Fabra no coneixia suficientment el vocabulari tradicional de les Illes, i, per
1

Bona part del contingut d’aquest article forma part de la intervenció que
l’autor va fer en la taula redona «Deu anys del diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans» (Tortosa, 26-11-2005), organitzada pel Centre d’Estudis Lingüístics de les Comarques Centrals dels Països Catalans i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. L’autor
agraeix els comentaris de Francesc Ametller (Menorca), Gabriel Bibiloni
(Mallorca), Àngela Buj, Joan Mascarell, Bartomeu Navarro (de lesTerres
de l’Ebre tots tres) i Ramon Sistac (comarques de Lleida i Franja).

2

Vegeu Bibiloni & Corbera (1984), Institut d’Estudis Catalans (1990;
1991), Veny (1991), Sistac (1992), Colomina (1993), Bibiloni (1995;
1997a; 1998), AADD (1996), Pradilla (1997; 2001), Navarro & Rull
(1998; 2000), Saragossà (1999), Buj (1999), Rull (2003), Izquierdo & Pradilla (2003), Martí i Casanova (2003) i Castellà (2004).
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això, aquest cabal lèxic no apareix
prou ben representat en el diccionari
general. En canvi, amb motiu de l’elaboració del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (1995) es va fer un esforç notable per incorporar solucions
lèxiques de diversos parlars3. És cert
que sempre pot quedar algun cas mal
resolt4; però el perfil general de la normativa és de generositat envers el vocabulari dialectal. Només així s’entén
que un diccionari que té vocació de general reculli una paraula com eixavuiro
‘esternut’, usual a la regió de Vic (segurament figura en el diccionari per la
seva expressivitat, ja que les formes
amb una alta expressivitat, encara que
siguin d’ús local, tenen la porta oberta
al diccionari)5.
Actualment, doncs, el problema es
troba en un altre àmbit: el model de
llengua i els canals de difusió d’aquest
model de llengua. En efecte, un mot
com coa pot figurar en un diccionari,
però alhora pot ser obviat o marginat
en els mitjans de comunicació o en els
llibres escolars. Això pot comportar
que algú acabi creient que no es pot
utilitzar coa, sinó que s’ha de dir cua.
El problema no és la normativitat d’aquest mot, perquè ja figura en el diccionari de l’Institut. El nus de la qüestió és que la societat no es basa en els
diccionaris per a triar les paraules que
posa en un escrit, sinó que tria les paraules en funció del que vehiculen determinats mitjans o centres productors
de documentació institucional (televisió, ràdio, premsa escrita, documents
administratius, manuals escolars, etc.),
de manera que, en la pràctica, aquests
referents acaben fent el paper de l’autoritat lingüística, suplint-la. Per tant,
per més que un mot figuri en el diccionari, si no se sent a la televisió o a
la ràdio és com si no hi figurés (almenys a efectes pràctics). Com diu Solà
(1987: 163), «un mitjà tan fascinador
com la TV arriba a fer creure que la
parla utilitzada és la més noble de la
llengua, i automàticament les altres
parles s’avergonyeixen d’elles matei-

xes». D’aquesta manera es dóna el que
Navarro & Rull (2000) anomenen endodiglòssia.
L’arrel del problema actual, doncs,
és que no s’ha trobat, en el marc de la
llengua estàndard, un bon encaix amb
els dialectalismes. Els efectes derivats
d’aquest fet són bàsicament tres (que
a) Hi ha desconeixement o fins i tot
menyspreu envers determinades
solucions dialectals (tant per part
dels qui usen aquestes solucions
dialectals com per part dels qui
no les usen).
b) Els parlants de dialectes allunyats
del model de llengua de la televisió i l’escola se senten (o els fan
sentir) menystinguts.
c) Aquests mateixos parlants poden
refusar el model de llengua que no
conté prou solucions del seu parlar, i no adherir-se a la llengua
(qüestió preocupant en llocs com la
Franja, el País Valencià o les Illes).
lògicament estan interrelacionats):
Posem una mostra de fets reals que
ajuden a veure l’abast del problema:
• L’any 1994 un mestre de la població de Rasquera (Ribera d’Ebre), mentre impartia classe, corregia els alumnes quan els sentia
dir rabosa: afirmava que havien
de dir-ne guineu.
• L’any 1994 la professora de català de l’institut de secundària de
la Terra Alta ensenyava que es pot
dir nosaltres cantam –que és la
forma pròpia d’aquesta comarca,
i que és el que s’ensenya a les escoles de les Illes Balears–, però
els alumnes la corregien perquè
altres professors escrivien nosaltres cantem.
• L’any 1995 un estudiant de COU
de Barcelona va demanar a l’autor d’aquest treball: Quin català
ensenyeu, a Tarragona? (com si es
poguessin ensenyar diversos models de llengua).
• L’any 1996 una adolescent de Bar-

3

En la introducció d’aquest diccionari Antoni M. Badia i Margarit explica el procés que es va seguir per a incorporar-hi dialectalismes.
Vegeu també Institut d’Estudis Catalans (1992; 1996) i Nogué & Riera
(1996-1997).

4

Per exemple, el diccionari de l’Institut no recull donja ‘embotit fet amb
la carn del coll del porc’, un mot típic de l’Alt Pirineu.

5

Sobre la incorporació de dialectalismes lèxics en el diccionari normatiu, vegeu Rico (1989), Gimeno (1993), Melis & Mascaró (1994),
Alomar & Moll (1995), Buj (1996), Miralles (1997), Picó (1997), Creus
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celona –per tant, estudiant de secundària– va preguntar a l’autor
d’aquest treball: Oi que «ma
mare» és incorrecte? (la pregunta
era sobre el possessiu ma).
• L’any 1996 un prioratí instruït que
treballa a l’Administració pública,
en llegir el Nou Diari, plantejava
el dubte sobre si les formes nadar
o llançar eren correctes, perquè li
feia estrany veure-les escrites en
un mitjà de comunicació.
• L’any 1998, amb l’aparició de l’edició catalana del Segre, aquest
diari lleidatà va decidir utilitzar
les formes d’infinitiu vindre i tindre (recollides en el diccionari de
l’Institut). Aquest fet va ocasionar
que més d’un lector mostrés la
seva sorpresa o fins i tot el seu
descontentament.
• L’any 1999 una parlant de Linyola
(Urgell) va dir a un barceloní:
Aplana’t! (perquè acotés el cap).
La resposta que li va donar el barceloní va ser: No es diu «aplana’t», es diu «ajupe’t».
• L’any 2000 un enginyer de gairebé trenta anys va afirmar que
caragol era incorrecte i que només es podia escriure cargol.
• L’any 2003 una tècnica lingüística
gironina experimentada va demanar a l’autor d’aquest treball
si realment es deia l’article masculí lo allà d’on és oriünd (parlar
nord-occidental), estranyada de
sentir-lo.
• L’any 2006 un funcionari oriünd
de Flix (Ribera d’Ebre) es lamentava que un professor del nivell C
de català pràcticament li havia fet
sentir que la seva parla flixanca
era una realitat a arraconar.
Els paràmetres del problema,
doncs, han canviat: un pic s’ha resolt
–més o menys– en l’àmbit lexicogràfic (els diccionaris), s’ha traslladat en
l’àmbit dels models de llengua (escola,
administració, mitjans de comunica-

[et al.] (1998), Ferrando (2000), Casanova (2002a; 2002b) i Rull (2007).
La majoria d’aportacions són tècniques, però tenen part de criticisme,
en el sentit que lamenten alguna decisió. L’excepció són Rull (centrat
només en qüestions tècniques) i Alomar & Moll (més aviat satisfets:
cal tenir present on es publica i a qui s’adreça la seva aportació, però).
Les aportacions d’Esteve [et al.] (1998; 2003) –respostes per Moll
(1999)– també contenen elements d’anàlisi en aquest camp. La problemàtica també afecta la terminologia científica i tècnica; vegeu Ramon (2002), Termcat (2004) i Rull (2004).
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ció, etc.). En conseqüència, si volem
resoldre aquesta qüestió, calen noves
fórmules i solucions imaginatives.
Aquest és el nostre propòsit: dibuixar
una línia d’actuació que permeti de
conjuminar la creació d’un model de
llengua estandarditzat –no podem renunciar-hi si volem una llengua forta–
i un cert acomodament dels dialectes a
aquest model de llengua, que encara no
s’ha assolit (acomodament que ha d’implicar un mínim de respecte per part
dels centres creadors d’estàndard, però
també, com veurem, capacitat d’iniciativa del territori complementant el
lideratge de la capital). Convé remarcar
la importància de resoldre aquest problema: a les Terres de l’Ebre, a la regió
de Ponent, a l’Alt Pirineu, a la Franja,
a la Catalunya Nord, al País Valencià i
a les Illes (en un grau o altre) l’adhesió
a la llengua pot quedar condicionada
pel sentiment que hem descrit6.

2. La base social del problema
Per tal de trobar-hi solució s’han fet
algunes aportacions de lingüística prescriptiva des dels territoris afectats7. Ara
bé, potser no s’han tingut prou en
compte els elements de caràcter social
que han incidit en aquesta qüestió. Dit
d’una altra manera: creiem que no es

pot abordar aquest tema tenint sols en
compte factors gramaticals, sinó que
també cal tenir en compte factors socials, geogràfics i històrics8.
En efecte, cal tenir present que –com
en tota llengua i tota societat– hi ha un
centre, Barcelona (o uns centres: Barcelona i València) que irradien el seu
model (lingüístic, però també social i
cultural). Això és inevitable; per tant,
el preu a pagar per l’estandardització és
que la capital imposa el seu model, ja
que té una gran capacitat per a divulgar les seves solucions lingüístiques, sigui perquè té el poder i, per tant, els
centres difusors (televisió, editorials,
etc.), sigui perquè les àrees capitalines
(com passa a la regió metropolitana de
Barcelona) solen ser més poblades.
Això es dóna a tot arreu, però afegim-hi un altre fet específic del català:
la llengua normativa actual –base de
l’estàndard– és obra de Pompeu Fabra,
feta al primer terç del segle XX. L’obra
de Fabra és hereva o fruit del moviment
polític i cultural conegut com a Renaixença, que es va manifestar durant la
segona meitat del segle XIX i principis
del XX. La Renaixença i els moviments
posteriors (modernisme, noucentisme,
etc.) van tenir uns protagonistes que la
van liderar: ideòlegs com el bisbe To-

6

Vegeu les reflexions de Pradilla (1995), Navarro (1995) i Ingla (2005)
referides al parlar tortosí i al seu encaix amb l’estàndard, i les repercussions que això té en l’acceptació de la catalanitat de les Terres de
l’Ebre i del Maestrat.

7

Pel que fa a l’encaix dels parlars altres que el central amb l’estàndard,
s’han fet diverses propostes pensades per a la fonètica i la morfologia,
com les de Beltran (1986), Aragonés (1995), Alomar & Melià (1999), Alomar [et al.] (1999), Julià-Muné [et al.] (2004) i Buj [en premsa].

8

S’ha de dir que hi ha aportacions que sí que tenen presents els elements
de caràcter social, com els llibres de Bibiloni (1997b) o Saragossà (2000).
També el llibre de Castellanos (2000) va en aquesta línia, si bé analitza
diverses llengües i no tan sols el cas català.

9

En efecte, no té sentit que el diccionari de l’Institut consideri dialectal
calcetí (‘mitjó’; es diu pràcticament a mig domini lingüístic) i, en canvi,
no consideri dialectal micaco (‘nespre’; es diu al Barcelonès nord i al
Maresme). La localització d’aquests mots (l’àrea d’ús de micaco es troba
a la regió metropolitana de Barcelona) és determinant a l’hora de considerar-los dialectals o no, més que no pas l’extensió geogràfica. En
aquest cas concret, però, s’hi ha d’afegir la percepció de castellanisme
que poden tenir els barcelonins respecte al mot calcetí, ja que, com que
no l’usen (diuen mitjó) però coneixen l’espanyol calcetín, els pot semblar fruit d’una interferència. Per a més dades, vegeu Rull (1999).

10

Hem apuntat dos elements de caràcter històric que cal tenir en
compte. Per a una visió completa del procés de normativització, vegeu Solà (1977; 1987), Lamuela & Murgades (1984), Segarra (1985a;
1985b) i Saragossà (1997).

11 Les ciutats mitjanes dependents de Barcelona són fonamentalment Man-

resa, Girona, Lleida, Tortosa i la conurbació Tarragona-Reus, encara que
també podem comptar-hi –amb una mica menys de pes– Vic, Igualada,
la Seu d’Urgell, Mataró, Granollers, Vilafranca del Penedès, Vilanova i
la Geltrú, la conurbació Sabadell-Terrassa, la conurbació Alcanar-Vinaròs-Benicarló, Palma, Andorra la Vella i potser Figueres i Perpinyà.
Entre les poblacions que enllacen els caps regionals amb l’últim racó
del territori hi ha Móra d’Ebre, Flix, Gandesa, Falset, Valls, Cambrils,

rras i Bages, intel·lectuals com Antoni
Rovira i Virgili, escriptors com Jacint
Verdaguer, polítics com Prat de la Riba,
centres culturals com el monestir de
Montserrat o l’Institut d’Estudis Catalans... no s’ha de perdre de vista on es
va originar el moviment de recuperació
de la llengua i la cultura. Si no és tenint present això, no s’entén per què
els diccionaris publicats des de Barcelona indiquen com a dialectals les solucions que no es troben a la Catalunya
Central i a la regió de Barcelona –el
diccionari de l’Enciclopèdia Catalana
(1982) ho fa de manera pràcticament
sistemàtica9. Així, doncs, l’explicació
–no pas la justificació– de la tria d’un
cert model de llengua és la preponderància d’una regió concreta del domini lingüístic en els inicis del procés
de recuperació nacional10.
Encara hi ha un altre factor importantíssim, de base social i humana, per
a entendre aquesta qüestió. I és que
Catalunya s’organitza en una xarxa urbana jerarquitzada. Al capdamunt d’aquesta xarxa hi ha Barcelona, a la qual
estan vinculades les ciutats mitjanes del
territori. Al seu torn, els caps de comarca
i centres urbans de funció semblant estan vinculats amb els seus caps regionals, i així fins a l’últim racó del país11.

Montblanc, Amposta, Ulldecona, el Vendrell, Balaguer, Artesa de Segre, Ponts, Agramunt, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Fraga, Tremp, Sort,
Solsona, Navàs, Puig-reig, Berga, Guardiola de Berguedà, Ripoll, Camprodon, Olot, Besalú, Banyoles, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Puigcerdà, Manlleu, Moià, Prats de Lluçanès, Calaf, Sant Celoni,
Martorell, Maó, Ciutadella, Eivissa, Manacor, Inca, Portvendres, Ceret,
Prada de Conflent, etc. Com es pot comprovar, en aquesta xarxa urbana
s’hi inclouen zones que no estan adscrites a la comunitat autònoma de
Catalunya, com la Franja (s’hi podria comptar alguna població aragonesa no catalanoparlant, com Binèfar o Alcanyís, amb relacions amb
Lleida i Reus, respectivament), l’extrem nord del País Valencià, l’extrem sud de la Catalunya Nord i l’Alta Cerdanya, Mallorca, Menorca
o el Principat d’Andorra. La raó és que les relacions humanes i els fluxos econòmics –que no s’han de cenyir per res a les divisions administratives– són l’autèntic instrument de mesura de les xarxes urbanes.
Així, el Principat d’Andorra té unes relacions humanes, econòmiques
i històriques intensíssimes amb l’Alt Urgell –i en una altra esfera amb
Barcelona–, i això és tingut en compte per geògrafs, economistes i sociòlegs (en el cas d’Andorra la Vella i la Seu d’Urgell, els economistes
parlen de ciutats bessones, un concepte propi de la geografia econòmica que s’aplica a ciutats que han prosperat gràcies a les interaccions
entre elles, sobretot si hi ha algun element que potencia aquestes relacions, com una frontera estatal o una complementarietat econòmica
–condicions que es donen entre Andorra la Vella i la Seu d’Urgell–).
Per a més informació sobre l’estructuració territorial de Catalunya en
xarxa urbana jerarquitzada, vegeu Riera (1989; 1991), Franquet (1991),
Ribas i Piera (2004) i Roca Cladera & Moix (2004). Al País Valencià hi
ha un sistema de ciutats mitjanes i caps comarcals semblant, si bé l’articulació és més feble en comparació amb Catalunya (per la mateixa
estructura territorial del país), de manera que és més difícil parlar d’una
xarxa urbana (només efectiva entre les ciutats de Castelló de la Plana
i la línia Xàtiva-Gandia). Com a ciutats mitjanes per sota de València
hi ha la conurbació Alcanar-Vinaròs-Benicarló, la conurbació Castelló-Borriana-Vila-real, Sagunt, Llíria, Alzira, Gandia, Xàtiva, Alcoi, Dénia, Alacant, Elx i Crevillent.
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Això implica una transfusió d’elements
culturals des del cap i casal fins al darrer poble. La pertinença a una xarxa
urbana comporta rebre l’influx de la
capital, mentre que la no pertinença a
aquesta xarxa urbana comporta sentir-se deslligat dels processos impulsats
des de la capital (incloent-hi, doncs, el
model lingüístic). Si comparem el País
Valencià i les Illes, veurem que el diferent grau d’adhesió a la xarxa urbana liderada per Barcelona té un reflex en el
grau de salut de la llengua. En efecte, hi
ha més implantació del secessionisme
a València que no pas a Mallorca; o
l’adhesió a la llengua per part dels baleàrics és un xic més alta en comparació amb la dels valencians12. Aquesta
diferència de comportament es pot relacionar amb els lligams històrics, culturals i socials entre Mallorca i Barcelona (des del segle XIX com a mínim) i
la manca d’aquesta mena de lligams
entre València i Barcelona. A escala
interna de Catalunya això també es
dóna. El Camp de Tarragona (amb les
comarques satèl·lit del Priorat i la Conca
de Barberà), la Catalunya Central, l’Alt
Ter i les comarques del Pirineu oriental,
l’Alt Pirineu occidental, Girona i l’Empordà, el Vallès, el Penedès, la Cerdanya
i la regió de Ponent es troben integrats
plenament en aquesta xarxa urbana, i
per això pràcticament no hi ha problemes a acceptar el model lingüístic de
TV3 o que s’ensenya a l’escola. En
canvi, a les Terres de l’Ebre durant tot
el segle XX no s’havien sentit integrats en
aquesta xarxa urbana (un lema típic del
segle XX d’aquesta regió era: Ni catalans, ni valencians: tortosins!). En aquest
sentit, es pot constatar que a les comarques de Ponent es va acceptar de seguida el model lingüístic que sorgia de
Barcelona i els trets dialectals propis s’-

han anat perdent amb més rapidesa; per
contra, a les Terres de l’Ebre hi va haver reticències a acceptar aquest model
de llengua (bé que actualment hi ha més
acceptació) i ha costat més que els trets
dialectals s’anessin perdent. Sistac
(1998: 43-45) dóna una explicació sociològica per a aquest fenomen: a les
comarques de Ponent la gent se sent
plenament catalana i això fa que es
plantegin per què parlen de manera diferent de la de l’estàndard vehiculat
per Barcelona (cosa que els mena a
amagar trets dialectals en certs contextos formals), mentre que a les Terres
de l’Ebre això no passa tant: la tradicional feblesa de la catalanitat d’aquesta regió fa que els dialectalismes
sorgeixin amb tota naturalitat, sense
matisar-los. Solà (1987) dóna la mateixa
raó per a explicar el motiu de la poca
adhesió de molts valencians a les solucions barcelonines en comparació amb
el comportament dels lleidatans. Segons
aquest autor, els lleidatans se senten catalans, i per això han acceptat el model
vehiculat des de Barcelona; en canvi, els
valencians no se senten catalans, i per
això no accepten el model vehiculat des
de Barcelona. Per tant, podem dir que
hi ha una relació de causa-efecte entre
el sentiment de pertinença a una
col·lectivitat (que està marcat en part
per la història però en part per la xarxa
urbana jerarquitzada) i l’encaix entre
estàndard i dialecte. En aquest marc, es
pot considerar que les Terres de l’Ebre
eren una peça desencaixada de l’estructura territorial catalana, i això ha
tingut un reflex en el manteniment del
parlar propi, força marcat durant el segle XX en comparació del que feien en
altres regions. (S’ha de dir, també, que
això ha canviat últimament: la pressió
popular contra el Plan Hidrológico Na-

Aquesta darrera afirmació s’ha d’entendre d’una manera general, i potser més vàlida per als segles XIX i XX que per al segle XXI, ja que l’escola
pública ha permès que la societat valenciana valori la llengua més que
no pas abans, i els moviments de recuperació de la llengua al País Valencià han assolit prou implantació.

13

Per a més dades sobre l’evolució sociològica de les Terres de l’Ebre des
dels anys noranta ençà, vegeu Valldepérez (2004).

14

Ribas i Piera (2004) considera que sense la fortalesa de Barcelona, avui
Catalunya com a nació potser no existiria.
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3. Les sis vies d’actuació
En aquest context, quines són les
sortides perquè els dialectes altres que
el central puguin sentir-se bé en aquest
model difós inevitablement des de Barcelona? Proposem unes quantes actuacions molt concretes i relativament fàcils d’implementar si hi ha la complicitat
dels professionals de la llengua (tècnics
lingüístics, periodistes, traductors, edi-

vocabulari16. Quant a la morfologia, en el cas del lleidatà –però no del tortosí– s’ha donat la pràctica desaparició dels trets propis (llevat d’algun, com cantessa
per cantés o, al Pirineu, cantariï per cantaria). I la sintaxi, com se sap, pràcticament no permet distingir dialectes. En conseqüència, en un futur la pertinença a una
contrada pràcticament només es podrà mostrar amb la

1. Refermar la fonètica. Sistac (1996) considera que la fonètica és pràcticament l’única cosa que es podrà salvar
dels dialectes, ja que el lèxic és cada cop més uniforme15.
En efecte, les diferències dialectals es troben en el vocabulari tradicional –per exemple, les tasques agrícoles–, però pel que fa a la informàtica –per posar un exemple– tots els catalanoparlants utilitzem el mateix
12

cional, impulsat pel govern espanyol
de J.M. Aznar, i les expectatives de
creació de la vegueria de les Terres de
l’Ebre, entre altres coses, han fet que
la societat ebrenca visqués un revulsiu
i acceptés amb molta més força la seva
catalanitat, almenys en comparació
amb els sentiments nacionals que hi ha
hagut al llarg del segle XX13.)
Des del punt de vista social, doncs,
és inevitable dependre de la iniciativa
de Barcelona. Agradi o no, això és així
(i, de fet, també podem dir que sort de
comptar amb una capital de les dimensions de Barcelona14). Per tant, fer
propostes per a l’estàndard sense tenir
en compte el factor de la xarxa urbana
jerarquitzada és anar contra corrent.
Les fórmules proposades per a l’encaix
entre dialectes i estàndard/normativa
tenen poques possibilitats de prosperar
si es fan mirant només els aspectes gramaticals: cal mirar també els aspectes
socials i urbans. De fet, creiem que formular propostes mirant només aspectes
gramaticals porta a un atzucac, perquè
no s’avança. Al contrari: quan es diu
que un mot hauria de ser estàndard –per
raons merament gramaticals– i després
aquell mot no assoleix l’estadi d’estàndard perquè no s’ha tingut en compte
com funciona la xarxa urbana catalana,
encara es crea més frustració entre els
usuaris d’aquella paraula.

15 Sistac (2005) explica que aparentment les diferències són lèxiques (hom

s’estranya de sentir una paraula que no coneix en el seu dialecte), però
en la pràctica les autèntiques diferències són fonètiques.
16

S’ha de matisar que al Principat d’Andorra i a la Catalunya Nord, per
influx del francès, també hi pot haver diferències en aquest camp del
vocabulari, com ara convivial per amigable, acull per pàgina d’inici,
etc. Per a més informació sobre aquestes diferències lèxiques modernes, vegeu Rull (2004).
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manera de pronunciar les vocals. En aquest sentit, si un
lleidatà, un gironí o un menorquí se sent orgullós del seu
origen, hauria de refermar –i no pas amagar– la seva
fonètica quan parla al mig de Barcelona o en un plató
de televisió. De fet, això ho solen fer els habitants de les
comarques gironines amb la pronúncia de e i o (ser amb
e oberta, flor i bo amb o tancada).
2. Elaborar una llista de paraules i expressions (no gaire
llarga: entre 10 i 20 per a cada dialecte o parlar) irrenunciables, que no poden desaparèixer de cap manera
per l’impuls homogeneïtzador d’un estàndard. S’ha de
ser conscient que es perdran moltes paraules (per allò
que apuntàvem abans sobre el vocabulari: en el segle
XIX es llaurava amb arada, en el segle XX s’ha llaurat
amb tractor i en el segle XXI llauraran els robots). Però
podem desplegar actuacions per a salvar unes quantes
paraules emblemàtiques, considerant-les consubstancials al territori i un element d’orgull del patrimoni local. Per posar uns quants exemples que els tortosins valoren especialment: xiquet (‘infant’), xic (‘jove’), espai (‘a
poc a poc’), xeic (expressió), jas (‘té’)17, reiaio (‘besavi’),
caldor (‘calentor, escalfor’), maldar (‘renyar’), tat? (‘oi?’
–per truncació de veritat?–, en expressions com Tat que
vindràs? o Era ell, tat?), debades (‘gratis o sense profit resultant’), poal (‘ferrada, cubell, galleda’), arreu (‘de qualsevol manera o de manera general’, en frases com recollir arreu), etc. Si mirem altres indrets, com ara
Menorca, també podem trobar-hi candidats a formar
part d’aquesta llista, com xerec (‘dolent, de mala qualitat’), rallar (‘parlar’), la locució fer net (‘netejar’, aquest
usual a totes les Illes) o idò (‘i doncs’); també anglicismes com pinxa ‘arengada’ (de pilchard) o xoc ‘guix de
pissarra’ (de chalk). Sobretot, això s’hauria de fer quan
dos dialectes coincideixen; per exemple, a les Illes i a les
Terres de l’Ebre del mató en diuen brossat (a Tortosa
diuen que la llet es brossa). Igualment, xiquet i xic es
diuen a Lleida, al País Valencià i al Camp de Tarragona,
jas a València i arreu (amb el sentit reportat) a la Plana
de Castelló. Segur que en tots els parlars en trobem
exemples: tempir (‘saó’, Elx i Girona), nin (‘infant’, Illes),
nano (‘infant’, Barcelona), trempar (‘amanir’, Illes), fressa
(‘soroll’, Girona, Andorra i altres indrets), beç (‘bedoll’,
Andorra i Rosselló), fesol (‘llegum fruit de Phaseolus vulgaris’, a tot l’occident català i a la Garrotxa)18, paer (‘regidor’, Lleida; també paer en cap ‘alcalde’), etc.19. Alguns
mots ja tenen aquesta marca d’orgull local, com cardar
(‘fotre’, Garrotxa, Empordà, etc.) o rai i raier (‘conjunt de
troncs baixats pel riu’ i ‘persona que mena un rai’, Pa17

llars; en aquest darrer cas, el reaprofitament com a reclam
turístic local ha permès que rai s’instal·lés en la llengua
estàndard amb tota naturalitat). Per tant, no inventem res,
sinó que agafem un fet sociolingüístic que ja es dóna i l’apliquem de manera planificada i proactiva. Per a fer-ho,
cal que els parlants d’un indret coneguin la llista de paraules, què se’n vol fer i dir-les sempre, fins i tot –o més
encara– quan l’interlocutor no les conegui (si cal, però,
desenvolupant després mecanismes perquè l’interlocutor
entengui el mot20). Cal ser conscient, en tot cas, que les
paraules o expressions que no figurin en la llista és molt
probable que acabin desapareixent amb el pas dels anys.
(No neguem que hi pot haver algun cas problemàtic. Per exemple, a les Illes utilitzen xerrar com a equivalent de parlar, i en fan bandera. En canvi, al Principat
xerrar (o xarrar) és equivalent de parlar però té un xic
més restringit l’abast semàntic: s’usa quan hom parla
sense que hi hagi una importància en el contingut; o
quan es parla massa21. El mateix es pot dir de espiar,
que al Rosselló equival a mirar però que a la resta del
domini lingüístic significa una manera molt concreta de
mirar: fent-ho d’amagat per tal de saber coses que en
principi no s’haurien de saber (i, per extensió, investigar algú o una empresa, una institució, etc., d’amagat).
Els mots tortosins escurar (‘fregar plats’), banyat -ada
(‘mullat’) i gelat -ada (‘fred’ –no pas ‘molt fred’–) tenen
el mateix problema. Si menorquins, rossellonesos i tortosins proposessin d’incloure xerrar, espiar, escurar, banyat -ada i gelat -ada en aquesta llista de mots seleccionats amb el significat propi de la seva zona hi hauria un
problema, perquè xocarien amb els usos més corrents
(els especialitzats) en la llengua estàndard. En un cas com
aquest, segurament és millor reservar xerrar i espiar per
al significat especialitzat, ja que si es fan sinònims absoluts de parlar i mirar poden caure en desús –perquè
la sinonímia absoluta porta a la desaparició d’un dels dos
mots–, i seria pitjor el remei que la malaltia.)
3. Ja que l’estàndard es configura a Barcelona, exigir –a
canvi del que els dialectes hauran de perdre– que l’estàndard incorpori unes quantes solucions de parlars altres
que el central quan són de molta utilitat per a tot el conjunt de parlants en les seves comunicacions formals (àmbit acadèmic, discursos, obres de referència, obres científiques, etc.)22. Es tracta de visualitzar aquestes solucions
en textos propis del registre estàndard. Vet aquí diversos
exemples: enguany ‘l’any en què ens trobem’ (que es diu
en gairebé tots els parlars), adés ‘ara mateix’ (en frases
com Adés l’he vist, usual a les Terres de l’Ebre, al País
tellanisme admès buscar), ja s’ha reintroduït en els dialectes que no
el feien servir gràcies a la informàtica. En efecte, hom diu fer una
cerca a internet.

Escrivim jas perquè és com ho porta el diccionari de l’Institut, encara
que també es podria escriure ias. A les Terres de l’Ebre es pot sentir de
totes dues maneres, i l’origen és, segons el DECat, l’expressió hi has (imperatiu d’haver-hi en el sentit de ‘tenir’).

20 En una visita a Pollença (Mallorca), l’autor d’aquest treball va sentir que

18

En el cas de noms de menjars, com fesol o brossat, hi ha el problema
de les cartes de restaurants. En efecte, en la pràctica s’ha fet més coneguda l’expressió botifarra amb mongetes que no pas l’expressió llonganissa amb fesols (que és el que diuen tarragonins, tortosins i lleidatans).

una pastissera del poble li deia que un pastís era «de brossat, de mató».
Primer va dir la paraula local, cosa que demostra que no volia renunciar-hi; i després, pel fet que ja sabia que l’interlocutor era del Principat, oferia l’equivalència.

19

S’hi haurien d’afegir les paraules d’ús local que s’han incorporat a la
normativa o l’estàndard perquè permeten substituir castellanismes, recurs que ja va utilitzar Fabra per al seu diccionari i que l’Institut d’Estudis Catalans (1992; 1996) també aplica; entre aquestes paraules hi
ha catxel (propi del Delta) o llumí (originari de l’Alguer). En el cas del
verb cercar, usual a les Illes i desconegut al continent (on s’usa el cas-

21

Al Camp de Tarragona es diu que algú té xarra quan vol dir que parla
molt, o que sap parlar molt bé i convèncer la gent.

22

Ha de quedar clar que on s’han d’incorporar aquestes solucions és en
el model de llengua de la televisió, la ràdio, els diaris, l’administració
pública, l’escola...; el diccionari normatiu ja reconeix aquestes solucions
i, per tant, no ha d’incorporar res.
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Valencià, etc.), llur (usual en la parla de la Catalunya
Nord), enjondre (que es pot sentir a les Illes), tantost (corrent al Penedès, pronunciat sense t final), suara (que es
pot trobar en la parla d’Osona i el Ripollès, però amb el
significat de ‘fa una estona’ i no pas ‘ara mateix’), quelcom (també corrent a la Catalunya Nord: allò que pot
aportar és que amb alguna cosa no es pot eradicar el castellanisme algo), i fins i tot el ple ús dels articles personals (na Maria, n’Enric)23. Són solucions lèxiques que es
fan servir amb tota naturalitat (en el cas de enguany, gairebé tots els dialectes l’empren), i que són altament funcionals, ja que permeten una gran economia expressiva
(les solucions barcelonines –aquest any, ara mateix, el seu
d’ells, alguna cosa– són menys econòmiques). Els mitjans
que vehiculen l’estàndard haurien de fer l’esforç d’incorporar i fer servir habitualment i amb naturalitat aquestes solucions vives en diversos parlars24. Com es pot
veure, aquesta proposta conté elements de reciprocitat:
tothom ha de renunciar a alguna cosa –encara que alguns renunciïn a més coses– i tothom aporta alguna cosa.
4. Reservar alguns trets morfològics dialectals com a marca
de registre en alguns àmbits. Això també es fa espontàniament (com el verb cardar, comentat adés): la gent jove
de Lleida fa el subjuntiu en -i, però quan hi ha una mica
de complicitat entre ells o entre ells i algú de fora diuen
No ho faços! (o No ho faigos!) en comptes de No ho facis!; és una marca de simpatia i complicitat, una picada
d’ullet. Un altre exemple és l’article masculí lo: tothom
–llevat d’algun autor hipercombatiu amb l’estàndard–
evita d’escriure’l; però el veiem en determinats contextos, com ara noms de publicacions locals (Lo Senienc,
revista local de la Sénia)25, eslògans lligats al territori
(«Lo riu és vida, no al transvasament»), noms de festes
populars (lo Festeto, festa jove de Ponts; lo Sarau, festa
de Lleida), noms de restaurants (Lo Restaurant, a Ponts),
renoms (lo Pelat, amb referència al jugador de l’Espanyol Iván de la Peña), bestiari (Lo Marraco, Lleida), noms
d’entitats lligades a fets culturals (Los Marracos, colla castellera de la Universitat de Lleida), títols de discos de música tradicional (Vinguen quan vulguen. Lo directe, disc
de Quico el Célio, grup musical tortosí), noms de personatges (Lo Cartanyà, sèrie de TV3), acudits («‘lo Ebre’
serà ‘s’Ebre’», comentari d’un acudit de Faro publicat al
23 Hi ha qui, des de Barcelona, ha afirmat que aquests mots (enguany, adés,

llur, quelcom, tantost, etc.) no els diu ningú o són massa literaris. Aquestes afirmacions són errònies: en tot cas es pot afirmar que aquests mots
només es diuen en uns parlars concrets i no són generals (i encara en
el cas de la paraula enguany això també és fals, ja que és d’ús general).
24 Aquest apartat inclou la preposició per a: si els tortosins fan l’esforç d’es-

criure Pensa a venir (quan diuen Pensa en vindre), els barcelonins també
podrien escriure màquina per a netejar vidres.

Nou Diari referit al transvasament d’aigua de l’Ebre a
Mallorca, any 1996), etc. Semblantment, a l’extrem
nord-occidental de l’illa de Mallorca no s’usa l’article
salat, sinó l’article literari (bé que vocalitzat en masculí:
eu), emprat pels habitants d’aquesta zona en eslògans
i textos similars –seguint la tendència que hem apuntat aquí–: eu Port (entre cometes en els vehicles de
l’Ajuntament de Pollença). Això pot ajudar a impedir
que desaparegui del tot aquest tret morfològic. De la
mateixa manera que la sinonímia absoluta afavoreix la
desaparició d’un dels dos sinònims i que l’especialització semàntica permet el manteniment de les dues peces lèxiques, l’especialització funcional o expressiva
pot ajudar a mantenir, poc o molt, un tret morfològic
concret. I sense comprometre l’estàndard.
5. Donar permissivitat a les formes plenes dels pronoms
febles (me, te, se, ne, mos, vos)26 davant verbs en textos informals (com notes manuscrites), especialment els
de la comunicació telemàtica (missatges de mòbil, missatges de correu electrònic, intervencions en fòrums
d’internet, intervencions en xat, etc.). Són solucions
corrents en la parla de la pràctica totalitat del domini
lingüístic27, i, en els contextos esmentats, avui dia no
és estrany trobar-hi escrites aquestes formes. Es tracta,
doncs, de reservar les formes fabrianes per a la formalitat i les formes populars per a la informalitat28.
6. Com a compensació per allò a què han hagut de renunciar els dialectes altres que el central, que la regió metropolitana de Barcelona no incorpori a l’estàndard solucions
dialectals seves, sobretot si són vistes com a vulgarismes
pels altres parlars. Hi ha molts professionals de la llengua
d’aquesta zona que escriuen aviam en comptes de vejam.
A aquests tècnics lingüístics o traductors se’ls hauria de
demanar si deixarien passar en un text veam (com es diu
al Priorat) o meam (com es diu a les Illes). Si la resposta
és que no, per coherència haurien de renunciar a escriure
aviam (com els prioratins han renunciat a escriure veam).
Es tracta de fer copartícips i corresponsables d’aquest procés els professionals de la llengua que treballen a la regió metropolitana de Barcelona, en aquest cas aportant
allò que els correspon en la construcció d’aquest projecte (un cert fre en l’ús de mots o trets fonètics propis
en àmbits mitjanament formals)29.
nes dels pronoms febles i l’article definit masculí és factible i seria positiu. Caldria veure, però, què s’ha de fer en altres casos. Pensem en l’article salat, actualment reservat a eslògans, com sa nostra (referit a una caixa
d’estalvis illenca) o es Crèdit (referit al banc illenc Crèdit Balear), però que
potser també hauria d’entrar en l’estàndard oral i qui sap si en alguns àmbits de l’escriptura (fixem-nos que ja s’empra en toponímia). Un altre
exemple és el demostratiu est (est home, estos hòmens, este xic), que té
un comportament diferent en el territori i, per tant, caldria veure com s’encara (i també determinar si cal escriure est xic o este xic i est home o este
home). Al País Valencià és habitual escriure’l (tot i que aquest també és
habitual en determinats àmbits); a les Terres de l’Ebre, les elits intel·lectuals solen evitar-lo i el canvien per aquest (llevat precisament dels autors que no tenen en compte els factors socials i urbans en la conformació de l’estàndard). També podem tenir en consideració algun element
sintàctic, com la construcció [encertar + a + infinitiu] ‘arribar a, aconseguir’, usual a les Terres de l’Ebre (Si ho encerto a saber, no vinc).

25

Aquest àmbit és propici per a posar-hi dialectalismes poc corrents en
l’estàndard: El Tempir (revista d’Elx), Raïls (revista d’Ulldecona).

26

La forma vos ja s’utilitza en l’alta formalitat a les Illes i al País Valencià
(Vos comunique que...; Vos notificam que...).

27

Precisament només a la Catalunya Central, al Penedès, a la regió metropolitana de Barcelona, etc., són habituals les formes reforçades (em,
et, us, etc.). Per tant, des del punt de vista dialectològic, allò minoritari
és el que va consagrar la normativa fabriana.

29 És evident que els barcelonins ho tenen més fàcil per a introduir els seus

S’ha de reconèixer que les mesures que proposem són més fàcils d’implantar en el camp del vocabulari que no pas en el camp de la morfologia. En tot cas, ens sembla que donar aquest tractament a les formes ple-

dialectalismes en l’estàndard, ja que precisament l’estàndard es vehicula des de Barcelona i, per tant, els dialectalismes de l’àrea hi entren
amb més facilitat.

28
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tors, mestres i professors). Són aquestes:
Encara queda pendent la toponímia:
¿com encaixem les solucions fonètiques
i lèxiques dialectals amb la tendència
uniformadora de l’ortografia i el lèxic que
vehicula l’estàndard, que s’ensenya a l’escola, etc.? Això afecta formes com pui o
roi per puig i roig, la neutralització vocàlica, les erres finals (Búger o Buja (Mallorca), Sóller o Solla (Mallorca), Binixèquer o Binixeca (Menorca), Músser
o Mussa (Cerdanya), Arànser o Aransa
(Cerdanya), Gréixer o Greixa (Berguedà), etc.; les formes amb -a tenen
certa tradició), l’africació en els parlars
illencs (Cala Ratjada o Cala Rajada) i la
forma de l’article lo30. En aquest darrer
cas, hi ha gent que considera que la
forma oficial hauria de ser lo Perelló
(municipi del Baix Ebre), i no pas –com
és ara– el Perelló. Però la forma el Perelló té raó de ser perquè en molts contextos l’article és l: Visc al Perelló, Ve
del Perelló, Passem pel Perelló, Va visitar ·l Perelló, etc.31 Amb tot, segons
Moll & Tort (1985) en toponímia menor
sí que és possible fixar la forma oficial
d’un topònim amb la seva forma més
aproximada al parlar de l’indret. Així, a
Mallorca podem tenir sa Resclò, provinent de sa Resclosa (avui no hi ha cap
resclosa, a més a més), amb caiguda de
s intervocàlica (a les Illes diuen camia
per camisa). (El mateix criteri es pot aplicar a la caiguda de d intervocàlica en
els parlars valencians.) Amb la forma de
l’article lo en tenim força exemples. Seria el cas de noms de roques (lo Gegant
[roca isolada del paratge de Sant Gregori, Falset, Priorat]), construccions aïllades (lo Maset [terme municipal de
Castellfollit de Riubregós, Segarra] i lo
Molinot [terme municipal de Rosselló,
Segrià] –segons el NOTMC–), zones paisatgístiques identificables (lo Turonet i
los Planells [terme municipal de Tremp,
Pallars Jussà] –segons el NOTMC–, lo
Vedro [indret de Prullans, Baixa Cerdanya] –DECat, s.v. vedre–, lo Morral
[muntanya de Falset, Priorat], lo Portell
[paratge del Baix Ebre], lo Picot [pic
d’Os de Balaguer, Noguera], los De-

dalts [zona muntanyosa vora Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant], lo Tormo [zona
muntanyosa entre la Torre de l’Espanyol,
Garcia i el Molar], los Bressos [paratge
de la Vall, vora Montblanc]) o altres elements (lo Coscollet [nom de túnel de la
carretera d’Oliana a la Seu d’Urgell, a
l’inici del pantà d’Oliana, Alt Urgell])32.
S’ha de reconèixer, però, que aquesta
proposta no és fàcil d’aplicar: a banda
que sempre es diu pujar al Gegant (i no
pas pujar a lo Gegant) i passar pel túnel del Coscollet (i no pas passar pel túnel de lo Coscollet), encara hi ha la di-

4. Condicionants per a aplicar
aquesta proposta
Tot això que s’ha plantejat té per
objectiu salvar algunes coses dels dialectes en el marc de la construcció d’un
estàndard dirigit des de la capital. Però
implica tenir en compte els condicionants i les limitacions per a poder-ho
dur a la pràctica. Primer de tot, cal assumir que hi ha coses condemnades a
desaparèixer, i cal determinar per endavant quines seran, perquè cal seleccionar quines es volen preservar o per
a quins àmbits es volen reservar.

Músser de Cerdanya

ficultat puntual de determinar si un
accident geogràfic concret és toponímia menor o major. Per això, Morey
[et al.] (1995: 264-265) concreten un
xic: lo es pot usar (també es pot usar el)
«en els nuclis de població unifamiliars
(possessions, xalets, etc.), en els d’accidents geogràfics o en topònims fossilitzats; no, però, en els noms de poblacions, grans o petites». I posa com
a exemples: lo Tufello, lo Molí Nou, lo
Fenollar, los Cantalassos, los d’Amunt.
A banda, Morey [et al.] (1995: 265)
consideren que en aquests casos lo és
un pseudo-article; quan és realment un
article (el puig X) ha de ser sempre el.
Per tant, quan es permet l’ús de lo hi ha
una certa idea de fossilització del topònim33.

30

Per a una aproximació a aquest tema, vegeu Badia i Margarit (1999).

31

En el cas de Canet lo Roig (poble del Baix Maestrat) és així perquè en
aquest topònim no hi ha cap context de reducció de lo a l.

32

Hi ha un cas curiós d’ús de la forma plena lo en toponímia de les Illes.
Bibiloni [et al.] (2001) reporten els nuclis anomenats Los Damunt i Los
Davall (Alaró, Mallorca). A les Illes la forma plena lo no s’utilitza com
a article masculí; per tant, encara que s’optés per no posar mai aquesta
forma plena en topònims dels parlars occidentals, en aquests dos casos
seria igualment obligat que hi sortís, atès que no és un article funcio-

Segon, les solucions que han d’entrar en l’estàndard són comptades, han
de tenir un gran aval social i han de tenir també l’acceptació de la comunitat
intel·lectual de la regió. Són condicions
tècniques necessàries. Per exemple, hi
ha autors tortosins que creuen que s’hauria de poder usar –i ho posen en els
seus escrits– pos (‘doncs’), amb l’argument que no és un castellanisme, sinó
un aragonesisme. Però l’admissió de
mots no es fa pel seu origen: hi ha molts
castellanismes admesos i molts anglicismes no admesos, per exemple. Però,
pel que fa a l’opinió del territori, no hi
ha consens sobre la seva admissibilitat
entre els mateixos autors tortosins, i cal
que una proposta gaudeixi de l’acceptació generalitzada. Diguem, finalment,

nal en la parla i, per tant, estan fossilitzats (no es poden canviar, doncs,
per cap altra forma). Fixem-nos que Bibiloni [et al.] (2001) escriuen los
amb majúscula: és una manera de fer notar que no són articles funcionals, sinó fòssils (pensem que Bibiloni és partidari d’escriure sempre els
articles amb minúscula).
33

Per a més informació sobre el tractament dels dialectalismes en toponímia, a banda de les obres reportades de Moll & Tort (1985) i Morey [et al.] (1995), vegeu Rull [en premsa]. En aquesta obra es fa
menció d’altres aportacions referides a aquesta qüestió.
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que pos no aporta res a la llengua estàndard, a diferència de adés (com hem
vist). En tot cas, qui defensa pos no és
perquè vulgui construir estàndard, sinó
que només pensa en el seu rodal local,
que és el posicionament més allunyat de
la construcció de l’estàndard (de la
construcció d’un país, en definitiva). Justament hem constatat que alguns que escriuen pos també escriuen fai i vai (per
faig i vaig), cosa que demostra la curtesa
de mires d’aquest posicionament: en realitat és faic i vaic sense pronunciar la
c final per resil·labificació –per això es
diu faigui o faigue i vaigui o vaigue en
el subjuntiu–; per tant, un tortosí que
vulgui escriure el que diu, hauria d’escriure faic i vaic per la mateixa raó que
escriu sant i salt i no san i sal, mots afectats exactament pel mateix fenomen
fonètic. En definitiva, cal defugir el localisme quan es treballa en la configuració de l’estàndard, perquè altrament
entraríem en un desgavell. Fixem-nos,
sinó, què passaria si des de la Costa
Brava es volgués escriure goita (com
els barcelonins escriuen aviam): és evident que cal escriure guaita, perquè, si
escrivíssim goita, ens hauríem de plantejar fer el mateix en altres casos que
tenen el mateix tret fonètic34.
Tercer, les solucions molt poc divergents s’han de sacrificar, ja que posen plom innecessàriament a les ales
de l’estàndard. Un bon exemple és l’extensió de la tercera conjugació (pateix
i patix): amb una única grafia n’hi ha de
sobres. En canvi, en el subjuntiu (canti
i cante, pugui i puga) les diferències
són prou importants per a mantenir-les.
En aquest context, precisament els tortosins han de renunciar al seu subjuntiu pugue (o púguigue), i optar per la solució valenciana (puga) –com proposen
la majoria d’autors tortosins– o per la
solució barcelonina (pugui) –com proposa Aragonés (1995) al costat de la

forma valenciana–35. (En el cas de seua
i seva, es van acceptar les formes amb
u fa molt de temps i potser és massa tard
per a fer marxa enrere: caldrà mantenir-les en la normativa.)
Quart, el professor de català que vol
introduir elements locals en l’estàndard
dels seus alumnes ha de ser conscient
que, fent-ho, potser introdueix elements
distorsionadors. Per tant, si es volen introduir localismes en un model estàndard, s’ha de fer per a casos comptats i
sempre que estiguin plenament justificats i tinguin l’aval unànime o majoritari dels intel·lectuals de la zona. A més,
cal assegurar-se que és una solució amb
possibilitats d’èxit. Sovint passa que hom
vol reintroduir una determinada solució genuïna en l’estàndard, però sense
veure que la majoria de la societat de
l’indret ja ha abandonat aquella solució
o l’ha arraconada irremeiablement.
I cinquè, s’ha de donar la màxima llibertat. Podem fer propostes per a l’estàndard, però no podem coartar aquest
estàndard. Hi ha autors que es lamenten
que alguns restaurants de les Terres de
l’Ebre s’anomenin can X, al·legant que
l’article personal en no es diu en aquesta
regió. Està bé informar el propietari del
restaurant que l’absència de l’article personal –tret propi del tortosí actual– és ben
català36. Ara bé, si després d’informar-lo
el propietari del restaurant vol posar-hi
can, això no ha de ser motiu de retret: en
una societat com la nostra, la llibertat és
un dels béns més preuats. En aquest sentit, si lliurement algú vol incorporar en la
seva parla un tret que no és del seu parlar, bé ho ha de poder fer. Lògicament,
no s’ha d’obligar a això (no es pot obligar a dir guineu si rabosa és en el diccionari), però tampoc no s’ha d’impedir
(no es pot obligar a dir rabosa perquè ho
han dit els avis; el jovent bé ha de poder
triar).
Els partidaris de defensar fèrriament

34 Mentre que a Catalunya es pot sentir coranta, al País Valencià diuen qua-

ranta; mentre que al Rosselló es diu cinconta i cotre, arreu es diu cinquanta
i quatre; mentre que a les Illes se sent llengo i a Barcelona se sent llenga,
arreu es diu llengua; mentre que a les Illes se sent Pasco, a Catalunya se
sent Pasqua; mentre que a les Illes se sent aigo i a Barcelona se sent aiga,
en molts altres llocs es diu aigua (i al País Valencià auia, pronunciat auia); mentre que al Priorat se sent cortera i a Andorra corteró ‘mesura de
gra’, en molts altres llocs es diu quartera i quarteró; mentre que a Andorra i a les Illes es pot sentir gonyar, en altres indrets es diu guanyar; mentre al Rosselló es diu gotlla, arreu es diu guatlla (o guatla); mentre al Rosselló i a Andorra s’ha dit tradicionalment igol, arreu es diu igual; mentre
que a Mallorca es diu qualque, a Menorca es diu colque; mentre que a
Mallorca es diu ego, en molts altres llocs se sent euga o egua; mentre que
al Rosselló i a Andorra s’ha dit tradicionalment gopo, arreu se sent guapo;
mentre que a Andorra s’ha dit tradicionalment gordar, en molts altres
llocs se sent guardar; mentre que al Rosselló se sent engony, arreu se sent
enguany. Hem vist que la toponímia menor pot recollir algun fenomen
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les solucions pròpies d’un dialecte diran
que aquesta proposta que fem implica
renunciar a massa coses. Certament, a
dreta llei –diccionari i gramàtica en mà–
es podria exigir a un corrector que no
corregís un lo masculí d’un text; i moralment es podria exigir que TV3 vehiculés un determinat mot de les Illes ni
que fos de tant en tant. A dreta llei es
podria exigir molt més del que proposem. Però s’ha de ser possibilista, i el
marc social actual pràcticament impedeix aquesta sortida (i, com s’ha dit, crea
més frustració). La via que proposem
assumeix que quelcom es perdrà; però
potser podrem salvar alguna altra cosa
sense comprometre el projecte comú
de país i de llengua estàndard. Així, seguim les paraules de Sistac (2005) en el
sentit que cal pensar quin model oferim
als xiquets ribagorçans a l’escola: ¿la
llengua de l’avi, que no pot emprar a
Lleida quan hi va a treballar?; ¿o un model de llengua que sigui de facto estàndard encara que contingui alguns elements específics (dels quals, d’altra
banda, hom es pugui sentir orgullós)?

5. Conclusions
Arribats en aquest punt, es pot explicar per què el subtítol de l’article diu:
Sis vies d’actuació respectadores, autorespectadores, autoestimadores, aportadores i integradores. Respectadores, perquè l’estàndard respectarà els dialectes
(en allò que hàgim acordat que cal salvaguardar). Autorespectadores, perquè
els parlants dels diversos dialectes, amb
les seves aportacions, són els primers a
assumir un paper responsable i protagonista en la construcció i l’assumpció
de l’estàndard. Autoestimadores, perquè
contribueixen a augmentar l’autoestima
dels catalanoparlants de dialectes altres
que el central. Aportadores, perquè des
dels dialectes altres que el central es fan
aportacions per a l’estàndard (cas de

dialectal; per això sí que és factible que s’escrigui collet de Goitallops
(Osona) (NOTMC), encara que la forma normativa sigui guaitar.
35

En parlar de solució valenciana per al subjuntiu del tipus puga en realitat fem una simplificació didàctica, ja que als ulls d’un tortosí puga és
valencià. També en podríem dir solució clàssica. S’ha de dir, també, que
a les Terres de l’Ebre hi ha gent que diu puga en comptes de pugue o
púguigue, encara que aquestes altres solucions, més populars, tenen
tendència a estendre’s.
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Posats a informar, també seria pertinent dir que l’article personal en sí
que era usual a les Terres de l’Ebre i al País Valencià en el passat, com
ho demostra la toponímia, on trobem fòssils: Masdenverge [de mas d’en
Verge] (Montsià), Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa), Canet d’en Berenguer (Camp de Morvedre), la Torre d’en Besora (Alt Maestrat), la
Font d’en Carròs (Safor), Llocnou d’en Fenollet (Costera), vall d’en Corretja, barranc de n’Onofre, tossal d’en Querol (Matarranya tots tres).

LÈXIC
adés, enguany, etc., però també de xiquet, espai, etc.). I integradores, perquè
ajuden a integrar al país aquells territoris amb dialectes allunyats del central.
Allò que ens ha mogut a posar negre
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Per a llegir dret o assegut
D AVID C ASELLAS

H

i ha paraules que, no se sap
ben bé per què, tenen tots els
números de la rifa per a quedar
arraconades en l’oblit i passar a ser arcaismes. Bé... de fet, en català, en molts
casos sí que sabem per què: per la influència de la llengua castellana.
En llegir el títol del text, a part de
la sorpresa causada per un títol ben estrany, sens dubte que els lectors de
LLENGUA NACIONAL no s’hauran estranyat de l’ús dels mots dret o assegut.
Però avui aquests mots estan en retrocés, davant els mots castellans assentat i de peu. La situació d’ambdós mots,
però, no és la mateixa. Mirem d’explicar-ho.
El castellanisme assentat és un dels
més coneguts i tractats en tots els manuals i llibres d’estil de llengua catalana. Així, és un mot que molta gent fa
servir en llengua oral col·loquial, però
conscients que en llengua estàndard és
inadequat o incorrecte i no s’ha d’emprar. Els mestres i professors de llengua
s’han encarregat prou bé d’explicar que
és un castellanisme i, per tant, no és fàcil que a un locutor se li escapi l’ús
del mot assentat en lloc del normatiu
assegut.

En canvi, de peus (en plural) és una
expressió que, tot i trobar-la en el Tirant lo Blanc («Tirant volia restar de
peus per star prop de Phelip»), segons
Coromines sols s’havia continuat usant
pels escriptors valencians. Actualment
torna a reintroduir-se per calc del castellà, fins i tot entre els locutors i periodistes més coneguts. Ara bé, l’expressió en peus sembla que, segons
Coromines, sí que té un ús molt més
general i és usada des de Ramon Llull
fins a l’actualitat: «Les hem saludat, i
parlat un poc en peus, tornant’s-en a
retiro» (Baró de Maldà).
Comparem les definicions de dret a en català i castellà:
Dret -a: En posició vertical (per
oposició a inclinat, decantat); dempeus (per oposició a ajagut, assegut).
Hem de posar els pals ben drets: que
no es decantin a un costat ni a l’altre. Estaven asseguts i els va fer posar drets. Al tramvia, vam anar drets
tot el camí (diccionari del IEC).
Derecho –a: Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a
otro (diccionari de la RAE).

És evident que les definicions en
català i en castellà no són iguals, ja
que en castellà derecho no s’oposa mai
a sentado, cosa que sí que passa en
català. Per tant, no hem de perdre
aquesta expressió tan nostrada: estar
dret o posar-se dret.
Cal tenir en compte que la locució
de peus sí que és correcta en uns altres casos, formant part de frases fetes
com poder pujar-hi de peus (per assegurar la certesa d’una cosa) o no tocar
de peus a terra (no ser conscient de la
realitat). També és correcte, com a
cultisme, el mot dempeus, que potser
tendeix a ampliar l’ús, en detriment
de dret, per la seva similitud amb el
castellà de pie. Una altra expressió
correcta en català és a peu dret: Va
veure el partit a peu dret.
De tota manera, malgrat que en
peus pugui ésser considerat correcte,
cal no perdre l’ús del mot dret, que, a
causa de la interferència del castellà,
on té un altre significat, va deixant de
fer-se servir. Així, diguem: A l’autobús
vam anar drets tot el camí (i no pas
anar de peus). u

Comiat de VÈRTEX

F

a vint-i-cinc anys que quatre amigues de l’associació Cultura, Informació i Cristianisme (CIC),
amb el títol de la Junta Assessora per
als Estudis de Català (JAEC), van iniciar
una feina de traducció, correcció i assessorament de la llengua catalana,
sota la tutela del professor Albert Jané,
que les ajudà a aclarir dubtes i avançar
per aquest camí.
En un principi, l’oficina s’establí al
carrer de Muntaner, núm. 45, amb el
nom de VÈRTEX. Més tard es van plantejar d’organitzar cursos de català, i és
així que varen contractar uns professors.
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Els cursos eren trimestrals i de nivell
superior. Els alumnes que els seguien
eren correctors d’editorials, mestres i
llicenciats de Filologia Catalana.
Aviat el lloc es féu petit i es traslladaren al c/ de la Riera de Sant Miquel
(edifici Pompeia), on es continuaren
les classes fins al curs passat.
No cal dir que resta el goig d’haver
ajudat tot un alumnat, que supera amb
escreix el miler, a ser bons usuaris de
la llengua catalana.
També, des d’aquestes pàgines de
LLENGUA NACIONAL, aquestes quatre
senyores donen les gràcies a tots els
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professors que han passat per tal centre i que tan bones lliçons han impartit. Un agraïment molt gran, doncs,
pel mestratge d’Albert Jané, de Carles
Riera i de Josep Ruaix, però també
per a tots aquests altres: Joan Abril,
Joan Artés, Bartomeu Bardagí, Teresa
Barenys, Montserrat Benet, Oriol
Camps, Joan Costa, Josep Daurella,
Jaume Fina, Marcel Fité, Ricard Fité,
Joan Fortuny, Esther Franquesa, Jordi
lbañez, Josep Mestres, Jordi Mir, Neus
Nogué, Ariadna Puiggené, Cèlia Riba,
Ramon Torrents, Francesc Vallverdú
i Marta Xirinachs. u
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El parlar de Collsacabra:
apunts de lèxic i fraseologia
J ORDI D ORCA

Una part de la comarca d’Osona a primer pla i el Collsacabra al fons

L

a informació que us oferim a continuació és treta de les nostres dades obtingudes en els primers
anys d’aquest segle, sobretot en el treball de camp als termes municipals de
Rupit-Pruit, Santa Maria de Corcó i Tavertet, i contingudes, gairebé totes, en
la nostra monografia inèdita intitulada
«El parlar de Collsacabra, aproximació
i assaig de descripció».
En la caracterització d’aquesta comarca natural, situada a migdia de la
Garrotxa però molt vinculada amb les
terres de la Plana de Vic, és obligat
d’indicar que, des del punt de vista
de la geolingüística, les majors afinitats que observem es donen, segons el
nostre parer, amb les terres del nord
del català central (molt sovint amb l’anomentat català sepetentrional de
transició, però a vegades també amb
el dialecte rossellonès).
Alguns elements del lèxic que ens
poden ajudar a percebre aquesta relació són, entre altres: anderris ‘mals endreços’, barrumera ‘escuma’, beç ‘bedoll’, canic ‘gos’, col·lotge ‘conversa
animada, enraonia’, condeir ‘nodrir els
animals’, eixorit ‘eixerit’, escapiar ‘escalabornar’, escopinyar ‘escopir’, estimberri ‘cingle’, farda ‘brossa a l’ull’,
feixica ‘petit i allargassat terrer de conreu’, magrinyol ‘terrer primall’, nyaufar ‘abonyegar’, piulots ‘fred intens als
dits’, quec ‘tartamut’, recebre ‘anar a
l’encontre d’algú’, rispa ‘vent fred’, tabé
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‘també’, tronca ‘tros de tronc de blat de
moro després d’haver-ne collit les espigues’, xurmar ‘xarrupar, xuclar’.
Afegim-hi, a tots aquests, el cas
molt interessant del verb amarigolar
‘rebregar la roba’ (registrat a Rupit), que
ens recorda, sens dubte, el substantiu
rossellonès marigola ‘múrgula’ (que figura en els diccionaris de Botet i Verdaguer) i també en el DECLC de Joan
Coromines.
En aquest apartat de comparació
interdialectal no hi falten tampoc els
elements del lèxic que Collsacabra
comparteix amb el dialecte baleàric:
malandando (o malandandis), el verb
salsir ‘recremar, dessecar’, cumquibus
‘diners’, l’adjectiu magrelis i l’expressió coll del braç ‘canell’ (coll des braç
a Eivissa).
Si fèiem, a més, un ràpid, fulgurant repàs de la nostra història de la
llengua, també podríem fer sobresortir alguns elements del nostre pòsit.
Breument, del substrat cèltic, són coneguts a Collsacabra els mots bagassa
‘prostituta’, rega ‘solc’. I del substrat
àrab en podríem destacar sobretot alguns mots que, a part dels més generals (com ara albarà o sucre), tenen
una difusió geogràfica més limitada o
bé han esdevingut veritables arcaismes: alarb ‘esquerp’, forro ‘infèrtil’,
galvana ‘peresa’, marfegassa ‘dona de
mala conducta’, salema ‘cantarella,
xerrameca ensopidora’.

Tenen interès, així mateix, certes
expressions relacionades amb l’esfera
de la sexualitat i de les relacions sentimentals, com ara bufar les sopes ‘experimentar l’orgasme’ o fer servir els
reculants, usada –ens diuen a Rupit–
per a referir-se a l’acció d’interrompre
l’acte sexual. Afegim a això l’aplicació
translatícia dels verbs enxerinar ‘posar
en erecció el membre viril’ o rostollar,
que a Rupit (com a la Garrotxa) es fa
servir, en el llenguatge vulgar, per a indicar treball sexual. Al mateix indret el
verb rasclar pot tenir, a més del significat agrari, el sentit de ‘festejar’, i l’apel·latiu pixaportes hi és usat per a
identificar l’individu festejador, de
sexe masculí, avesat a passar una bona
estona esperant la xicota.
Són suggerents, i tenen un aire ben
local, expressions i locucions relacionades amb el cicle de la vida i la mort:
anar al ribast ‘morir’, fer cluc o fer
nyec, totes dues significant ‘fer el darrer alè’.
Per a il·lustrar aquest tarannà dels
nadius de Collsacabra tenim, a més, la
frase ser un home de bon faire, d’inqüestionable gust provençal, l’adjectiu
esqueixat ‘renegaire’ (aplicable al geni
irat, intempestiu, que era propi dels traginers), i alguns eufemismes: carambes, collops, hòstima, mal-llucat, malteixit.
Destaquem, encara, algunes formes no expressament registrades en
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Sant Julià de Cabrera, vist des del santuari de Cabrera
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el DCVB: acaletrat ‘enderiat’ (cf. cast. del futur i condicional del verb anar.
caletre, occ. caletre), cambreria ‘esSemblantment, en morfologia notança, generalment adossada al cos minal, tenen la mateixa continuïtat,
principal del mas, generalment ocu- cap al nord, les solucions que incorpada per un masoveret’, calener ‘tron- poren els possessius femenins meu,
quet de boix sec que hom encenia per teu, seu, en frases com ara la meu
fer claror’ (d’on surt, a més, l’expressió mare, la teu germana, que retrobem
estar sec com un calener), cavòrcula tant en el català septentrional de tran‘cova petita’ (mot registrat pel Grup de sició com en el dialecte rossellonès.
Recerca Folklòrica d’Osona en aquest
mateix sector geogràfic), compixum
Finalment, caldria advertir que els
‘pluja fina, regalim de la boira’, moseró colors del vocalisme tònic de Collsa‘grandassàs’, nyuma ‘mastegoll’, tre- cabra s’avenen més amb el paisatge
melló ‘turmell’ (només registrat a Tavertet).
Vist en perspectiva, doncs, Collsacabra constitueix una terra de transicions amb matisos variats que,
com hem dit de bon principi, presenta grans afinitats lingüístiques
amb terres del nord del català central (particularment amb la Garrotxa
i el Gironès) i amb el rossellonès.
Avalen aquesta consideració altres fenòmens del parlar local, sobretot, en morfologia verbal, el tractament analògic que produeix formes
d’imperfet del tipus rivia ‘reia’, sevia
‘seia’, o bé formes de present del tipus javem ‘jaiem’, en verbs que fan
l’infinitiu en –ure (essent la u semivocal). I també, molt vistosament, el
reforç, generalment velar, que reben
les formes corresponents a la primera
persona del present d’indicatiu dels
verbs de la primera conjugació (jo
El pont basculant de Rupit
càntuc), així com les formes iré, iria
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propi de la Plana de Vic que no pas
amb els de la comarca de la Garrotxa,
per bé que ja hi ha, com en tots els
aspectes de la variació local que hem
vist en la nostra recerca, característiques que assenyalen una certa transició: entre altres, el manteniment de
la o etimològica del mot flor (recordem-ho: oberta a Vic) i el tractament
del mot mes (< MENSIS) que aquí, a
Collsacabra, presenta vocal oberta,
com a la Garrotxa. u
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Remarques sobre els quantitatius
«massa», «molt» i «gaire»
M ARTA P RUNÉS -B OSCH

E

n aquest article repassarem aspectes d’ús dels quantitatius
massa, molt i gaire que s’interfereixen. Per a això recorrerem a indicacions fabrianes i del IEC, però especialment a comentaris lingüístics
d’Albert Jané i de Josep Ruaix, ja que
aquests dos lingüistes s’han ocupat
d’aquest aspecte de llengua1.
Massa és un quantitatiu que indica
una quantitat en una mesura excessiva,
significa ‘en excés, més que no cal’. És
invariable, i, per tant, l’hem d’escriure
sempre en singular, tant si acompanya
un nom singular com si el nom és plural, de manera que escriurem, per
exemple: Hi ha massa cotxes al carrer.
Pompeu Fabra ( Gramàtica catalana, 1956) va assenyalar que hi ha
una tendència a dir masses, fenomen
anàleg a l’ús d’altres quantitatius com
prous (per prou) o forces (per força),
«sobretot quan s’usen no adjuntats al
nom al qual es refereixen» (1956: §
38), és a dir, quan aquests termes s’utilitzen pronominalment, com ara en
aquesta frase: De diners, en tens masses. Ara bé, en la Proposta per a un
estàndard oral de la llengua catalana
del IEC se’ns subratlla que els plurals
no preceptius dels quantitatius no són
recomanables, cosa que en la pràctica vol dir que s’hauria d’evitar en la
llengua parlada d’àmbit públic i no
col·loquial l’ús de masses.
Tornem, però, al significat del
quantitatiu, al sentit propi i genuí que
massa té en català, i que és la determinació d’una mesura excessiva, tant
si fa d’adverbi (Ell dorm massa), com
d’adjectiu (Ell tenia massa complexos).
Així, n’observarem un ús natural en
una frase com aquesta: El paisatge és
molt verd; plou sovint i les temperatures són sempre moderades, mai no
fa massa calor ni massa fred. En
aquesta frase s’està dient que mai no
tenim calor ni fred en excés. En canvi,
fixem-nos tot seguit en aquesta altra
1

frase: Aquest fet no sembla afectar-nos
massa, però pensem-hi a petita escala... En aquest context podríem dir
que és una mica exagerat d’utilitzar
aquest quantitatiu, i, en canvi, podem
pensar que la frase vol dir que alguna
cosa no sembla afectar-nos molt o bé
que sembla afectar-nos poc, adverbi,
poc, que solem expressar en frases negatives amb no gaire. Així, doncs, en
aquest darrer exemple sembla que l’ús
peculiar de massa interfereix en un
context de llengua que correspon pròpiament al quantitatiu gaire.
Direm que gaire, que té el plural
gaires, és la forma que s’utilitza en la
totalitat del domini catalanoparlant
(exceptuant-ne els parlars valencians)
amb valor de molt en frases interrogatives (Que trigarà gaire a venir?), hipotètiques (Si triga gaire, me n’aniré.) i
també negatives (No em falta gaire.)
i darrere la preposició sense (Hi vaig
sense gaires diners ). És, doncs, el
quantitatiu gaire que s’utilitza en
aquests casos, més que no pas molt, i
menys encara massa. El fet és que,
com assenyala Josep Ruaix (Observacions crítiques i pràctiques sobre
el català d’avui / 2, 1995, p. 43), s’ha
generalitzat, més aviat per influència
del castellà, l’ús de massa i també de
molt, en lloc de gaire, en zones en
què no és habitual aquesta confusió.
Podríem escriure, aleshores, la frase
d’aquell exemple d’aquesta manera:
Aquest fet no sembla afectar-nos gaire
[...] i ens adonaríem que aquest sentit
sí que correspon a una lògica coneguda de la llengua. Llegim el que diu
Ruaix en aquest sentit dins el passatge
esmentat: «Aquest canvi de gaire per
massa constitueix, en alguns llocs, un
tret dialectal; ara bé, avui s’ha generalitzat, creiem, més aviat per influència del castellà, que té equivalents de
massa (demasiado) i de molt (mucho),
però no el de gaire, i s’ha propagat per
mimetisme; potser també hi ha influït

una actitud lingüística eufemística i
més o menys irònica (com ara quan
hom diu Les seves declaracions no ens
van afavorir massa per Les seves declaracions no ens van afavorir gaire).
Sigui com sigui, com que aquest ús representa un empobriment, la normativa gramatical no el pot acceptar, ans
ha de recomanar que reservem massa
per a significar ‘en excés, més que no
cal’, i fem servir gaire en els altres casos.»
Pel que fa a l’equivalència entre
gaire i molt, Albert Jané ha estudiat la
relació de l’ús de gaire respecte de molt
per a diferenciar com és propi d’utilitzar-los, atès que l’ús espontani de la
llengua els pot confondre, ús determinat també per la influència del contacte amb el castellà. Segons Jané
(Gramàtica essencial de la llengua catalana, 1986), no es pot dir que sigui
incorrecte utilitzar molt en frases interrogatives, condicionals i negatives,
però matisa que el català té precisament gaire per a aquests contextos.
Així, Jané explica (dins El llenguatge,
1977) que el quantitatiu molt, que trobem genuïnament en frases afirmatives (La pel·lícula m’ha agradat molt),
es permuta en gaire en frases interrogatives (Que t’ha agradat gaire la pel·lícula?), hipotètiques (Si t’agrada gaire
la pel·lícula, jo també hi aniré) o negatives (No m’ha agradat gaire).
Sobre la tendència dels parlars valencians, d’utilitzar molt en els contextos de llengua en què generalment
es fa servir amb propietat gaire, el IEC
va recomanar, en la Proposta per a un
estàndard oral de la llengua catalana
de 1994, que fos una solució admissible en l’àmbit restringit de la llengua
parlada al País Valencià. u

També s’ha de tenir en compte l’aportació de Jaume Vallcorba sobre aquest tema dins Punts essencials de català en lliçons breus (Ed. Miquel Arimany, Barcelona 1978), pp. 52-53.
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Els noms de les ciències
A LBERT J ANÉ
Indiquem, en primer lloc, uns quants
exemples textuals:
[1] ... l’estudi deliberat i a fons de la biologia, gairebé diria de la mecànica de les
llengües romàniques en llur evolució
històrica (Carles Riba, Prefaci a la segona edició del Diccionari general de la
llengua catalana, Pompeu Fabra, p.
XIV).
[2] El curs del riu obeeix a una orografia
molt complexa (DIEC, obeir).
[3] Hi ha algú que conegui avui exactament la botànica d’un estofat? (Josep
Pla, Viatge a la Catalunya Vella, p. 96).
[4] El pla de Llagostera –el nom evoca una
geografia lacustre– és encara més delicat (Josep Pla, id., p. 97).
[5] Els vincles de la sang, que encara que
rudimentaris, existeixen en l’ornitologia, no existeixen per a ell (Josep
Pla, id., p. 135).
[6] Aquest muntanyam paorós no sembla tan inhòspit quan està cobert de
neu com quan la seva geologia se us
presenta en la seva més directa nuesa
(Josep Pla, El nord, p. 327).
[7] ... sinó per contemplar la impressionant orografia des dels grans finestrals
que aquests locals solen tenir (Josep
Pla, id., p. 328).
[8] En les altes muntanyes, com en el litoral marítim, la meteorologia tendeix al
localisme (Josep Pla, id., p. 327).
[9] A l’ONU, l’aritmètica dels blocs –països islàmics més països comunistes més
no alineats més africans...– configura
des de la guerra d’Octubre una majoria automàtica... (Joan B. Culla, Israel,
el somni i la tragèdia, p. 379).

En aquests exemples textuals que
acabem de reproduir, els substantius
biologia, orografia, botànica, geografia, ornitologia, geologia, meteorologia
i aritmètica hi són usats amb un significat que no els reconeixen els diccionaris; en tot cas, ni el DGLC, d’on
provenen els dos primers, ni el DIEC,
que ha recollit el segon. I dels llibres
de viatges de Josep Pla en podríem
poar molts més exemples. En tots ells,
es tracta de noms que, preceptivament,
designen solament disciplines científiques però usats també per a designar
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les respectives matèries objecte d’estudi d’aquestes ciències o disciplines.
I ens podríem preguntar fins a quin
punt aquest ús és lícit. A Josep Pla se
li ha retret més d’un cop que usés un
mot com botànica amb el valor de «vegetació» o meteorologia significant
«fenòmens atmosfèrics». I, més generalment, l’ús habitual de geografia amb
el significat de «territori», «país» ha
originat també objeccions més o
menys severes.
L’existència de figures de llenguatge
com la metonímia o la sinècdoque (és
difícil de precisar els límits entre l’una
i l’altra), que consisteixen a designar
una cosa o una noció amb el nom
d’una altra, podria justificar perfectament l’ús d’aquests noms que designen
disciplines científiques per a designar
també les matèries que són el seu objecte d’estudi. Però ha d’ésser interessant de veure, en primer lloc, en quins
casos aquest doble ús ha estat admès
pel diccionari normatiu, i, en segon
lloc, en quins altres casos és més o
menys habitual, sense que hi hagi res
que ens sembli que s’hi pugui oposar.
Efectivament, a més dels termes ja
indicats en els exemples textuals que
hem reproduït (biologia, orografia,
botànica, geografia, ornitologia, geologia, meteorologia i aritmètica) el
DIEC només reconeix a noms com astronomia, cal·ligrafia, cartografia, demografia, ecologia, fisiologia, hidrologia,
ictiologia,
mineralogia,
numismàtica, oceanografia, patologia,
sociologia, teologia o zoologia (entre
molts més no tan usuals) el significat
estricte de disciplina científica o anàleg: «Ciència dels astres», «Art d’escriure amb un bell caràcter de lletra»,
«Art de traçar mapes o cartes geogràfiques», «Estudi estadístic de la població», «Part de la biologia que estudia
les interaccions dels organismes entre
ells i amb el medi on viuen», «Branca
de la biologia que estudia les funcions
dels éssers vius i els mecanismes...»,
«Ciència que tracta de les aigües», etc.
Vegem, ara, els significats secundaris, o subsidiaris, que el DIEC reconeix
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per a d’altres termes de la mateixa índole: anatomia, «Estructura d’un ésser
viu»; bibliografia, «Llista d’obres que
tracten d’una matèria determinada» i
«Relació d’obres que precedeix o segueix una monografia, un article, etc.»;
cronologia «Sèrie ordenada temporalment dels esdeveniments relatius a un
succés o fenomen»; genealogia, «Sèrie
de progenitors o ascendents d’un individu, d’una família, etc.»; mitologia,
«Conjunt de mites d’un poble; història
fabulosa dels déus d’un poble»; psicologia, «Conjunt de trets psíquics, caracterològics i de comportament que
defineixen la manera d’ésser d’una persona o d’un grup social» i «Síntesi dels
trets característics d’un poble, d’una
nació»; topografia, «Conjunt de particularitats que presenta la superfície
d’un terreny», etc.
Seria, per tant, com hem dit, lícit
de preguntar-se per què, per exemple,
fisiologia, segons el diccionari, solament vol dir «Branca de la biologia que
estudia les funcions dels éssers vius...»
i, en canvi, anatomia, a més de significar «Ciència que tracta de l’ estructura dels éssers vius», també vol dir
«Estructura d’un ésser viu». Però seria
fàcil de respondre-hi dient que una
certa part de qualsevol diccionari és
necessàriament el resultat de les decisions dels lexicògrafs que el van elaborar. Decisions potser no sempre prou
encertades, perquè tots som fal·libles,
i, en alguns casos, inevitablement arbitràries. El fet és que mai no gosaríem
condemnar l’ús, molt habitual, de
noms com cal·ligrafia, cartografia, demografia o sociologia per a designar
també la matèria d’estudi de les ciències que, principalment, designen
aquests termes. En casos com ara demografia, el seu ús per a designar la població i tot allò que afecta és, certament, molt més freqüent que no pas
per a designar el seu estudi. I qui ens
ha de privar, per exemple, de parlar
de la pulcra cal·ligrafia de Pompeu Fabra, o de dir que d’aquella contrada
no hi ha gaire cartografia? Escau de fer
observar, tanmateix, que aquest ús se-
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cundari dels noms que designen ciències o arts és més aviat propi de textos
literaris que no pas de textos científics.
Referir-se a la vegetació anomenant-la
botànica, com solia fer Josep Pla, és
potser un cas extrem, que ens sembla
una mica detonant, però cal convenir
que ha d’ésser el sentit lingüístic de cada autor que ha de
fixar els límits d’aquest ús. Però
un botànic que parla de la seva
especialitat no s’hauria de permetre aquestes llicències i hauria de respectar-ne escrupolosament la terminologia.
La capacitat dels noms que
designen ciències, arts o tècniques per a la designació, complementàriament, de les seves
matèries d’estudi respectives
no té pas uns límits ben precisos i determinats. És a dir, que
no tots aquests noms presenten la mateixa aptitud per a
l’ampliació de l’extensió del
seu significat. Veiem difícil, en
principi, que noms com física
o astronomia puguin ésser
usats per a la designació d’un
conjunt de fenòmens físics o
de la volta estelada del cel, encara que cal reconèixer que les
circumstàncies de la vida són
tan diverses i impensades que
se’n pot arribar a donar alguna
que convidi especialment a
aquest ús metafòric (o metonímic). És
un fet, en canvi, que química és un
terme usat, diríem tradicionalment, per
a la designació de certs productes químics. «En aquest vi hi posen molta química» és una frase que hem sentit més
d’una vegada en boca de pagesos.
Frase que, deixant de banda el que puguin dir els diccionaris, ningú no hauria de tenir la temptació impertinent
de rebutjar.
D’altra banda, cal recordar que alguns dels termes que podríem prendre
en consideració en aquestes reflexions
ja són polisèmics des del seu origen,
o des d’antic, com és ara pintura, escultura, arquitectura, música, literatura,
teatre o història, amb una varietat tradicional de significats que es resisteixen
a ser reduïts a un esquema sistemàtic,
però que poden ésser motiu d’algunes
observacions interessants. Per exemple,
música i història han originat sengles
derivats, musicologia i historiografia,
per a designar les disciplines científi-

ques que les prenen com a matèria
d’estudi, cosa que, de moment, no
sembla que hagin fet els altres termes
que hem dit, encara que no es pot pas
afirmar que no ens arribarà a parlar
mai ningú de la «pinturística» o de la
«teatrologia». Això ja s’ha esdevingut,

que ara recordem, amb el periodisme
i la simbologia: hi ha qui diu que es
dedica no al periodisme sinó a la periodística, i els conreadors de la simbòlica defensen, a peu i a cavall, que
no és pas el mateix que la simbologia.
També és curiós de constatar que teatre ha ampliat el seu camp de significació amb la designació del local on
solen tenir lloc les representacions
teatrals, cosa que no s’ha esdevingut
amb música, activitat artística que té
lloc en locals que reben designacions
com sala de concerts, auditori, etc. O,
quan convé, en teatres.

Les ciències del llenguatge
Els noms que designen el que en
podríem dir, d’una manera general,
les ciències del llenguatge mereixen
segurament un apartat especial.
Podem considerar que els dos termes essencials són gramàtica, potser
el més general de tots, i lingüística. Es
tracta de dos noms perfectament po-

lisèmics, als quals, d’altra banda, com
que tenen bàsicament per objecte d’estudi el llenguatge, no els ha calgut, en
aquest sentit, ampliar el seu significat,
tal com han fet alguns dels noms que
hem pres en consideració.
Dels altres noms d’aquest grup,
comprovem que el DIEC ja admet per a alguns d’ells, com
fonètica, morfologia, prosòdia,
toponímia i etimologia, aquest
doble valor de què fem qüestió. Així, per exemple, fonètica
significa, segons el DIEC, no
solament «Part de la lingüística
que estudia el so articulat»,
sinó també «Conjunt de sons
d’un llenguatge». Pel que fa a
etimologia, el DIEC indica,
com a primera definició, «Origen, filiació d’un mot», cosa
que permet una segona definició que conté el mot definit.
Definició, doncs, aparentment
(només aparentment) circular:
«Branca de la lingüística que
estudia les etimologies dels
mots i llur evolució formal i
semàntica».
En canvi, l’únic significat
que el DIEC reconeix als termes
filologia, fonologia, lexicografia, lexicologia, dialectologia,
sintaxi i molts més (que solen
designar branques especialitzades de la lingüística) és el
que fa referència a una disciplina científica. Cal fer observar, però, que per
a ortografia, recollint la tradició de la
típica lexicografia fabriana, amb un
simple exemple, Una ortografia viciosa, indica per al nom un segon significat. Creiem que el mateix procediment s’hauria pogut aplicar a
sintaxi. De fet, el DGLC ja reconeixia
a aquest terme els dos significats de
què fem qüestió, cosa que no ha tingut continuïtat en el DIEC.
També escau de comparar onomàstica i toponímia, perquè mentre que al
primer d’aquests dos termes el DIEC
només li reconeix el significat «Branca
de la lingüística que estudia els noms
propis», per a toponímia admet no solament «Branca de l’onomàstica que
estudia els topònims» sinó també
«Conjunt de topònims», cosa que no
vacil·laríem a afirmar que correspon
perfectament a un ús real de la llengua.
Com que, en definitiva, parlem de
semàntica, deixem aquest terme per al
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final. El DIEC admet per a semàntica
solament el significat «Branca de la
lingüística que estudia el significat
dels morfemes, dels mots o de les unitats significatives superiors». Però és
un fet que el terme semàntica s’ha usat
i s’usa contínuament com a sinònim
de significat, fins i tot per part dels
lingüistes, que han parlat, per exemple, de «l’evolució de la semàntica»
o bé de «la semàntica del mot semàntica». És una realitat, un fet de llenguatge, que els diccionaris, tard o
d’ho ra, hauran de reflectir. D’altra
banda, amb la concurrència de termes de significació anàloga o parallela, no sempre sabem ben bé amb
quin significat s’usa aquest terme. En
la Gran enciclopèdia catalana (semàntica), llegim que «cal no confondre el
terme semàntica amb els termes semasiologia, semiologia, semiòtica, lexicologia, malgrat que algunes vega-

des han estat usats amb una certa indiscriminació». No hi ha dubte que la
passió que molts publicistes i assagistes senten per la varietat i, sobretot, la
renovació incessant de la terminologia
hi ha ajudat considerablement. Però
no deixa de ser paradoxal i sorprenent
que les inevitables vacil·lacions que
presenta el significat d’un mot siguin
especialment variades i remarcables
en el cas, precisament, d’un terme
com semàntica.
D’altra banda, els tractadistes
d’altres matèries (art, literatura, música, cinema, etc.) s’apropien cada
vegada més de certs termes específics
de la ciència del llenguatge i els apliquen amb una desimboltura que a
cops no deixa de causar una certa
estupefacció: gramàtica, ortografia,
sintaxi i, sens dubte, semàntica. No
hi formularem cap objecció. Escau
de recordar que, en matèria de llen-

guatge, és precisament en el camp
de la terminologia on el comú de la
gent demostra uns principis més rígids i concrets, manifesta unes conviccions més absolutes i granítiques.
Així, qui no vacil·la a acollir, en la
seva expressió, formes com enfermetat o nada menys, i es passa el dia
dient vale, vale! (especialment, ara,
amb el telèfon mòbil), rebutja decididament, amb una severitat ultramuntana, que es parli del xampany
de Sant Sadurní. Però no ens posarem
pas al seu nivell si hi ha qui ens parla
de la gramàtica d’una pel·lícula determinada o de la semàntica d’un
quadre d’Antoni Tàpies. Els lexicògrafs de demà ja veuran què n’ha
persistit i, doncs, què val la pena de
recollir-ne en els futurs diccionaris
de la llengua. u
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Mossèn Alcover
i el Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana
G ABRIEL B ARCELÓ B OVER

E

n el mes d’octubre de 1906, Barcelona acollí un dels esdeveniments més importants dels darrers
cent anys per al recobrament de la llengua: el Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, el de la normativització.
La crida amb la Lletra de convit a
tots els amadors de la llengua catalana
que Mn. Antoni M. Alcover i Sureda
(Manacor,1862 - Palma,1932) havia
escampat arreu de l’àmbit lingüístic a
partir de 1901, per a l’empresa gegantina del gran Diccionari de la llengua
catalana, fou el llevat precedent que
aconseguí agrupar a la capital de
Catalunya, amb motiu del Congrés, més
de tres mil persones interessades i enardides. La trobada de científics i estudiosos del català, arribats d’arreu dels
Països Catalans i de l’estranger, s’esdevingué entre els dies 13 i 18 del mes
d’octubre d’enguany ha fet cent anys.
Però els treballs de preparació ja
havien començat bastant de temps
abans. Mn. Antoni Maria, en comentar la inauguració, escrigué:
«Després de dos anys y nou mesos
de tràfech ferest, d’anades y vengudes de Mallorca a Barcelona y de Barcelona a Mallorca, després de tantes
corregudes y de passes donades y de
centenars de cartes escrites a tot Déu,
després de tants d’afanys i cloquejaments de cap, anàvem a inaugurar el
Congrés. Ja hi érem»1.
En aquella trobada memorable es
varen debatre reposadament –i de vegades acaloradament– les qüestions
més polèmiques d’aleshores per a posar ordre al desgavell gramatical imperant entre els usuaris i professionals
de la llengua que, a dir d’alguns, ja era
considerada un autèntic cadàver. Calia un miracle per al redreçament de la
llengua i, per tant, de la nació. Així, almanco, fou representada la situació per
un pintor modernista dels optimistes

en una Resurrecció de Llàtzer que serví, entre d’altres, de reclam publicitari
per a enardir tebis i descoratjats.
Són també paraules
d’Alcover, signades conjuntament per la Comissió
Tècnica a la convocatòria
del Congrés, lliurada el
desembre de 1905: «Cal,
donchs, ara que la llengua
catalana ha recobrat la
seva dignitat literària,
que’ns afanyèm a estudiar-la tecnicament en la
seva íntima estructura. Es
aquesta una necessitat espiritual nostra y un deute
que tenim ab la cultura
universal»2.
D’aleshores ençà, el vicari general de la Seu de
Mallorca havia fet mans i
mànegues perquè el Congrés resultàs un èxit sense Sessió d'obertura del I Congrés Internacional de la Llengua
Catalana, celebrada en el Teatre Principal de Barcelona, sota
precedents. L’aconseguí la presidència de Mn. Alcover (dia 13 d'octubre de 1906)
plenament, potser fins i tot
més del que en un principi podia es- sas-Carbó i el professor i arquitecte Joperar. N’havia fonamentat la infraes- sep Pijoan i Soteres, que hi exercí de
tructura amb tres comissions organit- fedatari. Els altres components de la
zadores –Tècnica, Econòmica i Comissió Econòmica foren Benet de
Administrativa–, que treballaren de gra- Pomés i Pomar –comte de Santa Manat. Totes tres, presidides per Mn. Al- ria de Pomés– i l’hisendat i escriptor
cover, tingueren com a vice-presidents Carles de Fortuny (secretari). L’Admiresponsables directes Antoni Rubió i nistrativa, encapçalada per l’arquitecte
Lluch, Joan Alandí i Canela i Joan Ru- i aleshores regidor de l’Ajuntament de
bió i Bellver, respectivament. A més, Barcelona Joan Rubió i Bellver, comptà
disposà d‘un Comitè Executiu format amb les vocalies del professor i gramàper Joan Rubió, Joan Alandí, Josep Pi- tic Emili Vallès i Vidal i de l’advocat
joan, Jaume Algarra –que exercí les fun- Jaume Algarra i Postius, aquest en quacions de secretari general de les tres litat de secretari.
Mn. Alcover, a més a més, consticomissions davantdites– i el comerciant
Joaquim Manuel Gay i Planella com a tuí dues comissions especials, la d’una
vice-secretari general.
exposició bibliogràfica i la de Garden
Foren membres de la Comissió Tèc- Party –per a les festes i recepcions–,
nica, a més del ja citat Antoni Rubió, que li funcionaren de meravella.
Jaume Massó i Torrents, Joaquim CaMossèn Antoni Maria havia tingut

1

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana [BDLC] (nova edició ampliada, en CD-ROM, a cura de M. Pilar Perea), núm. 7 (1906-1907), p.
177.
2 Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona octubre de 1906, Estampa d’en Joaquim Horta 1908, p. 13.
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molta cura del protocol de les «presidències honoràries» del Congrés, en
les quals no mancà l’estament eclesiàstic, amb el cardenal-bisbe de Barcelona
al capdavant i els bisbes de Perpinyà,
Vic, la Seu d’Urgell i Solsona; els escriptors Frederic Mistral, Marcel·lí Menéndez y Pelayo, Àngel Guimerà, Teodor Llorente, Francesc Romaní, Artur
Farinelli (de la Universitat d’Innsbruk),
Bernat Schädel (de la de Halle), MorelFatio (de la de París) i Anicet dels Reis
Gonçalvez Vianna (de la de Lisboa).
Constituí tres taules de debat: la Filològica-Històrica, presidida personalment pel canonge mallorquí; la Literària, per Antoni Rubió, i la Social i
Jurídica, per Raimon d’Abadal.
Finalment, l’estructura organitzativa
es tancava amb una Comissió Executiva formada pels components de les
tres comissions organitzadores juntament amb els presidents i secretaris de
les taules.
El Congrés s’inaugurà amb tots els
honors i insuficiència de local el dissabte dia 13 d’octubre, a les deu del vespre, en el Teatre Principal de Barcelona.
L’endemà, diumenge, a les deu del matí
s’inaugurà l’exposició del llibre català al
Palau de Belles Arts; a les onze es constituïren les seccions i ordre d’exposició
dels treballs; al capvespre, Garden Party
obsequiava els nombrosos congressistes
i llurs familiars al Parc Güell.
Les sessions de treball ordinàries es
desplegaren en dues sessions diàries (a
les deu del matí i a les quatre del capvespre) dels dies 15 i 16. El dia 17 només tingué la del matí, car aquest dia es
féu, a la una, un dinar en obsequi dels
congressistes estrangers al restaurant del
Tibidabo, on s’inaugurà una làpida a
Mn. Jacint Verdaguer, i a les sis de l’horabaixa tingué lloc la sessió de clausura
del Congrés, altra volta al Teatre Principal.
A més d’aquestes activitats, el programa es completà, a la nit, amb una
festa del teatre català, al veterà Romea, amb representacions d’escenes
de diverses èpoques del nostre teatre
(dia 15); una altra amb un festival de
música popular catalana amb l’Orfeó
Català (16), i amb una recepció al Saló
de Cent de part de l’Ajuntament de
Barcelona (17). El dijous 18, darrer del
Congrés, els congressistes pogueren
visitar Vic, Ripoll, Poblet, Vilanova i
Sitges. A la nit es féu una recepció
massiva a l’Ateneu Barcelonès.
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Quant als temes tractats en la Secció Filològica-Històrica, cal remarcar: la importància de l’ortografia, exposat per Joan Codina; els pronoms i
adjectius pronominals (per Josep Rigol); partícules pronominals (per Fèlix Jover); relatiu, possessiu català
equivalent al llatí cujus, quorum (per
Bonaventura Riera); la preposició a en
l’acusatiu (per Miquel Costa i Llobera);
concordança del participi amb el
terme d’acció (pel president); l’ús de
l’auxiliar ésser en les oracions d’activa
(per Bernat Obrador); oracions condicionals (pel P. Ignasi Casanoves), i
procedència i ortografia de la x catalana (per Víctor Oliva). Temes que encara ara, cent anys després de plantejats i discutits, donen feina de
correcció a professors i alumnes.
En la Secció Literària hi intervingueren Joaquim Ruyra, que analitzà
la nostra llengua en les obres literàries;
Gregori Atzà, que refermà la importància i necessitat dels estudis gramaticals per a tota literatura i especialment per a la nostra i –gran novetat
feliçment assolida poc després– demanà la creació d‘una acadèmia o institut de la llengua catalana; Joan Maragall posà el dit a la nafra amb la
temàtica de la llengua estàndard, que
alçava –i encara alça– butllofes: «La
literatura catalana, ha de concedir a
un dialecte determinat el predomini
absolut damunt de tots els altres? Ha
de mantenir i utilitzar les diferents varietats dialectals?», i Mn. Lluís Viladot tractà de les particularitats de la
versificació catalana.
En la Secció Social i Jurídica, autèntic precedent del que ara entenem com
a normalització lingüística, els ponents
foren Josep Bertran i Musitu, que reclamà la protecció «que els poders públics deuen a la llengua catalana»; Joaquim Casas-Carbó insistí en la manera
com es poden reforçar i consolidar els
vincles de solidaritat natural entre els
pobles de llengua catalana «assegurantse el pervindre de la nostra literatura»; Joan Bardina, mestre de Barcelona, afirmava que la llengua catalana
és l’única apta per als catalans «pera
l’instrucció dels noys y dels grans», i
Francesc de P. Maspons i Anglasell advocà per la «necessitat de que l’Estat
concedeixi una amplia llibertat d’ensenyansa, que permeti donarla segons
exigeix la manera d’esser, sentir y parlar dels habitants de Catalunya». Oi
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que aquests temes encara us sonen per
no haver perdut la vigència reivindicativa en alguns dels territoris?
Quant a les comunicacions que es
presentaren al Congrés, fóra llarg
d’enumerar-les en l’espai de què disposo. Tot i això, com a tast, us citaré
alguns dels seixanta-un noms més rellevants que hi varen intervenir: P.E.
Guarnerio (Pavia), J. Saroïhandy (Versalles), A.M. Navarro (Montclar), Jaume
Nonell (Manresa), Joan Palomba (l’Alguer), Pompeu Fabra (Bilbao), Mn. Casaponce (Arles, Vallespir), Pere Vidal
(Perpinyà); Ruiz i Pablo (Ciutadella);
Gabriel Alomar (Palma); Menéndez Pidal (Madrid); Bernat Schädel (Halle);
Joan Alcover, M. de Montoliu, Ll. Riber,
M. Obrador, J. Delpont, Joan Aguiló...
Aquests, i moltíssims més, avui ocupen
un lloc en la història del recobrament
cultural d’arreu de tots els indrets on es
parla la nostra llengua nacional.
Les conseqüències del Congrés de
1906 són prou conegudes, crec, de la
majoria dels lectors d’aquesta revista.
Gràcies a l’empenta d’aquella assemblea ara som on som. Per això n’estalviaré l’enumeració exhaustiva. Si més
no, recordem que en són fruit: la creació de l’Institut d’Estudis Catalans per
Prat de la Riba l’any següent; l’establiment de la normativa a cura del
seny ordenador Pompeu Fabra, la
qual, ja abans de la guerra d’Espanya
del 36 contra la legalitat establerta, es
podia donar per assolida en molts
d’indrets; l’activitat de la Secció Filològica de l’Institut, de la qual va ser
el primer president l’ Apòstol de la
llengua catalana, Mn. Antoni M. Alcover, home certament polèmic i impacient a qui, anys després, molts dels
qui en aquell Congrés el victorejaren
li girarien l’esquena...
Des d’aquesta avinentesa, el reivindico. Ja passa d’hora de proclamar
públicament el seu nom i de deixar de
fer-ne circumspeccions, sobretot des
del Principat de Catalunya. Encara que
no hagués fet altra acció cívica que haver organitzat, impulsat i mantingut
aquest Congrés memorable, ja mereix
l’homenatge i l’agraïment de tots els
qui ens sentim ciutadans de la nació
catalana, esquarterada sense contemplació per la febre revisadora d’estatuts de «democràcia consensuada» que
tanmateix, de cada cop més, espargeixen i dilueixen la família que del segle
XIII ençà ens agermana. u
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Entrevista a Pere Casaldàliga
—Encara avui respiro en català—
C LIMENT F ORNER

(arxiprest del bisbat de Solsona i rector de Viver i Serrateix, Berguedà)

P e re C a s a l d à l i g a n e i x e l f e b re r d e 1 9 2 8 a B a l s a re n y (B a g e s ), a c a l L l e t e r. E s t u d i a a l a G l e v a i a V i c , i i n g re s s a a
l a C o n g re g a c i ó d e l s C l a re t i a n s. O rd e n a t sa c e rd o t a M o n t j u ï c (B a rc e l o n a ) l ’a n y 1 9 5 2 , e x e rc e i x d i v e rs o s m i n i s t e ri s
a S a b a d e l l , B a rc e l o n a , B a rb a s t re i M a d ri d , f i n s q u e l ’a n y
1 9 6 8 a c c e p t a l ’e n c à rre c d e f u n d a r u n a m i s s i ó c l a re t i a n a
a l B ra si l , a S ã o F é l i x d o A ra g u a i a , a l ’E st a t d e M a t o G ro sso .
C o n s a g ra t b i s b e l ’ a n y 1 9 7 1 , é s e n c a rre g a t d e l a P re l a t u ra d e S ã o F é l i x d o A ra g u a i a , o n d e s c o b re i x u n p o b l e t o t a l m e n t o p ri m i t p e l s l a t i f u n d i s t e s , a m b u n n i v e l l
m o l t e l e v a t d ’a n a l f a b e t i s m e , u n p o b l e d e s p ro v e ï t d ’a s s i s t è n c i a s a n i t à ri a , d e m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , e t c . C o m e n ça a ix í u n a in t e n sa t a sca p e r la d e f e n sa d e ls m é s
f e b l e s e n e l s i d ’ u n s i s t e m a p l e d e d e s i g u a l t a t s e x o rb it a n t s.
E s c r i p t o r i p o e t a , é s a u t o r d e d e s e n e s d e l l i b re s , d i s c o s i v í d e o s s e m p re a m b e l p e r f i l d e l a t e o l o g i a d e
l ’ a l l i b e ra m e n t . T é a i x í u n a e x t e n s a p ro d u c c i ó l i t e rà ri a , a s s a g í s t i c a i p o è t i c a , e n c a t a l à , c a s t e l l à i p o rt u g u è s.
C a s a l d à l i g a h a re b u t n o m b ro s e s d i s t i n c i o n s , e n t re l e s
e l l e s l a C re u d e S a n t Jo rd i d e l a G e n e ra l i t a t d e C a t a l u n y a (1 9 9 0 ); e l P re m i I n t e rn a c i o n a l A l f o n s C o m í n (1 9 9 2 );
e l P re m i d ’ H o n o r Ja u m e I (1 9 9 3 ) o e l P re m i p e r l a P a u ,
d e l ’A sso c i a c i ó p e r a l e s N a c i o n s U n i d e s a E sp a n y a
(1 9 9 7 ); l ’ a n y 2 0 0 0 é s i n v e s t i t D o c t o r H o n o ri s C a u s a d e
l a U N I C A M P (U n i v e rs i d a d E s t a t a l d e C a m p i n a s ), a S a o
P a u l o , a l B ra s i l . P e l m a rç d e l 2 0 0 6 re p e l X V I I I P re m i I n t e r n a c i o n a l C a t a l u n y a , c re a t p e r l a G e n e ra l i t a t d e
C a t a l u n y a , c o m a re c o n e i x e m e n t a l s g ra n s c re a d o rs ,
l ’ o b ra c u l t u ra l , c i e n t í f i c a o h u m a n a d e l s q u a l s c o n s t i t u e ix u n e x e m p le p e r a la h u m a n it a t .
P e l s e t e m b re d e l 2 0 0 3 , d e s p ré s d e 3 5 a n y s d e d e d i c a c i ó a l a s e v a P re l a t u ra , C a s a l d à l i g a p o s a a l a d i s p o s i c i ó d e l P a p a e l s e u c à r re c i l a s e v a re n ú n c i a é s a c c e p t a d a . P e l f e b re r d e l 2 0 0 3 é s d e s i g n a t u n n o u b i s b e
a l a P re l a t u ra , p e rò P e re C a s a l d à l i g a c o n t i n u a a l l à ,
a m b l a v o l u n t a t d e m o ri r u n d i a e n t re l a s e v a g e n t .
—Déu vos guard, bisbe Pere! En primer lloc, voldríem felicitar-vos pel
Premi Internacional Catalunya que
pel març d’aquest any us va ser concedit, cosa que ens va alegrar moltíssim. Suposem que la vostra satisfacció va ser gran també, oi?
Vós heu fet molt, molt, pel Mato
Grosso brasiler, no sols en el camp
religiós que us és propi, sinó també
en el de la justícia social, lluitant-hi
com un veritable heroi, tal com universalment us és reconegut. Però, a
favor de Catalunya, el vostre país natal, què heu fet per a merèixer aquest

Pere Casaldàliga amb la «mitra»
FOTO cedida per la FUNDACIÓ ARAGUAIA

reconeixement de la Generalitat que,
per primer cop, és concedit a un català? ¿Us considereu un català universal, com el músic Pau Casals, per
exemple, i tants altres compatriotes
que al llarg de la història, sobretot
després de la guerra civil de 19361939, s’hagueren d’exiliar a Europa i
Amèrica i que, a la seva manera, tant
contribuïren a salvar la pàtria des de
fora? És clar que ells l’hagueren de
deixar per causes polítiques, i vós la
deixàreu per causa de l’Evangeli, que
és molt diferent, però...

—A aquesta primera pregunta, estimat arxiprest Climent, he de respondre que em considero un català
universal de cor. Alguns reconeixements honorífics que he rebut, els
he rebut com a suport públic i solidari a les nostres causes. Sempre des
d’una missió evangèlica i realitzada
comunitàriament; amb els companys
i companyes de caminhada, amb els
agents de pastoral en primer lloc, i
específicament en l’àmbit cultural,
social i eclesial dels pobles de la
nostra estimada Amèrica.
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—Després de tants anys, sou i us sen- —Què som i com som els catalans, i
tiu català encara? Justament, un dels el vostre-nostre mateix país, Catalumolts llibres que heu publicat duu per nya, què és?, com ens veieu? Definiutítol Encara avui respiro en català. Us nos d’alguna manera, amb les nostres
heu enyorat mai de debò? De fet, virtuts i els nostres defectes.
d’ençà que partíreu, no heu tomat a —Els catalans som, fonamentalment,
posar mai més els peus a casa vostra, gent que toca de peus a terra; fins i tot
ni per la mort de la vostra mare ni per els artistes catalans. Sempre el seny (o
la del vostre germà. Això, anant o ve- el càlcul) ens defensa de la massa
nint de Roma, no ho hauríeu pogut rauxa. Som desconfiats i, d’entrada, ens
fer? L’Evangeli, no pot arribar a des- comuniquem discretament; potser fins
humanitzar de vegades?
i tot amb una certa fredor avisada. Des—No faltaria sinó! Sóc català i me’n prés ja anirem a fons. García Márquez,
sento. Categòricament ho he afirmat en el seu conte Tramontana, parla de
en aquell llibre, petit, però testamen- «la generosidad involuntaria y la tertari de la meva identitat natural, En- nura áspera de los catalanes».
cara avui respiro en català.
I sóc català de poble, de
pagès, de cal Lleter.
L’enyorança es porta
com es porta el cor. És impossible no sentir-la. De
tant en tant, com una fiblada, et ve una imatge, un
lloc, una persona, un
viatge, un fet, una cançó,
un menjar... També els
temps litúrgics i certes
commemoracions religioses em porten saudade de
catalanitat a l’oïda, als ulls,
al paladar.
Evidentment, l’Evangeli ben viscut no deshu- Pere Casaldàliga dialogant amb dos indis Xukurú
manitza; al contrari, hu- FOTO cedida per la FUNDACIÓ ARAGUAIA
manitza sempre. No haver
tornat a Catalunya va ser, és, una opEls catalans som irònics. Desconció conscient. En un primer moment, fiem de la retòrica i de les grandeses.
a partir de la meva vocació missionera Som força racionalistes i alhora bastant
radical. Anar a Missions definitiva- sentimentals; sota el terròs palpita una
ment, per a no tornar més, i ser lliure, emoció humida.
total, lluny de condicionaments. És
Catalunya treballa, molt. Prospera.
clar que es pot qualificar aquesta de- És força endreçada. S’obre a tots els
cisió com a idiosincràsia desorbitada, moviments de cultura, art, solidaritat,
tossuda. Jo no me n’he penedit. Ja a intercanvi. Viu al món universal. Les
Missions, al Mato Grosso concreta- històriques i comercials sortides al
ment, no podia sortir del Brasil per- mar l’han marcada. Fins i tot, quan és
què la dictadura militar, que pretengué separatista, vol ser ben europea i munexpulsar-me’n més d’una vegada, no dial. Però hem de reconèixer que hi
m’hauria deixat tornar. Després, s’hi ha també una Catalunya xenòfoba.
afegeixen altres motius. Anar a Catalu- Recordo prou, de les meves jovenanya ara seria ocasió d’unes compara- lles, com es parlava dels «murcianos»;
cions i d’un «vedetisme» inoportuns. i ara mateix a Catalunya es viu, entre
A més a més, m’hi comunico prou d’a- generositats i crispacions, el fenomen
quí estant; no me’n sento lluny; el món creixent dels immigrants.
se’m va fent casolà, sobretot per la
Catalunya és prou diversa i plural,
meva fe cristiana en el Déu pare/mare sobretot avui. Catalunya són els catade la gran família humana. Per a totes lans de mena i «els altres catalans»
les vides humanes ell és el casal de (que acaben essent, moltes vegades,
sortida i el casal d’arribada, i en ell més de mena que alguns catalans canfem via, vivint. A tot arreu som a casa. sats de ser-ho).
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—La revista LLENGUA NACIONAL, que
publiquem ja fa quinze anys, té com
a finalitat principal promoure i defensar el nostre idioma, el català, sovint tan perseguit, tan discriminat, tan
poc valorat encara pels mateixos catalanoparlants... A nosaltres ens sembla que aquesta és una causa noble i
justa, convençuts com estem que la
llengua és la primera senya d’identitat dels pobles, sobretot dels petits
no reconeguts com a nació, així com
estem convençuts que la pluralitat lingüística és un tresor cultural de la humanitat, que no es pot deixar perdre.
Què en penseu, vós, de tot això?
—La llengua és la respiració normal d’una cultura, i la cultura és l’ànima
d’un poble. Moltes vegades he constatat, sobretot
en les vivències de la
causa indígena, que un
poble és ell mentre conserva viva la pròpia llengua. I aquí, al Brasil, en
el ressorgiment d’alguns
d’aquests pobles, minoritaris i prohibits, la primera
feina d’aquest ressorgiment ha estat reanimar la
llengua (i, és clar, reconquerir la terra, perquè la
terra parla la llengua nacional). Perdre una llengua és perdre un poble, i
perdre un poble és perdre una porció
diferent d’Humanitat, és perdre una
imatge col·lectiva d’aquell Déu que
ens ha fet a imatge seva: individual
com a persones, col·lectiva com a pobles.
—Vós, de les llengües, en teniu una
gran experiència, tant oral com escrita, des del català matern fins al castellà de formació i apostolat juvenil i
al portuguès d’adopció missionera:
com l’heu viscuda i com la viviu,
aqueixa realitat? Us ha enriquit? Us ha
empobrit? En quina llengua us heu
trobat i us trobeu més còmode? En
quina de les tres pregueu i parleu amb
Déu en la intimitat (i perdoneu una
pregunta tan agosarada)?
—Quan parlo instintivament, en la intimitat, amb Déu o amb el meu personal silenci, parlo en català.
Erasme de Rotterdam, que sempre
parlava llatí, ja malalt de mort parlava
el dialecte del seu llogaret, que ningú

AMICS I MESTRES
no entenia. I sant Francesc Xavier, a
les portes de la Xina, i sant Antoni Maria Claret, en el seu exili a França, en
llur agonia parlaven en la llengua materna, l’euskera i el català respectivament.
Penso que parlar i escriure diverses
llengües enriqueix la persona, però depaupera la gràcia nadiua, la precisió,
el toc de la pròpia llengua.
Dos poemes meus responen, en
bona part, a aquesta pregunta: Sacrificium laudis, escrit en els meus primers
temps del Brasil, i Jo, yo, eu, molt després.
SACRIFICIUM LAUDIS
Primero fue «la dolça llengua mare»,
empapada de leche y Llobregat.
(Yo era un niño tristemente sabio,
de «después de la guerra».)
Luego, la lengua esposa, de los libros;
del Ebro y los suburbios emigrados;
del Pirineu y de Madrid...
Diez horas sobre el mar, y el otro
mundo.
Y empezar otra vez, nombre por
nombre.
(¿Dónde estaban los años y el prestigio?)
«Habla usted bien», te dicen. Y uno
entiende.
«Queda el «sotaque», claro.»
Te miran asombrados. Se sonríen. Se
encojen.
No hay modo de cerrar una verónica:
el chiste aquel, el toque de ternura,
la incisiva respuesta del momento.
Se traban en los dientes las palabras,
no nacidas aún, extrauterinas.
Se mueren en las grutas del silencio,
una de cada tres, la más hermosa,
como peces de pronto sorprendidos
fuera del agua madre.
JO, YO, EU
Por tres fuentes me derramo
y no me derramo entero,
el agua más honda y mía
se me está quedando dentro.
Jo, yo, eu.
Los tres.
Ninguno.
El bressol d’un temps més alt
me nace y me niega al mundo.
(Cachoeira sou
camino de acequia
i aigua de pou.)
Por tres lenguas digo más,
tres lenguas me dicen menos.
Si las tres son fuentes mías
sólo yo soy el venero.

—Ens consta que vàreu tenir relació
epistolar amb literats catalans, com
Salvador Espriu. Us heu escrit amb alguns altres? Els llegiu habitualment?
Quins són els que més us han influenciat o que més valoreu? Allà
temps, a petició del pare Cassià M.
Just, abat, vàreu escriure una nova Visita a Santa Maria de Montserrat, talment una glossa posada al dia de la
del doctor Torras i Bages. Enguany,
que s’escau el 125è aniversari (18812006) de la proclamació de la Mare
de Déu de Montserrat com a patrona
de Catalunya, què li demanaríeu en
concret a favor del nostre país, des-

català; però ho faig com aquell qui es
deleix per una fruita «prohibida» per
les circumstàncies de la distància i de
la missió: és el «sacrificium laudis»
de què parlava.
—Estimat bisbe Pere, no voldria haver abusat de la vostra paciència ni de
la vostra amabilitat. Gràcies per l’entrevista. Ara sou ja emèrit per l’edat;
però que Déu us concedeixi molts
anys de vida encara per a continuar
lluitant a favor de la justícia, de la pau
i de la llibertat de les persones i dels
pobles, és a dir, per la causa del
Regne de Déu. No us imagineu la ne-

Pere Casaldàliga al despatx de casa seva
FOTO cedida per la FUNDACIÓ ARAGUAIA

encisat com es troba amb el part del
nou Estatut d’Autonomia, que no
sembla que hagi de portar el nostre
país a la plenitud de la seva personalitat històrica? ¿No caldria que l’Església de casa nostra no és limités a
celebrar el 20è aniversari del gran document episcopal Arrels cristianes de
Catalunya (1985), sinó que l’assumís i
el posés al dia amb totes les conseqüències?
—Verdaguer i Maragall són els dos primers poetes de la meva vida, en la infantesa encara. Per ells vaig descobrir
la poesia i la meva vocació de poeta;
a la parròquia, cantant, en aquelles
classes mig clandestines del temps de
la guerra, quan jo no podia anar a l’escola mixta i «atea». Després em vaig
trobar amb Sagarra, Carner, Riba, Foix,
Espriu i una colla de capellans poetes.
Amb l’Espriu hi vaig tenir un intercanvi
emocionant, a la vesprada de la seva
vida. Continuo llegint poesia catalana,
antiga i actual, i he escrit poemes en

cessitat que tenim tots plegats de testimonis com el vostre, tan convençuts
i convincents. Amb Salvador Espriu:
«Senyor sant Jordi, / Patró, / cavaller
sense por... / Ajuda’ns a merèixer / la
pau / i salva la parla / de la gent / catalana / Amén.»
—A la Mare de Déu de Montserrat li
demano que Catalunya sigui un poble
en pau i en llibertat, amb identitat nacional i amb solidaritat mundial, casolà i cosmopolita, ample d’horitzons
i d’acolliment. Que sàpiga jugar amb
una mica més de rauxa idealista i de
murrieria pagesa quan l’Estatut o els
partits o l’economia (o el centralisme
o el Vaticà) ens facin la guitza. Que
faci reflorir i fructificar les arrels cristianes, però amb esperit ecumènic i
macroecumènic també; de manera
que, fent camí (de racionalitat i de progrés), sempre trobi Déu com el Pare
maternal de totes les vides humanes
agermanades i de tots els pobles cohabitants de la Terra única. u
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bibliografia
Encara avui
respiro en
català

«No estem gaire acostumats
al fet que un bisbe escrigui versos. D’una banda, és evident
que la gràcia d’estat no comporta, ni molt menys, l’estat de
gràcia poètica: el poeta neix, el
bisbe es fa, i totes les indulgències del món no són capaces
de tornar bons uns versos dolents. D’altra banda, el caràcter
jeràrquic sol revestir de tanta
dignitat i prosopopeia les persones, que aquestes desapareixen en Ia seva intimitat i humanitat, de manera que veure que
un mitrat vagi pel món amb el
cor a la mà i amb la veu esquinçada és una novetat que
crida l’atenció per més conciPere Casaldàliga,
Encara avui
liars o postconciliars que siguin
respiro en català,
els temps que vivim; hauríem
Editorial Claret,
de recular fins als antics Pares
Col. «Els daus, 86»,
de l’Església, com Ignasi d’AnBarcelona 1987.
tioquia, per a trobar una cosa
semblant. La jerarquia eclesiàstica sempre sol parlar ex cathencara avui respiro en cadra; el pare Pere ho fa des de
talà és el títol d’un llibre
Ia
vida, l’únic lloc teològic, i
que el bisbe Pere Capoètic, convincent.
saldàliga va publicar l’any
»A propòsit d’una obra li1987. No és que ara, després
de dinou anys, vulgui fer-ne la terària qualsevol s’ha parlat
molt del text i del context. Allò
ressenya, no; simplement, fer
ressaltar que el nostre prohom que importa, per damunt de
encara avui continua respirant tot, és certament el text; però
el context no és indiferent, ni
en català, la seva llengua materna, fill com és de Balsareny de bon tros: l’un i l’altre solen
implicar-se irremeiablement.
(Bages). Ho acaba de demosLa poesia de Pere Casaldàliga
trar, com a poeta que també
(els textos que ara es donen a
és, i molt bo, amb els comentaris en vers lliure que ha posat llum) no s’explica sense tenir
en compte, almenys, tres coen el meravellós volum de fotografies de Joan Guerrero, Els ses: que és català (fill de cal
Lleter de Balsareny); que és
ulls dels pobres, prologat per
cristià-missioner-bisbe, i que
Francesc Escribano (Edicions
62, Barcelona 2005). Els versos viu al Mato Grosso (Brasil).
Despulleu-lo d’aquestes tres
que dic són traduïts (del cascircumstàncies i us quedareu
tellà?) al català per Isabel
a l’escapça.
Obiols, però, tant se val, és
»S’ha dit que el català –tot
com si la traducció fos seva;
en tot cas, són tan ben passats català– és un animal que
s’enyora. No sé què ho fa que
al nostre idioma comú que
la gent d’aquest país, tan bell
semblen originals. És que el
nostre germà Pere, ara ja bisbe com dissortat, siguem de mena
tan enyoradissa (estic pensant
emèrit, sempre, i ja fa més de
trenta anys que és al Brasil,
ara, avui, en la recent mostra a
sempre ha respirat en català;
Barcelona de les Literatures
això sí, amb un batec de cor
d’exili i particularment en Ratan universal que esborrona.
mon Vinyes, el meu molt estiD’aquell llibre, el mateix
mat i admirat compatriota berautor va voler expressament
guedà). El Pere amb aquest
que jo n’escrivís el pròleg, i
llibre paga tribut a la tradició, i
amb molt de gust que ho vaig
així ho ha volgut fer palès des
fer, germà com sóc i em sento
del mateix títol Encara avui resd’ell, germà de fe, de poesia,
piro en català. I és clar, home!
de pàtria. Hi deia coses com
Altrament ja fores mort. Ni per
les següents:
causa de l’Evangeli, Ia pròpia

E
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identitat no es pot perdre mai.
Només podem esdevenir universals a partir de les pròpies
arrels, a còpia de ser particulars. Per a comprendre cal
comprendre’s. D’això Salvador
Espriu ens en dóna una lliçó
sobirana des de Sinera, la seva
petita pàtria. Si l’amic Pere ha
esdevingut universal és perquè
no ha renegat mai dels seus
orígens. La fe cristiana, en
aquest cas, no ha fet sinó il·luminar i eixamplar els horitzons
de la seva humanitat; la missió
obliga el cristià a encarnar-se i
obrir-se alhora. No és estrany,
doncs, que després de molts
anys d’exili senti la necessitat
d’afirmar-se com a català i en
català, parlant-nos en la sevanostra llengua materna. En realitat no ha deixat mai de parlarla, sigui per correspondència
epistolar sigui amb ell mateix i
amb Déu, el Verb origen de tot
verb. La llengua és la pàtria. El
repte lingüístic que el nostre
missioner ha hagut d’afrontar
deu haver estat apassionant: el
seu català matern en joc i en
xoc amb el castellà (la llengua
de la seva formació humanística i del seu apostolat juvenil
madrileny) i el portuguès (la
d’adopció brasilera). D’aquest
drama íntim n’és plenament
conscient quan parla del català
prohibit (es refereix a l’època
franquista), del català renunciat
(per vocació missionera) i del
català finalment retrobat (el fill
pròdig que torna a casa?).
»Val a dir que anteriorment, l’any 1978, ja havia publicat altres títols en català
dins la mateixa col·lecció Els
Daus, com: Pere llibertat (núm.
21) i Aïrada esperança (núm.
22). És clar que aquells o
aquests eren llibres molt diferents del que estem comentant:
el primer, en prosa, amb alguns versos esparsos, de caire
diguem-ne profètic i testimonial (bé prou que ho expressa
el títol); el segon, també molt
evangèlic, una barreja molt
ben barrejada de proses i versos, amb versions al català del
castellà en general i també del
portuguès. Tanmateix, amb Encara avui respiro en català no
era la primera vegada que Pere
Casaldàliga s’atrevia a publicar
versos en català. En Clamor

universal (1971), per exemple,
al costat de poemes castellans
excel·lents (dels millors que
mai hagi escrit) i d’alguns en
portuguès, ja en reportava cinc
en català: Nou cant dels
ocells, Castell de Balsareny,
Mare, Record punyent i Nadal
de 1969. El poema Nadal de
1973, repetit en Encara avui,
és del recull airada esperança,
així com Benaurances i malaurances del 3 de març de 1972.
»Allò que compta, però, és
el seu tremp de poeta, i el pare
Pere ho és, amb majúscula.
Sap descobrir la veritat de les
coses, de l’existència humana,
i expressar-la amb paraula bella, càlida, ardida. La seva poesia és directa, no gens esteticista; diu el que vol dir, sovint
de manera desbordada, ampla
com els batecs del seu cor i els
rius de I’Amazònia que coneix
tan bé. No és estrany que repliqui a Marià Manent a propòsit
de Bertolt Brecht. Ell és un
home de temperament apassionat i, a més, se sent santament
aïrat per causa de l’Evangeli
que predica i de les injustícies
de què són víctimes els seus
estimats posseiros; és natural,
llavors, que es torni revolucionari i que no es pugui limitar a
cantar la bellesa del paisatge
deslluïda com és pel pecat dels
homes, sinó que es proposi de
transformar el món transformant els homes amb la força
de l’amor, tal com somniava
Luther King. La seva paraula
crema com la d’un profeta bíblic, i la seva poesia esdevé
política com ho és la seva pastoral, tota acció pastoral ben
entesa. És la pura teologia de
l’alliberament feta paraula, la
Paraula encarnada.»
»Aquest llibre es compon
de prosa i vers, dues parts que
es completen formant un tot.
Hi ha tanta poesia en l’una
com en l’altra. La Visita a
Santa Maria de Montserrat,
posem per cas, és un bell poema en prosa compost de set
cants, tan poètic (i teològic, i
litúrgic, i pastoral, a semblança de la del doctor Torras
i Bages, més completa i posada al dia) com el millor dels
poemes en vers. u
CLIMENT FORNER

bibliografia
Dites,
locucions
i frases fetes

Josep Espunyes,
Dites, locucions
i frases fetes
de Tresponts Avall,
Garsineu Edicions,
Tremp 2006.

J

osep Espunyes és corrector,
poeta i escriptor. La seva
obra es remunta a la darreria
dels anys seixanta, en què escrigué Cendra a l’abast
(1968), Temps de manobre (finalista al premi Carles Riba
l’any 1970) i De l’Evangeli segons sant Lluc (primer accèssit
en les Festes Fabra 1972), llibres publicats bastants anys
més tard a causa de la censura.
D’aleshores ençà l’obra
d’Espunyes no ha parat de créixer en extensió i qualitat: Terrosset de sucre candi (1983),
Un matí a Albastesa (1983), En
calçons (1984), Notes mínimes
d’un paisatge (1987), Pa d’àngel (1991), premi Les Talúries
1990, Hora foscant a la Ribera
(1991), Baronia de Peramola
(1995), Alt Urgell, plany i passió (1996), Del passat en el
present (1999), Racó de calaix
(1999), Segrada (2001), premi
Valeri Serra i Boldú 2000, Trabucs i pedrenyals (2002) i Dites, locucions i frases fetes de
Tresponts Avall (2006), la seva
darrera publicació.
Tresponts Avall és la part
baixa de l’Alt Urgell, un espai
força reduït que, a grans trets,
estaria emmarcat per les poblacions de Bassella, Nargó,
Oliana, Organyà i Peramola.
Aquest fet ens podria fer pensar
que Dites, locucions i frases fetes de Tresponts Avall és un llibre de caire i interès estrictament local –i el títol en

justificaria el supòsit–, però
simplement fullejant-lo, ja ens
adonem que sota la modèstia
del títol hi batega una realitat
molt més rica i complexa. És
fàcil d’observar que la majoria
dels casos de suplantació lingüística que l’autor ha detectat
en aquesta zona són característics d’una gran part del territori.
Vegem-ne uns quants exemples: Matarlas callando, No
todo el monte es orégano, Hablar por los codos, Meterse en
camisas de once varas.
El llibre, que compta amb
més de 6.000 entrades en català, és una obra pràctica i manejable, ja que, a partir de les
correspondències en castellà
que hi ha al final, és ben senzill de trobar-hi un seguit de
respostes als dubtes que se’ns
puguin haver plantejat. Així, si
volem saber la manera com
s’han dit en català les expressions que suara apuntàvem, no
cal més que cercar l’entrada
corresponent i triar la que ens
faci més el pes. Us en proposo
algunes a títol d’exemple:
«Matarlas callando» (664): Urpes de gat i cara de beat; «No
todo el monte es orégano»
(408): No tot és flors i violes,
No tots els ulls ploren el mateix dia; «Hablar por los codos» (371): Haver menjat llengües, Parlar pels descosits, Ser
una cotorra, una merla, un
arrencaqueixals…; «Meterse en
camisas de once varas» (270):
Ficar-se (allà) on no et demanen.
A part de la seva utilitat, cal
destacar que es tracta d’una
obra enginyosa i divertida, que
reflecteix l’astúcia i la gràcia
del poble del qual prové i que
permet que el lector interessat
en la llengua hi pugui passar
molt bones estones simplement
fullejant-la: «La letra con sangre entra»: El bastó adreça el
minyó; «Vísteme despacio que
tengo prisa»: A pas de bou, s´hi
arriba prou; «Engañar como a
un chino»: Fer beure a galet,
Dar garsa per perdiu; «¡Échale
un galgo!»: Fes-li un nus a la
cua!, Vés-li al darrere amb un
flabiol sonant!; «Los mismos
perros con distintos collares»:
El llop muda les dents, però
no els pensaments. u
MARCEL FITÉ

Identitats

–Regne Unit i Holanda–, potser perquè s’ha utilitzat per a
salvar la pròpia cultura, protegint-se de la barreja com d’un
amagatall d’actituds identitàries tancades. Defensa el model català d’integració, derivat
de la inexistència d’un Estat
català que ens ha forçat a desenvolupar una estructura mental i social molt més adaptable
als canvis. Així, els catalans
hem creat mecanismes adaptatius alternatius i autònoms dels
poders polítics i hem estat capaços de gestionar els conflictes que es podrien derivar de
la nova situació.
Lluís Garcia i Sevilla, en
Gemma Sanginés
un estudi publicat parcialment
i Àngel Velasco (editors),
dins LLENGUA NACIONAL, estuIdentitats,
dia les relacions entre bioloEditorial Afers,
gia, nació i estat, proposant un
Catarroja 2006.
nou paradigma biologista que
prevegi les societats humanes
com a societats lingüístiques,
l llibre neix de l’interès de
on la nació tindria, com a inla Societat Valenciana de
gredients indissolublement lliPsicologia per abordar el
gats i interdependents, una
tema identitari des de posiciollengua en tant que marcador
naments crítics que integressin
social dels membres del grup,
gent procedent de la Psicoloun territori i una caixa aligia, la Sociologia, la Filosofia i
mentària (economia). Una
l’Etologia humana. Els textos
concepció que prediu la
recullen les aportacions que
violència en la topada entre
els autors van fer a la Univerllengües, ja que comporta ensitat Internacional de Gandia.
frontaments territorials i
Quim Gibert ens aproxima econòmics, i la defensa aferrisal conflicte identitari que
sada i altruista del territori,
viuen els catalans, considerant que és la defensa de la llengua
que el conflicte no ens permet i una manera de viure. Aquest
d’avançar com a poble; però
paradigma permet d’unir dos
el que cal no és pas mirar d’e- mons intel·lectuals: el dels llevitar-lo o ajornar-lo, sinó gestraferits i enamorats de la llentionar-lo de manera intel·ligua i el dels economistes, emgent, atès que conflicte i
presaris, sociòlegs i polítics.
violència no són pas la maFerran Sáez parla dels oríteixa cosa. Citant Carles M. Es- gens i l’evolució del terme
pinalt, proposa allunyar-nos de cosmopolitisme, mentre que
la neutralitat, ja que els neuRafael Castelló presenta el pertrals no són més que persones fil psicològic i nacional dels
que han quedat neutralitzades valencians.
per algun poder. Així, el conEn el darrer article,
flicte hauria de ser contemplat Gemma Sanginés i Ferran
com una ocasió per a posar a
Suay fan una proposta d’interprova la capacitat personal i
venció en la conducta de subenfortir-nos anímicament.
missió lingüística que patim
Salvador Cardús hi critica
els catalanoparlants, a través
la noció de ciutadania com a
d’un taller d’espai lingüístic
substitutiva de la identitat, ja
personal (TELP) que ajudi els
que aquesta no designa res so- participants a desenvolupar recialment existent; els qui la uti- cursos individuals d’afrontalitzen ho fan gràcies a la invisi- ment de les situacions de conbilització de la coacció de les
flicte lingüístic que puguin
identitats estatals com l’espaviure, motivades per la baixa
nyola. També posa en qüestió
autoestima dels pobles colonitla noció de multiculturalitat, ja zats lingüísticament. u
que és un model que està fracassant allà on s’ha imposat
JORDI SOLÉ I CAMARDONS
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natura i del país.
Els diversos marcs educatius en què es va anar concretant l’educació en el lleure al
llarg dels anys són tractats de
manera acurada en aquest llibre; però l’amplitud del tema
abordat també permet de discórrer sobre molts altres aspectes, com ara l’administració
pública, els centres d’esplai,
les cases de colònies, les persones amb necessitats educatives especials…
La divisió del llibre en tres
parts («Dels inicis a la Guerra
Civil», «La recuperació i la iniciativa social» i «La consolidació de la diversitat») obeeix al
Enric Puig i Jofra,
fet que, en paraules dels auJosep M. Vila i Vicens,
tors, «com en tot, la guerra esCent anys de colònies
tableix un abans i un després,
de vacances a Catalunya, també en l’educació en el
lleure».
Editorial Mediterrània,
L’extensió d’un tema com
Barcelona 2005.
el que ens ocupa demana d’acudir a un extens seguit de
a pocs mesos va aparèixer
fonts: als arxius, a la bibliograel llibre Cent anys de
fia… i a les persones, les
colònies de vacances a
quals, amb el seu testimoni viu
Catalunya (1893-1993) (Editoi directe, han constituït una varial Mediterrània), una obra
luosa font d’informació, sobrecol·lectiva de tres volums, diritot per a la redacció dels capígida per Enric Puig i Jofra i Jotols que corresponen a
sep Maria Vila i Vicens, que
èpoques que ja ens queden
ofereix una panoràmica geneuna mica llunyanes.
ral sobre com han nascut i s’El llibre aconsegueix plehan desenvolupat les colònies
nament el seu objectiu de ser
a casa nostra.
història de les colònies. La inL’any 1893 un grup de seitenció dels autors era reflectirxanta-dos nens de famílies de
hi al màxim el que ha succeït.
Barcelona va fer una estada al
Per això el text és molt desbalneari de la Garriga (Vallès
criptiu: es recullen els fets i
Oriental) i un altre de vint nese’n deixa la interpretació als
nes es va allotjar al col·legi La
lectors.
Granja, al barri de les Corts.
La història de Catalunya es
Foren els dos primers torns de
pot escriure des de diferents
colònies que s’organitzaren a
òptiques. També des de l’eduCatalunya; en aquell cas, sota
cació fora de l’escola. El pedaels auspicis de la Societat
gog Salomó Marquès, en un
Econòmica Barcelonina d’Amagnífic i entranyable pròleg,
mics del País. Suïssa havia
constata que l’obra omple un
acollit, feia poc, la primera exbuit en la historiografia general
periència europea de colònies.
de casa nostra i, de manera esEl pas dels anys, gràcies a
pecial, en la historiografia edul’empenta, l’esforç i la il·lusió
cativa, cosa bàsica per a prode mestres, monitors, seminajectar un futur millor.
ristes…, va anar descabdellant
Cent anys de colònies de
una àmplia gamma de proposvacances a Catalunya és un llites i de realitats que, sota debre documentat, llegívol, sugnominacions diverses (colònia,
gestiu i estiuenc, darrere el
semicolònia, banys de mar,
qual hi ha moltes hores de
casal d’estiu, campament…),
feina pacient, laboriosa, entuvan donar un gavadal de bons
siàstica. A totes les persones
resultats al servei del forjaque l’han fet possible, les feliciment de persones comprometem i els donem les gràcies. u
ses, lliures, sensibles, servicials, solidàries, amants de la
DAVID PAGÈS I CASSÚ

Cent anys
de colònies
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l’àmbit acadèmic o per institucions com el Termcat– corresponen als formants cultes, antigues paraules del grec clàssic o
del llatí avui emprades en la
composició culta (o com a prefixos forts). En cada article hi
ha: l’entrada, amb la forma de
l’afix; l’etimologia; una explicació de l’ús (indica quin tipus
de mots crea un determinat sufix i quin significat aporta), i
una llarga llista d’exemples. En
el cas dels formants cultes,
l’explicació de l’ús s’omet si
amb l’etimologia ja es veu clarament quina funció té aquell
formant.
L’obra es complementa
amb una introducció (prou
Jordi Bruguera,
llarga: 40 planes) on s’expliDiccionari
quen
els diversos processos de
de la formació de mots,
formació de paraules en català
Enciclopèdia Catalana,
(sufixació, prefixació, compoBarcelona2006.
sició, composició culta i altres
recursos). En aquest sentit, sel Diccionari de la formagueix l’estela del Diccionari
ció de mots és una nova
d’abreviacions (de la mateixa
aportació lexicogràfica
col·lecció), amb una introducd’Enciclopèdia Catalana. Com
ció força completa sobre el feés sabut, aquesta editorial té
una prestigiosa línia de diccio- nomen de la representació escurçada de mots i expressions.
naris en llengua catalana, coTambé hi ha una bibliografia
mençant pel Gran diccionari
gairebé exhaustiva sobre la
de la llengua catalana i acabant pels reculls bilingües, pas- matèria.
D’altra banda, la comparasant pels diccionaris que poció d’aquest treball amb el
dem anomenar
«complementaris». Aquest és el Diccionari de formació de paraules, de Lluís López del Casnom d’una col·lecció de dictillo (Edicions 62, 2002), és
cionaris diversos que compleinevitable. La diferència subsmenten l’oferta lexicogràfica.
tancial és l’exhaustivitat (l’obra
Des de 1990, en aquesta
de Bruguera és molt més comcol·lecció s’hi han publicat
obres d’interès, com el Diccio- pleta pel que fa a la microestructura; és a dir, té més exemnari d’abreviacions (de Josep
ples i alguna explicació més) i
M. Mestres i Josefina Guillén,
1992 i 2001), el Diccionari or- algun detall tècnic, com ara
una millor representació –més
togràfic i de pronúncia (del
sintètica– de la variabilitat dels
mateix Jordi Bruguera, 1990 i
1992) –de tots dos se n’ha fet
formants cultes.
una segona edició–, el DiccioSi l’editorial és garantia de
nari visual Duden (1994), el
qualitat, l’autor, Jordi Bruguera,
Diccionari etimològic (també
també mereix credibilitat. Ha
de Jordi Bruguera, 1996), l’edi- publicat diverses obres, com els
ció actualitzada del Diccionari ja comentats Diccionari orde sinònims Franquesa (1998), togràfic i de pronúncia i Dicetc.
cionari etimològic, o el llibre
El diccionari recull –ordeHistòria del lèxic català (1986)
nats alfabèticament en una sola i el Diccionari de dubtes i difillista– prefixos, sufixos, infixos
cultats del català (2000), amb(potser seria més adequat dirdós també publicats per Encine sufixos interns, ja que en al- clopèdia Catalana. A més, ha
tres tradicions gramaticals el
fet aportacions acadèmiques diterme infix significa una altra
verses (articles, comunicacions,
cosa), formes prefixades i foretc.) relacionades amb el lèxic,
mes sufixades. Aquestes dues
com ara un article del 2001 sodarreres etiquetes –usades en
bre sufixos fòssils. u

Diccionari
de la formació
de mots

E
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vim en donen testimoni: «
... una de les valors més
clares de la mística catalana del nostre temps ... »
(Osvald Cardona); « ...
entre els laics el primer
poeta religiós que ha fet
de la seva obra un únic
cant a Déu ... » (Albert
Manent); « ... Bertran i
Oriola ha donat categoria
lírica a l’estampa pietosa
investint-la de perfecció
formal, d’originalitat, de
modernitat ... » (Climent
Forner).
Malgrat tot, val a dir
que l’obra de Bertran i
Oriola és poc coneguda.
Manuel Bertran i Oriola,
Per dues causes principals, segons el proloObra poètica,
guista esmentat: d’una
Editoral Claret,
banda, «els enormes canBarcelona 2006.
vis socials, eclesials, artíses lectures ben guia- tics, literaris i polítics esdes solen retribuir sa- devinguts des que ell
tisfactòriament el lec- elaborà la seva obra i que
tor quant a comprensió,
han afectat especialment
context situacional i valo- la vivència religiosa i la
ració de l’autor llegit. El
seva presència social»; i
guiatge que David Jou fa
d’una altra, «vivim un
en el pròleg de l’Obra
temps ara per ara no
poètica de Manuel Bergaire propici a la considetran i Oriola, que ha tret
ració atenta de la persl’editorial Claret aquest
pectiva espiritual en què
2006 (una edició a cura
el poeta trobà la seva insde les seves filles
piració i la seva força».
Montserrat i Maria, David L’objectiu, doncs, d’aJou, Josep Ruaix i Josep
questa edició que comenFerret), és, doncs, en
tem és deixar constància
aquest sentit, excel·lent.
de la bella elaboració i
Convida a analitzar l’obra de la profunda convicció
de Bertran Oriola destadels seus poemes. L’edicant-ne la musicalitat, la
ció s’ha fet coincidir amb
pulcritud, l’encert de les
el centenari del naixeimatges literàries i l’elament de Manuel Bertran i
boració dels continguts.
Oriola i amb els vint-iL’obra d’aquest poeta es
cinc anys de la seva mort.
caracteritza formalment
Aquest autor coper l’ús d’una gran variemençà a escriure poesia
tat estròfica.
quan ja tenia vint-i-cinc
Bertran i Oriola conreà
anys. Fou autodidacte.
eminentment la temàtica
Però tingué com a refereligiosa i se li atribueixen
rents altres escriptors de
com a models més prol’època: Octavi Saltor i
pers, en aquest sentit, RaSebastià Sánchez-Juan,
mon Llull, sant Joan de la
entre altres. També va reCreu, Joan Maragall i Jabre influències noucentiscint Verdaguer. Octavi
tes de Josep Carner i de
Saltor, Osvald Cardona,
Josep Mª López Picó.
Carles Cardó i Climent
L’obra de Bertran i
Forner l’han considerat
Oriola aplegada en aquest
hereu de Verdaguer. Llevolum no era tota inèdita.
gint l’obra de Bertran i
Oriola hom s’adona fàcil- Tret del darrer llibre, Humor, tendresa. País, paiment que és amarada de
satge. Tres escriptors, els
religiositat. I citacions
altres ja havien estat edicom les que ara transcri-

Obra poètica

L

tats. Comunió (1945) i
Cantata de Nadal (1947)
per l’editorial Estel; Quaresma (1949) i Ciutat de
Déu (1957) per l’editorial
Barcino dins Publicacions
de «La Revista»; Ressons
de Déu (1997, una edició
pòstuma) per ColumnaAlbí; i Recull de temes
cardonins (2001, també,
doncs, en una edició pòstuma) a Cardona.
De Comunió (1945)
cal destacar que és el llibre en què l’herència de
Verdaguer es manifesta
més clarament. Cantata
de Nadal (194) presenta
l’estructura d’una missa.
L’estrenà l’Orfeó Gracienc
al Palau de la Música Catalana l’any 1961. Quaresma (1949) expressa la
vivència religiosa del poeta durant la guerra civil.
La persecució, la por, la
nostàlgia, la necessitat
d’amagar-se són els aspectes que impressionen
més. Aquesta mateixa impressió es continua notant
dins Ciutat de Déu
(1957). En Ressons de
Déu, Bertran i Oriola estableix a través dels seus
poemes un diàleg amb
Déu, un diàleg profund i
sentit en plenitud. Recull
de temes cardonins conté
poemes dedicats a la ciutat on va néixer, Cardona.
S’aparta del tema religiós,
com en Humor, tendresa.
País, paisatge. Tres escriptors. Cal dir, doncs, que a
part de la temàtica religiosa també tractà temes
més convencionals, sobretot en les composicions escrites després de
la guerra. La llengua i la
nació catalanes també hi
tenen un lloc destacat, en
la seva obra.
Convé reconèixer que
la pauta de lectura proposada per David Jou és útil
i, per tant, recomanable:
«... llegir els poemes no
com un fet passat i particular sinó com a mostra
d’una categoria general
que s’obre a la comprensió profunda de molts éssers en circumstàncies més
o menys paral·leles...» u

mb un format de butxaca i editat per
la Fundació Torre del Palau, de Terrassa, aquest volum té per finalitat
donar a conèixer el país des de tots els
punts de vista: des de la geografia física a la
gastronomia, des de la història al folklore,
des de l’art a l’economia.
I, mirant-ho més àmpliament, fa una
introducció a la vida passada i present de
Catalunya «per a col·lectius socials diversos, joves o no, d’Europa, d’Espanya i de
tots els convencionalment anomenats Països Catalans», tal com s’explica en el pròleg de Josep M. Font.
El llibre es compon de dos grans apartats, diferenciats pel color diferent de paper:
— Catalunya, un país d’Europa, on es
recullen la geografia física, econòmica i humana, el patrimoni natural, la divisió territorial, l’economia, la llengua, la història i
els elements més característics del folklore,
les festes i tradicions i la gastronomia.
— 12 rutes per Catalunya. En cada una
de les rutes s’hi pot trobar el mapa general,
el plànol de la ciutat visitada (la més important), els llocs d’interès, tant en la pròpia
ruta com en llocs pròxims que, pel seu interès, valdrien un breu desplaçament.
El llibre és il·lustrat a tot color, amb
moltes fotografies, però també amb mapes i
reproduccions d’obres d’art. Va acompanyat d’un CD-Rom que complementa de manera més gràfica el contingut general de
l’obra.
L’edició és en paper couché, cosa que
dóna al llibre un toc de qualitat no gens habitual en aquest tipus de guies.
També és editat en anglès i hi ha el projecte d’editar-lo en llengua francesa, alemanya, italiana, holandesa i castellana. u

NÚRIA VENTURA

JOSEP M. FONT

Catalunya, un
país d’Europa

M. Mercè ANDREU i altres,
Catalunya, un país d’Europa:
Guia didàctica i turística,
Ed. Fundació Torre del Palau,
Barcelona 2003.
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clou quatre annexos: una cronologia de la vida de Raimon; una relació de llibres i textos publicats al
voltant de la seva figura i les seves
cançons; la discografia completa;
i, per últim, un apartat de documents, d’utilitat per a il·lustrar gràficament les vicissituds de la carrera de Raimon durant l’època
franquista, que ja se’ns han explicat a bastament en els apartats anteriors, i també per a trobar-hi referències d’alguns recitals
significatius.
Al llarg del llibre, Batista descriu la importància de l’art de Raimon, que el diferencia i el distingeix d’altres autors. Explica la seva
valentia de compondre cançons
Antoni Batista,
en temps difícils, unint llengua caRaimon. La construcció
talana amb continguts socials; l’od’un cant,
riginalitat d’haver obert camins
La Magrana,
dins la Nova Cançó, d’haver creat
Barcelona 2005.
expressions que s’han integrat en
l periodista i músic Antoni Ba- el dir popular (com ara «maltractista, conegut pels seus llibres tada llengua»), o d’haver estat el
creador del mot «recital» per a desobre el conflicte del País
finir
un espectacle musical; i soBasc, ha escrit un estudi seriós, ribretot, la coherència de no haver
gorós i exhaustiu sobre la vida i
l’obra d’un dels nostres artistes més claudicat en l’ús de la llengua per
a expressar-se com a artista i haadmirats i compromesos: Raimon.
ver defugit la instrumentalització
El llibre es compon de tres
parts. La primera («Itinerari perso- política a què el volgueren sotmetre en algun moment de la seva
nal») exposa la vida de Raimon,
òbviament lligada a la construcció vida.
Raimon, doncs, apareix explide les seves cançons. Per tant, s’hi
cat
per Batista des dels seus múltianalitza el contingut de les lletres
ples
vessants: el compromís cívic i
en relació als diversos contextos
social, la coherència al llarg dels
vitals del cantant.
anys, la intel·lectualitat com a
La segona part del llibre
cantant
d’idees i la innovació con(«Opera magna») analitza amb
profunditat científica les músiques tínua com a músic.
Amb aquest llibre, Antoni Bacreades per Raimon en relació a
tista
descriu amb rigor científic i
l’estructura poètica, i descriu les
metodologia els tres eixos de què
constants musicals del «cant cries nodreix l’art de Raimon: poesia,
dat» de Raimon, que no és simmúsica
i cant, eines d’artista que
plement potència de veu desferserveixen
perquè s’expressi l’home
mada sinó que és un acte
reflexiu, sensible, intel·ligent i iròmeditatiu i reflexiu que ha anat
evolucionant al llarg del temps, al- nic. En conclusió, aquest és un
treball honest i complet que ajuda
hora que analitza les influències
a copsar la gran dimensió artística
diverses que planen sobre la seva
obra (Espriu, March, Timoneda...). i humana del cantant de Xàtiva. u
La tercera part («Epíleg») inANNA PORQUET I BOTEY

Raimon

E

l’enorme cabal lexical que
aboca l’escriptor al text. És
el punt principal que des
d’aquestes pàgines interessa més de remarcar. Expressions com desengalavenar-se, fer justipiris,
xorbelles o la mitja... m’han enviat al diccionari
amb fortuna diversa i m’han menat a fer-me la pregunta metodològica, inevitable, que ben segur sovint
preocupa el creador: fins a
quin punt l’autor d’una
obra literària ha d’aportar
modismes, girs, maneres
de dir excessivament «locals» al seu escrit? No hauMiquel Adrover,
ria estat millor recórrer a
Els voltors,
una llengua estàndard per
tal d’evitar l’acusació d’exEd. Roig i Montserrat,
cessiu
«localisme»? Drama
Campos 2004
encara avui irresolt i motiu
de disquisicions entre bestiar de ploma. Amb Els
oca parlar d’una noVoltors l’Adrover ens el
vel·la sobre el «tot
planta als nassos. Amb tot,
Mallorca» a partir
diria que la recuperació
d’uns escenaris irreals però
dels mots que encara perperfectament identificables
viuen en un indret determii amb una lloable voluntat
nat és un luxe que no ens
de realisme.
podem permetre de malbaLa tècnica de l’escriptor
ratar. Mal que ens arribin
ens porta a plantejar-nos la
d’unes illes retirades mar
pregunta clàssica de si la
enllà. I permeteu-me una
semblança amb la realitat
nota més, al marge: que se
és pura coincidència o no.
n’abstinguin, de la lectura,
Adrover, picant l’ullet al
aquells a qui afectin les silector, s’ocupa hàbilment
tuacions explícitament pude barrejar realitat i ficció
jades de to, perquè n’hi ha
en disfressar els seus persounes quantes i no sé si, alnatges i els propis drames
gunes, són prou justificainteriors, els quals tradueix
des (una mica per allò de
en pseudònims que els seus
la retòrica suara invocada).
veïns immediats, els autòcSigui com sigui, voluntat
tons insulars com ell made realisme?, uns mots més
teix, de ben segur poden
necessaris que altres? Un
desxifrar.
altre debat. Sempre és bo
A part de la peripècia
que un escriptor sigui caargumental, probablement
paç de provocar-lo des de
força autobiogràfica, que
les ratlles que adreça al
en alguns moments pateix
lector. u
d’un cert excés de retòrica
VÍCTOR PALLÀS
verbal, voldríem remarcar

Els voltors

T

L’occitan escrich
Jacme Taupiac (vegeu entrevista dins LLENGUA NACIONAL, núm. 54, pp. 37-40)
Preu de venda al públic: 14 euros (+ 3,90 euros d’enviament)
Podeu adquirir-lo a qualsevol d’aquestes dues adreces:
• Jacme Taupiac — La Piboleta — 1263 Camin de la Vinha Escòla — F 8200
Montalban — Occitània (s’accepten xecs dels bancs espanyols)
• IDECO — Plana Sant Martin — Bòstia postala 6 — F 81700 Puèglaaurenç
— Adreça electrònica: <ideco@ideco-dif.com>

UN

DVD I LLIBRES
En aquest DVD hi ha un arxiu en vídeo dels parlars tradicionals de les Illes Balears, forjats al llarg de set segles d’història
catalana.
Prenent fragments de seixanta-set entrevistes, hi són presentades les principals característiques del parlar illenc (i
també del poble valencià de Tàrbena, on hi ha gent d’ascendència mallorquina).
Si us interessa aquest DVD o voleu preguntar-ne quelcom, serviu-vos d’aquesta adreça electrònica del senyor
Jaume Corbera: jaume.corbera@uib.es
Carles Castellanos, Jordi Gassó, Ana Serrano — La història
de Sinuhè i altres contes — Pagès edicions — Lleida 2006.
Amb rigor filològic i acadèmic són presentades en aquest
llibre tres de les narracions més emblemàtiques de l’Egipte
faraònic, l’anomenada època del Regne Mitjà (2050 – 1800
aC). No tenen caràcter funerari ni religiós. Són unes històries
plenes d’imaginació, de fantasia i de vitalitat. La seva lectura,
de ben segur que no us decebrà.

Víctor Alexandre — La paraula contra el mur — La Busca edicions — Barcelona 2006.
Convé que la gent que estima el nostre país i la nostra llengua llegeixi aquest llibre. Alexandre hi fa una reflexió lúcida i
carregada d’arguments de pes sobre la nostra llengua i nació.
Hi ha un intercanvi de cartes entre el seu autor i un personatge
castellanoparlant. Hi veureu com, fins i tot, aquestes persones
de tarannà obert i dialogant no ens acaben de comprendre i
com podem tenir tota una sèrie d’arguments per a rebatre-les,
per a defensar-nos i per a posar a bon lloc la nostra autoestima.

Anna S. Ayguavives — Viatge a Korètzero — Empúries — Barcelona 2006.
Viatge a Korètzero. Un món de nous infants és la segona
part d’un llibre de la pensadora Anna S. Ayguavives, escrit des
del metallenguatge, la literatura mística o simbòlica, però dels
símbols que ja ens aporten experiència en si mateixos. És en el
símbol on la transcendència esdevé universal. Una perspectiva
espiritual que no es limita, com sol passar en la literatura
fantàstica, al maniqueisme del bé i del mal, sinó que cerca el
retorn a la infantesa, l’ascensió a l’interior de l’existència
humana. Narra un viatge planetari que és en realitat un camí
com una revelació oberta cap a l’interior més profund de
cadascú, reflexionant sobre les paraules que només són silencis sense fons, xerrameca absurda, parlotejar sense dir res.

