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editorial

Finalment el Parlament d’Aragó ha aprovat la Llei de Llen-
gües, i diem finalment perquè ja fa dues legislatures que 
el president d’Aragó, Marcel·lí Iglesias, havia promès que 

s’aprovaria una llei per a regular l’ús de les llengües del terri-
tori aragonès.

Aquesta Ley de uso, protección y promoción de las lenguas 
propias de Aragón, que és com s’anomena, ha substituït la Llei 
3/1999 del 10 de març, sobre el Patrimoni Cultural, que esta-
blia, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia d’Aragó, que el català i 
l’aragonès eren llengües minoritàries i pròpies d’Aragó.

En aquesta nova Llei de Llengües, malauradament, el cata-
là no és considerat llengua oficial, tot i que l’article 2 de la 
Constitució espanyola diu que les diverses llengües de l’Estat 
seran oficials en els territoris on siguin considerades llengües 
pròpies. Per tant, es podria considerar que aquesta llei incom-
pleix la Constitució espanyola. 

Aquest fet és rellevant, perquè els socialistes, autors i promo-
tors d’aquesta Llei de Llengües, són especialment curosos quan 
es tracta que altres lleis respectin la Constitució espanyola. 
Per exemple, no van dubtar gens ni mica a portar al Tribunal 
Constitucional unes quantes lleis catalanes que consideraven 
inconstitucionals.

El fet que el català no sigui oficial a l’Aragó comporta que 
tampoc no sigui obligatori en l’ensenyament de les escoles, on 
serà considerat com una matèria voluntària. Un altre punt que 
no estableix la Llei és qui, quan i en quines circumstàncies usa-
rà el català en el territori aragonès.

Aquesta Llei és un pas endavant pel que fa a la situació del 
català a la Franja d’Aragó, però realment no reconeix els drets 
lingüístics dels catalanoparlants de la zona, perquè no podran 
aprendre català a l’escola ni usar-lo en tots els àmbits socials 
d’una manera normal. De fet, no hauria calgut esperar tres 
legislatures per a aprovar-la, ja que no aporta canvis substan-
cials a la situació del català a l’Aragó.

Cal destacar com a punts més positius que, a diferència del 
País Valencià, no hi ha dubtes quant al nom de la llengua, car 
s’utilitza el nom de català per a referir-se a la varietat lingüísti-
ca de l’Aragó, cosa que facilita la unitat lingüística del territori 
i així queda establert que a Aragó es parla català.

També s’hi accepta la toponímia catalana per a denominar 
els diferents indrets de la zona de parla catalana; per tant, s’hi 
reconeix i s’hi estableix una toponímia d’acord amb la tradició 
i els usos de la gent del territori.

Ara caldrà veure si aquests punts positius es compleixen 
en la vida diària o si, com passa tantes vegades, hauran de ser 
els catalanoparlants del territori els qui hauran d’exigir-ne el 
compliment. u

La llei de llengües aragonesa
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Cançó del cavallet negre

Oh, mia patria, si bella e perduta! (Nabucco)
Per les comes daurades de l’ampla serra 
galopa, a trenc d’albades, un cavall negre.
Cavallet meu, 
cull-me una rosa blanca 
d’entre la neu! 
Hi ha, als cims, un pastor jove, que és en 
Jeroni. 
S’encimbella pels cingles com un dimoni. 
I un jove llenyataire, que és l’Aniol. 
Tot tallant fusta canta de sol a sol. 
Cavallet meu, 
cull-me una rosa blava 
d’entre la neu!
L’un n’és nascut a Prada, l’altre, a Molló. 
L’un en duu una picota, l’altre, un bastó. 
Cada tarda els aplega l’aire dels pics. 
S’han fet, de tant de veure’s, tendres amics. 
Cavallet meu, 
cull-me una rosa lila 
d’entre la neu! 
Una mateixa llengua parlen tots dos. 
Comparteixen paisatges, costums, amors... 
Cada nit, per combatre freds i neguits, 
ben abraçats s’adormen els dos amics.
Cavallet meu, 
cull-me una rosa groga 
d’entre la neu! 
Un mal vent, tot de sobte, munta la serra. 
Algú vol que els dos joves es facin guerra. 
Homes que parlen llengües que ells negligeixen 
els trameten consignes que no obeeixen. 
Cavallet meu, 
cull-me una rosa verda 
d’entre la neu! 
Els canvien les eines per una llança, 
i els diuen: Tu ets d’Espanya, i tu, de França. 
Mes ells rebutgen l’arma i, juntes les mans, 
proclamen amb veu forta: Som catalans! 
Cavallet meu, 
cull-me una rosa roja 
d’entre la neu! 
Llunyans consells de guerra ja els han jutjat, 
i ells moren per la terra i l’amistat. 
Ja un amic vora l’altre per sempre jeu. 
Els cobreix l’ampla tomba del Pirineu. 
Cavvallet meu, 
deixa totes les roses 
dintre la neu! 
            Josepmiquel Servià    

La flama de la llengua
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Repetim sovint que Pompeu 
Fabra introduí i defensà el 
concepte de llengua nacional i 
potser no som prou conscients 
de què significa exactament 
aquesta afirmació. Fabra sabia 
que en la consideració de les 
llengües els aspectes ideolò-
gics són fonamentals. 

Joan Martí i Castell dins «Unitat i variació 
lingüística: una qüestió ideològica»

La redacció no s’identifica 
necessàriament amb les opinions 

expres sades en els articles publicats.
     Llengua Nacional és membre de l’appec
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sociolingüística

He de confessar d’antuvi que la 
qüestió de la variació i el tracta-
ment que se’n fa en la comunitat 

catalanoparlant em preocupen cada dia 
més, en el sentit que entenc que l’acti-
tud dels qui en demanen insistentment 
i constantment una presència superior a 
la que té en la normativa lèxica i grama-
tical, en siguin o no conscients, no afa-
voreix la normalitat lingüística de què, 
tanmateix, tan allunyats som encara.

Òbviament, la sol·licitud incessant 
de la presència de dialectalismes en la 
normativa lèxica i morfosintàctica pot 
respondre, i sovint respon, a la volun-
tat d’acostament entre els territoris d’una 
mateixa llengua. Però els fets demostren 
que no sempre actua en aquesta direcció, 
perquè, en generar la reclamació mai no 
suficient de localismes, pot obrir un pro-
cés que duria inevitablement a tot el con-
trari: a la separació d’aquests territoris. 
Pompeu Fabra insistí en la necessitat 
d’una llengua unitària, on la variació a 
penes traspuï, perquè havia d’afavorir el 
sentiment de pertinença a una sola nació, 
que s’expressa amb una llengua comuna. 
No podem oblidar que el concepte de 
llengua nacional que tenia comptava 
amb un imprescindible acurat procés de 
selecció i de fixació damunt la llengua 
parlada multiforme, mitjançant el qual 
a penes s’hi notessin les diferències dia-
lectals. La selecció inevitablement silen-
cia poc o molt la variació. Jo encara crec 
amb fermesa en la tesi fabriana.

Antoni M. Badia i Margarit, en una 
ponència que ha estat publicada per 
l’Institut d’Estudis Catalans com a arti-
cle («Dialectologia sinuosa») dins Els 
mètodes en dialectologia: continuïtat o 
alternativa? (Barcelona 2005, pp. 13-40), 
afirma: «A parer meu, tant a la llengua 

com a la lingüística catalana els dialec-
tes hi pesen més del que objectivament 
hom podria esperar» (p. 32). Encara amb 
més contundència, diu més endavant: 
«És curiós de constatar la contradicció 
en què caiem tots plegats: d’una banda, 
ens omplim la boca que la nostra llengua 
és de les més unitàries de la Romània, 
però, de l’altra, ens morim de ganes de 
presentar-la fragmentada en dialectes. 
I això, atès que estem desposseïts de la 
condició de llengua d’estat, ens perju-
dica qui-sap-lo, tant davant la socie-
tat com en el mateix món professional 
dels romanistes» (p. 33). I deixin-me que 
encara faci esment d’un altre passatge on 
es concreta més la idea de Badia: «... tinc 
dubtes greus sobre l’obertura de la mor-
fologia a trets que afecten l’estructura de 
la llengua, sempre reconeguda formal-
ment com a única» (p. 35).

No caldria que explicités que també 
comparteixo plenament la posició i les 
temences del meu mestre, de qui penso 

que avui és indiscutiblement i de molt 
el gramàtic que ha continuat l’obra de 
Pompeu Fabra amb més lleialtat i amb 
més autoritat.

Deixar entrar en la preceptiva d’un 
idioma les diferències diatòpiques no 
és una qüestió de democràcia ni de 
tolerància; respon sobretot a la volun-
tat d’identificació en un referent únic, 
tan poc divers com sigui possible en 
la seva codificació literària i culta. La 
unicitat necessària en la normativitza-
ció en tots els nivells amaga, vulgues 
que no, la variació real, la qual continua 
viva evidentment en l’ús habitual oral. 
I la disciplina entorn de la normativa 
de la llengua esdevé ineludible, perquè 
té el paper essencial d’assegurar-ne una 
identitat que no es difumina.

La història de totes les llengües no és 
sinó la transformació de l’heterogeneïtat 
a l’homogeneïtat; transformació que pel 
seu caràcter no és mai ni definitiva ni tan-
cada. Els dialectes, això no obstant, no 

Terminologia i variació dialectal
Joan Martí i Castell (President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans)

El dia 12 de novembre de l’any passat, el Termcat celebrà, a l’Aula Magna de la Universitat de 
Barcelona, els III Espais Terminològics, punt de trobada i debat que, en aquesta edició, ver-
saren sobre geoterminologia i en què intervingueren diferents professionals de la llengua.
En l’acte d’obertura, Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, exposà el tema que a continuació reproduïm amb l’acord del Termcat.

D’esquerra a dreta: Joan Martí i Castell, Teresa Bergadan, Bernat Joan i Marí i Rosa 
Colomer Artigues
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deixaran de ser mai la realitat material 
més immediata del símbol abstracte 
que és la llengua. Ningú no parla del tot 
d’acord amb la codificació establerta. I 
això és natural; sempre, però, que la dis-
tància entre la normativa i l’ús quotidià 
de l’idioma no sigui excessiva, com ho ha 
estat i encara ho és en la llengua catalana, 
a causa de la història desgraciada que li 
ha tocat i que li toca de viure.

Els dialectes són la concreció desti-
nada a convertir-se en llengües, la qual 
cosa n’implica una desaparició parcial, 
encara que pugui semblar paradoxal. 
La voluntat de sentir-se grup diferenciat 
condueix a l’establiment d’una normativa 
en què la variació geogràfica resta relati-
vament marginada, perquè s’ha de triar.

Ser dialecte no és pitjor que ser llen-
gua: són dues realitats diferents. La uni-
tat que s’elabora per a la construcció 
d’una llengua respon a la voluntat d’au-
tocontrol acceptat en la manera d’ex-
pressar-se, que ens identifica i alhora 
ens diferencia com a grup.

S’escau que recordi que l’obra gra-
matical i lèxica de Pompeu Fabra i 
l’obra de preceptiva de l’Institut d’Es-
tudis Catalans han rebut, tan fortament 
com injustament, les conseqüències de 
determinats prejudicis. Fabra i l’Institut 
han considerat i consideren tots els par-
lars catalans, i com més avancem en la 
feina, més, perquè els coneixem millor. 
Respecte al català es diu malèvolament 
o per ignorància que Barcelona ha estat 
i és l’exemple per a la seva normativitza-

ció i estandardització. Qui afirma això, 
¿ha sentit mai com es parla a Barcelona, 
amb el diccionari i la gramàtica de 
Pompeu Fabra i les propostes de l’estàn-
dard oral de l’Institut d’Estudis Catalans 
a les mans? Ni en la fonètica, ni en el 
lèxic, ni en la morfologia, ni en la sin-
taxi, a Barcelona no es parla segons el 
codi fabrià ni les propostes d’estàndard 
oral de l’Institut d’Estudis Catalans. Una 
altra cosa és que hi hagi formes lèxiques, 
morfològiques i sintàctiques diatòpiques 
que no apareguin en el diccionari i en la 
gramàtica i en les propostes de l’estàn-
dard oral, però això no significa que el 
que hi és formi part exclusivament de 
cap dialecte en particular. Mots com 
aiga, llenga, sapiguer, tindre, vindre... 
avui a Barcelona han estat substituïts, 
respectivament, per aigua, llengua, 
saber, tenir, venir...; el motiu és molt 
clar: el respecte a la llengua codificada 
i estàndard comuna.

Convé, doncs, que desdramatizem la 
qüestió de la variació en la normativa i 
l’estàndard de la llengua catalana. Tenim 
una gramàtica i un diccionari molt més 
oberts en aquest sentit que els de les 
altres llengües romàniques.

Pompeu Fabra, que no caigué mai en 
l’error de pensar que una llengua és un 
collage indiscriminat de varietats de par-
lars, sinó el símbol per excel·lència de la 
unitat d’un poble, entenia, nogensmenys, 
que la llengua literària i culta té inces-
santment necessitat dels dialectes per a 
renovar-se i per a créixer.

És especialment en la 
morfosintaxi, com remarca 
Badia, on la unitat ha d’evi-
denciar-se sense escletxes. 
En el lèxic, i, doncs, en el 
diccionari normatiu, hi pot 
tenir molta més cabuda la 
variació.

Però, en aquest àmbit, 
hem de saber diferenciar bé 
allò que és el lèxic comú i 
allò que és el lèxic especia-
litzat. D’antuvi, en la termi-
nologia és normal que el que 
podem esperar de trobar-hi 
com a solució concreta de 
formes en la llengua parlada, 
col·loquial, de cada contrada 
dels Països Catalans és poca 

cosa, ja que òbviament el llen-
guatge especialitzat en bona 

mesura és propi del registre altament 
formal, sobretot de la ciència, la tecno-
logia i les arts. No obstant això, quan el 
lèxic més general a què crec que hem de 
recórrer en la fixació de la terminologia 
no ens resol satisfactòriament la denomi-
nació d’un concepte, la variació pot aju-
dar-nos-hi decisivament, abans de pro-
cedir a l’adopció d’un manlleu forà; de la 
mateixa manera que en la llengua gene-
ral algunes formes dialectals han subs-
tituït interferències del castellà (cloïssa, 
escopinya, eixida [d’una casa], etc.), pot 
esdevenir-se el mateix en la terminolo-
gia d’especialitat. Per exemple, en la vida 
domèstica, el recurs al verb més local 
llevar amb el sentit general de ‘treure’ 
ens permet de construir termes com lle-
vataps o llevataques; en meteorologia, 
la forma més local arrasit, derivada del 
verb arrasir-se, ens facilita estalviar-nos 
un castellanisme molt estès; en psicolo-
gia o caracterologia, la forma més local 
femeller també ens permet d’esquivar 
el castellanisme inadmissible; la forma 
verbal eixir pot generar el nom eixidiu 
amb el sentit de ‘forat per on surt l’ai-
gua’; en el camp semàntic de les pro-
fessions, escurar, amb el significat de 
‘netejar’, produeix el derivat substantiu 
escura-xemeneies; o el verb torcar, amb 
el sentit de ‘netejar amb un drap’, i el 
substantiu raor ‘instrument d’acer per a 
tallar el pèl’ permeten la formació del 
substantiu compost torca-raor, amb 
el significat de ‘drap per a netejar les 

Vista general durant l’acte de presentar «Terminologia i variació geolingüística»
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navalles’. Altrament, en el nom de les 
plantes, els arbres, els animals, la cul-
tura més urbana s’ha empobrit massa, 
dissortadament; consegüentment, en la 
variació dialectal de viles i pobles rurals 
i mariners podem trobar les formes més 
adients per a la terminologia correspo-
nent. La variació pot enriquir sensible-
ment la neologia que es crea amb recur-
sos com l’especialització semàntica, la 
derivació, la composició o la sintagma-
ció. Des del punt de vista dels principis, 
les solucions dialectals poden tenir, si 
més no, dues característiques que els 
donin la preferència per a l’obtenció de 
terminologia: d’una banda, que siguin 
formes arcaiques que hagin, doncs, 
guardat un valor semàntic més fidel 

a l’etimologia, de signifi cat, per tant, 
més precís, menys equívoc; i, de l’altra 
banda, que siguin més panoràmiques 
i més generals i compartides entre les 
altres llengües germanes. Sociolingüís-
ticament, la presència ponderada de la 
variació en la terminologia afavoreix 
que aquesta cohesio ni més la comunitat 
catalanoparlant, en veure’s representada 
sufi cient ment en les solucions adopta-
des; la qual cosa repercuteix, és clar, en 
la seva acceptació de bon grat.

*  *  *

El Consell Supervisor del TERM-
CAT i la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans han acordat d’incor-
porar al primer experts en dialectologia, 

per tal de poder prendre les decisions 
oportunes, tenint en compte la percepció 
que aquestes poden generar en els diver-
sos territoris. També per tal de poder 
presentar alternatives terminològiques 
que es poden trobar en l’ús de formes 
específi ques d’un determinat lloc del 
domini lingüístic del català. En defi ni-
tiva, perquè no hi manqui la visió panca-
talana que és, no sols recomanable, sinó 
imprescindible del tot també en el treball 
d’establiment del lèxic especialitzat.

Ni el TERMCAT ni l’Institut d’Es-
tudis Catalans no ens movem mai, en 
canvi, empesos per posicions provinci-
anes que, lluny d’afavorir la unitat de la 
llengua, acabarien provocant divisions 
altament perilloses. u

Trias, Néts de Joaquim, SA
Tel. 972 84 12 13  •  fax 972 84 24 14
www.triasbiscuits.com
a/e: trias@triasbiscuits.com
Ctra. de Sils, 36  •  Sta. Coloma de Farners

TOTA LA VIDA 
FENT GALETES



sociolingüística

8    LLengua nacionaL - núm. 70 - i trimestre deL 2010

Serrat, un mestís a la vila i cort

Andreu Salom i Mir

H i ha actituds i maneres de ser 
molt pròpies d’un temps, d’un 
país i de determinades per-

sones, la pruïja de les quals és obtenir 
prebendes i ésser lloats pel poder. D’un 
país marcat per una dependència política 
que dura ja fa tres segles i d’un temps en 
què les posicions de lleialtat lingüística 
i nacional constitueixen, sens dubte, un 
acte de dignitat remarcable. Altrament, 
no tant en temps de dictadures com de 
rebaixes democràtiques, sovintegen 
els personatges públics massa neguite-
jats en les aspiracions de presentar-se, 
d’una manera amansida i confiada, com 
a dignes fiadors en què pot recaure, sens 
màcula de qualssevol signes de subver-
sió, alguna canongia llega. De casos, al 
nostre país, en tenim, malauradament, 
a balquena. El cantant Joan Manuel 
Serrat o l’ex-diputat al Parlament euro-
peu per CiU, Ignasi Guardans (nét d’un 
dels paradigmes de la citada casuística, 
Francesc Cambó), en són bons exem-
ples –encara que els casos més extrems, 
i patètics, són, segurament, el d’Albert 
Boadella i Aleix Vidal Quadras.

Des d’aquestes ratlles voldria posar 
peu fiter, concretament, en la qüestió, 
o potser podríem dir-ne ocurrència, de 
l’ús, simptomàtic i significatiu, que fan 
alguns representants de la cosmogo-
nia humana esmentada, del mot mestís, 
posant com a excusa el lloc de proce-
dència de qualque antecedent familiar. 
Un d’aquests és, precisament, Serrat, que 
s’ha autodefinit com a mestís en diver-
ses ocasions (la més senyalada, potser, 
fou quan el nomenaren Doctor Hono-
ris Causa per la Universidad Complu-
tense de Madrid, en què, suposadament, 
ens volgué donar lliçons de llibertat, 
democràcia i amistat). No s’adona, però, 
que el terme és utilitzat, eventualment, 
per aquells que, inconscientment o no, 
necessiten netejar els draps bruts de llur 
manca de fidelitat lingüística i nacional, 
la qual cosa els arrenglera, per se, en una 
calculada adhesió a l’Espanya política i 
lingüística oficial, derivada del dret de 
conquesta i dels fets consumats.

El qualificatiu de mestís és, 
entre nosaltres els catalans, ben 
absurd –no ho és, però, a Castella–, 
car, a part que aquí ningú no s’hi 
declara, el fet, real, que la nació 
dels Països Catalans hagi estat sem-
pre, al llarg de la història, una terra 
de pas i de llibertats (individuals 
i col·lectives) ha suposat que sia, 
ineluctablement, una terra de mes-
tissatges i, per tant, d’enriquiment 
cultural i de tolerància –en el sentit 
positiu del mot. Tot plegat ha con-
format, en el transcurs dels segles, 
la llengua, la cultura i la nació cata-
lanes. Prou ho han remarcat histo-
riadors de la talla de Pierre Vilar o 
de Jaume Vicens Vives, per al qual 
el mestissatge és un tret fonamental 
de l’ésser català.

Al nostre país la diferenciació 
entre persones sempre ha vengut 
indicada per la llengua que parlen, 
i no per la seva raça o origen fami-
liar. Així, a Mallorca, és mallorquí tot 
aquell que parla el català illenc (també 
cal parlar, recíprocament, d’eivissencs, 
menorquins, valencians i catalans estric-
tes, per això mateix), mentre que els qui 
parlen castellà (o un altre idioma) són 
forasters (o, si de cas, estrangers). Com 
a anècdota referencial és ben conegut el 
cas del també cantant i escriptor Gui-
llem d’Efak (nascut a la Guinea Equato-
rial, de pare mallorquí i mare guineana) 
quan en entrar a un bar per demanar 
un cafè amb llet obtingué per resposta: 
«Mestre, si no vos hagués sentit parlar 
hauria jurat que éreu negre!» L’enyorat 
cantautor manacorí es declarà sempre 
català («nosaltres, els mallorquins, no 
som catalans perquè parlem català; és 
just a l’inrevés, parlam català perquè 
som catalans», solia dir) i la circum-
stància d’ésser mulat (mestís de blanc 
i negra) ho considerava, simplement, 
una característica física. Fóra excessi-
vament prolix detallar ací altres casos 
de «mestissos» amb un tremp de fer-
mesa i de dignitat (els Fernández, Bení-
tez o Muñoz, integrants de la desapa-

reguda organització Terra Lliure, o el 
més conegut del dirigent independen-
tista Josep Lluís Carod-Rovira, fill de 
guàrdia civil aragonès, són ben signi-
ficatius).

L’actitud política i lingüística de 
gent com en Serrat no respon, en rea-
litat, a una raó de caire familiar, sinó 
a la seva adscripció ideològica inequí-
voca, apuntada anteriorment, i lligada, 
en aquest cas, al partit del PSC, sucur-
sal del PSOE, que no es cansa de repetir 
que «el que és bo per a Catalunya és bo 
per a Espanya» –i viceversa–, exegesi 
axiomàtica postulada constantment pels 
dirigents del partit i acollida efusiva-
ment pels mandataris metropolitans. Un 
exemple paradigmàtic d’aquesta fal·làcia 
reiterada ho constitueix el mite bilin-
güista, ponderat pel cantant i defensat a 
ultrança pels exegetes del predomini de 
la llengua castellana en les terres cata-
lanes. No li mancava raó, a Pío Baroja, 
quan afirmava: «A Espanya, allò que és 
pagat no és pas el treball, sinó la sub-
missió.» A diferència de Roma, Espanya 
sí que paga els traïdors. u

Joan Manel Serrat Foto: internet
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Quatre mots sobre l’Estat-nació espanyol

Andreu Salom i Mir

Des d’aquestes pàgines hem pro-
curat ja donar notícia dels fets 
i del tarannà d’un Estat-nació, 

l’espanyol, que s’ha anat conformant, 
d’antuvi, al voltant del nucli castellà i 
que, en els darrers tres segles, s’ha mani-
festat, en la seva decadència caracterio-
lògica i marcial (ha perdut totes les seves 
colònies exteriors, tret de Ceuta i Meli-
lla), com un pseudo-imperi expansio-
nista... vers les colònies interiors i illes 
adjacents. De fet, si consultam alguns 
mapes castellans del segle xix, podrem 
comprovar les denominacions correspo-
nents que fan dels diversos territoris His-
paniae (a part de l’Espanya pròpiament 
dita, s’hi inclouen els territoris assimi-
lats, o l’Espanya assimilada, i els terri-
toris en vies d’assimilació, entre ells els 
Països Catalans). L’ús de la força i la vio-
lència, a partir del segle xvii, per part 
de l’hegemònica Castella, nucli espanyol 
central afavorit per la seva aclaparadora 
superioritat demogràfica i militar –i no 
pas pels seus ideals– ha estat determi-
nant en la construcció de l’actual Espa-
nya, estructurada al voltant d’una ideolo-
gia nacional i política basada en el poder 
absolut –amb unes gracioses conces sions 
puntuals de tipus autonòmic– de l’irre-
demptisme castellano-espanyol.

El nacionalisme espanyol, com a font 
principal d’aliment ideològic de l’Estat-
nació, Espanya, representa la natura-
lització de la seva expansió territorial i 
la integració total en la vida diària dels 
ciutadans. L’ocultació d’aquest projecte, 
fortament nacionalista i nacionalitzador, 
basat en un teòric no-nacionalisme oficial 
i en un aparent internacionalisme moder-
nitzador, projecta sobre «els altres» (entre 
ells nosaltres) tots els dimonis «nacio-
nalistes» possibles, quan precisament les 
mostres més clares i fefaents de naciona-
lisme abrandat hom pot trobar-les entre 
ells mateixos, entre els qui, precisament, 
es declaren «no nacionalistes». Aquesta 
pràctica implica tant els partits polítics 
espanyols com els mitjans de comunica-
ció i àmplies capes de la població (és el 
que alguns politòlegs han vingut a deno-

minar nacionalisme banal, que seria la 
naturalització del nacionalisme com a 
part intrínseca de la vida, com un ele-
ment quotidià de l’existència, que actua 
mecànicament sobre el subconscient 
individual i col·lectiu). Aquesta condició 
tan nacionalista, tan patriòtica és, però, 
curiosament, curosament omesa, i fins i 
tot negada rotundament. Les màximes, i 
més palpables, pràctiques nacionalistes 
no són considerades, doncs, oficialment, 
com a tals. Hem d’afirmar, per tant, que 
el vertader nacionalisme és el de l’Estat-
nació, i la resta, el de les comunitats dites 
històriques, són, essencialment, succeda-
nis o simples reaccions del primer.

En el sentit esmentat, una de les claus 
per a entendre l’origen de tots els conflic-
tes internacionals és la monopolització 
de la violència per part de l’Estat-nació 
i el triomf del nacionalisme hegemònic 
(ací, l’espanyol) sobre la desfeta d’altres 
nacionalismes alternatius (català, basc), 
sobre els quals el primer projecta, com 
hem dit, tots els defectes imaginables. 
L’Estat-nació espanyol s’ha anat cons-
truint, durant els darrers quatre segles, 
sobre la base de l’ús indiscriminat de la 
violència, i mai no ha ofert cap tipus de 
sortida ni d’alternativa possibles, ni dia-
logada, ni consensuada, ni molt menys 
mitjançant una política de futur demo-
cràtica sense condicions prèvies ni impo-
sicions. L’ocupació militar i el nou ordre 
imposat (el dret de conquesta i el decret 
de Nova Planta) fan part de la dinàmica 
conflictiva que sempre ha predominat en 
aquest Estat. Per això mai no ha dema-
nat, ni demanarà, cap tipus de disculpa 
ni pels judicis sumaríssims ni pels crims 
del franquisme (com l’afusellament de 
Lluís Companys, únic cas a Europa d’un 
president democràtic assassinat per un 
règim feixista).

Cal asserir, doncs, que no hi ha hagut 
mai cap ruptura ni cap reforma política 
en profunditat, ni menys encara amb 
voluntat democràtica de cara a un futur 
de respecte a les llibertats individuals 
i col·lectives de convivència i norma-
lització política. El que realment s’ha 

fet és perfeccionar el domini espanyol 
i, alhora, assegurar els mecanismes de 
subjecció i supeditació de les altres naci-
onalitats. Tot plegat va adobat amb una 
capa de modernització i de reformes pun-
tuals pel que fa a l’eficàcia del control 
governatiu central, de l’espoli fiscal i de 
la manca de finançament, dit autonòmic. 
Amb el «nou ordre», derivat d’una mena 
de democràcia a mida i més aviat conjun-
tural, han canviat un xic les formes però 
no els objectius (l’anorreament de les rea-
litats nacionals no espanyoles, com els 
Països Catalans) ni la finalitat última (la 
consecució d’un Estat uninacional uni-
formitzat). Un dels mitjans subtils per 
a aconseguir-ho és la manipulació total 
del llenguatge, car la llengua té un paper 
vital en el funcionament de la ideologia 
i en l’estructuració de la consciència ide-
ològica, cosa que per a un Estat-nació de 
tall jacobí esdevé primordial.

No hi ha cabuda, per tant, en aquest 
Estat, per a la restitució de les lliber-
tats col·lectives (i no n’hi ha, doncs, per 
a la convocatòria de consultes o refe-
rèndums populars en les comunitats o 
nacions històriques), per tal com resten 
segrestades per una suposada sobirania 
espanyola, de naturalesa abstracta, però 
sacralitzada per la Constitució i fona-
mentada, repeteixo, en una gran supe-
rioritat demogràfica. Però l’anomenada 
«nación española», Espanya, derivada 
d’un Estat-nació artificialment confor-
mat, sense cap tipus de consens o pacte 
entre iguals, té data de caducitat –com 
Iugoslàvia i la Unió Soviètica– i sem-
pre ha portat en el seu si, des de la seva 
gènesi, el germen del seu esvaniment, 
quelcom inherent a tot ens artificial que 
arriba a constituir-se en una mena de 
metàstasi compulsiva i absorbent. u
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Sensibilitat ciutadana

Pere Ortís

En el número de Serra d’Or de 
juliol-agost de l’any passat, el 
senyor Josep Puig i Vila, de 

Barcelona, publica una carta que vessa 
indignació. Una persona amb molta sen-
sibilitat i un català de cap a peus, puix 
que tot sovint hi publica cartes que el 
revelen clarament. Model de ciutadà, val 
la pena de llegir-lo; i no és ell sol.

S’indigna perquè el senyor Mayor 
Oreja tingué la barra de dir públicament 
que el sistema d’educació català és una 
inmersión en la ignorancia. I s’indigna 
perquè l’insult a una nació mil·lenària, 
que ha creat una cultura increïble, sense 
tenir un Estat que la protegeixi, i que l’ha 
sabuda preservar dels atacs de dos estats 
que l’haurien d’haver protegida, no tindrà 
cap disculpa pública. Naturalment que la 
cosa indigna a qui té un granet de digni-
tat. S’esdevenen casos d’insults públics 
en què els insultats protesten, i alguna 
vegada els insultadors es rectifiquen, i 
fins es disculpen, però en català això no 
té lloc: ni els catalans s’indignen ni els 
desvergonyits es disculpen, perquè l’ex-
periència i l’instint de brètols els diu que 
amb els catalans no cal amoïnar-s’hi.

Jo recordo perfectament quan el dit 
senyor Oreja proferí aquest insult contra 
Catalunya i contra els catalans. Potser no 
vaig ser tan sensible com el senyor Puig, 
però és clar que també em vaig indig-
nar. I és possible que amb mi s’esdevin-
gui com a la massa dels catalans, en la 
meva personal mesura, que se’ns ha fet 
la pell dura i ja no hi fan forat els insults. 
Malament. I aquest defecte, aquest tant-
se-me’n-fum i manca de dignitat, és allò 
de què més es dol el senyor Puig. 

Però, ja que hi som, volia dir que jo 
ja n’havia passat una altra de requinta 
amb el senyor Oreja, que fou quan arribà 
a casa seva –tinc entès que és basc, i, si 
no, corregiu-me– i es posà a pregonar 
que hi venia a defender la libertad de 
los vascos. Era quan el lehendakari Ibar-
retxe havia llançat el propòsit de cele-
brar un plebiscit per a consultar el poble 
basc sobre el seu propi destí i ell, l’Oreja, 

s’hi oposava, amb gros escàndol. I, ¿no 
s’adona, el bon senyor, que ell i els del 
seu partit neguen les llibertats i els drets 
humans de les nacions peninsulars? Ve 
a portar la llibertat als bascos negant-
los la paraula, el dret a expressar-se res-
pecte a si mateixos i a allò que volen 
per a casa seva? ¿No s’adona que hi ha 
una immensitat de bascos que volen ser 
lliures i sobirans, i que ell i els seus els 
neguen la llibertat i la sobirania? Privar 
de la llibertat en nom de la llibertat, ves 
quin sarcasme!

I encara cal sospesar un altre aspecte 
de tot plegat. ¿No és una traïció a casa 
teva menysprear la llengua que et va par-
lar ta mare, renegar del poble on has nas-
cut? El senyor Oreja i altres alts càrrecs 
del partit com és ara Rajoy, Vidal Qua-
dras, Francisco Camps, pertanyen a una 
nacionalitat diferent dintre la Península 
ibèrica i menyspreen allò que Déu els 
ha fet i allò que Déu els ha donat, per 
adoptar el gros artifici d’un Estat que és 
invenció forçada dels homes. Invoco el 
nom de Déu perquè, atesa la tendència 
en què militen tots aquests senyors, han 
de ser creients. I si només ho són per 
imperatius de tendència, cal avisar-los 
que reneguen d’allò que els ha donat la 
mare naturalesa i d’allò que són i que 
tenen per naixença, per fer professió 
d’una adopció artificial. D’artificis avui 
ja no en volem, segle de la sinceritat, 
segle de dir les coses clares, d’autocriti-
car-nos amb valentia i veracitat.

Farem goig amb aquesta classe d’ele-
ments com a dirigents de la nova Europa. 
Van malament les coses. Vivim sota 
artificis, prejudicis, tabús i desviaments 
naturals que ens aplanen. Ho tenim tot 
arreglat al revés d’allò que som i ens 
entestem a mantenir allò que últimament 
va contra nosaltres, per forçat i per anti-
natural. Fruit de segles de capgiraments 
de la veritat neta. 

 I cal reformar les coses i decidir-nos 
a ser naturals i sincers, abans de tot. I 
tractar de fer contra els artificis, d’acla-
rir la nostra ment respecte a allò que 

professem, de veure on i en què ens han 
rentat el cervell, esborrant-nos del cor i 
de la ment allò que ens és connatural i 
que ens donaria normalitat, personalitat 
i pau estable amb nosaltres mateixos i els 
altres, amb els altres pobles i nacions.

 Tots els catalans haurien de llegir la 
carta del senyor Josep Puig. Som lluny, 
lluny del recte sentit de casa nostra. 
Vegem si no ens havem capgirat trista-
ment respecte a tot això que dic i perdem 
el temps, perdem els segles, sotmetent-
nos a un jou que no ens toca i a una llei 
que ens degrada. u

Hotel Impero

Viale Bicchierai, 83

51016 Montecatini Terme
(Itàlia)

Tel.: 0572/71121-2-3

c/e: info@hotelimpero.net
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Autodeterminació i sobirania

Pere Ortís

A utodeterminació i sobirania 
són dos conceptes diferents que 
cal no confondre. El primer es 

refereix al dret fonamental de tot poble 
a triar el seu propi destí. El segon vol 
dir que la tria ja ha estat feta; és ja la 
possessió i el gaudi d’aquell dret, el seu 
exercici sense cap estrany o impertinent 
que s’hi fiqui pel mig de manefla.

 Jo més m’estimo contraposar auto-
determinació i sobirania, que aquella 
i independència. Independència és un 
concepte negatiu –en especial si ens ho 
mirem de la banda dels contraris–, i con-
fús, perquè els catalans no cerquem de 
ser «independents», sinó sobirans, car 
un poble avui no pot ser independent 
dels altres pobles del món, sinó que hi 
hem de ser germans i solidaris, i man-
tenir-hi una relació de pau i de respecte, 
diria que de veritable amor; cap poble no 
pot constituir-se en una illa, en el món 
d’avui. El mot independència passa pel 
mateix trau que el de separatista, que 
també és negatiu, i també relatiu; els 
catalans som i vivim sense cap refe-
rent a un particular, al poder del qual 
ens hàgim de sotmetre o a qui hàgim de 
viure enganxats, sinó que som i vivim 
en bona relació amb tot poble de bona 
voluntat i d’igual a igual.

Quan un poble viu sota la fèrula 
d’un altre ja de fa anys, la gent d’aquell 
es confon i acaba per considerar el 
poble que té damunt, el seu mentor i el 
seu amo, i se sotmet a les seves regu-
lacions com si res. Oi més, la pràctica 
de deixar-se regir segrega un costum i 
a la llarga es converteix en un rentatge 
de cervell que fa creure al subordinat 
que aquesta és la seva situació lògica 
i natural. Situació que només pot ser 
superada si dins aquest poble hi ha per-
sones clarividents i decidides que facin 
veure a la massa ensopida i enganyada 
quina és la seva veritable dignitat: la 
llibertat, la seva sobirania, dot i privi-
legi inalienables. Una colla de dons que 
el poble dominant abans ha corregut a 
criminalitzar per tal de confondre més 
el dominat.

Després de llargues tongades de fos-
cor, d’obscurantisme, molt ben articu-
lades pel qui li ha usurpat la sobirania, 
Catalunya reneix en aquest feliç moment 
de formar consciència del seu dret, mer-
cès a l’acció decidida d’uns homes que 
han llegit els signes del temps, que han 
llegit, en aquests signes, el moment de 
despertar els seus germans. Els catalans, 
en aquests moments, vivim una veritable 
renaixença; renaixença al seny i a la jus-
tícia envers nosaltres mateixos. Renai-
xença que ha de donar fruits definitius 
i encara de més abast que aquella altra 
que germinà amb el romanticisme.

Aquells dos conceptes (autodetermi-
nació i sobirania) són diferents, sí, però 
van lligats en un mateix procés, són un 
abans i un després en la mateixa línia. 
Allò que ara volem els catalans és cen-
trar la idea del dret a determinar-nos, 
per després, més endavant, decidir-nos 
a ser sobirans. El lema que han adop-
tat uns quants ciutadans de Solsona 
ho expressa molt bé: Volem decidir. 
Exacte! El de Bellpuig, per citar els dos 
que jo sé bé, és: Bepa, és a dir, Bellpuig 
per l’autodeterminació. La formula-
ció del nostre dret ens donarà un puntal 
sòlid, ens mesurarem i veurem la força 
que tenim per a decidir-nos a ser sobi-
rans, formant un tot. 

Malgrat la nostra força, necessitem la 
protecció dels forts del món –d’Europa 
(?), de l’ONU, dels Estats Units (?), dels 
pobles del món, en especial d’aquells que 
pateixen domini com nosaltres–, i tots 
aquests, si veuen que el poble català ha 
votat que SÍ al seu dret, estaran en bona 
disposició d’ajudar-nos. Per sort nostra, 
el món ja rebutja els aixecaments mili-
tars i les guerres; no vull dir que no n’hi 
hagi, però la gent, el món les rebutgen. 
Jo sempre he defensat que un grapat 
de catalans eminents han d’anar a visi-
tar governs representatius del món per 
explicar-los el nostre cas i perquè des-
prés protegeixin la nostra decisió. Vol-
dria pensar que això ja es fa.

Entretant, cal fer costat als ciutadans 
de cada poble de Catalunya que activen 

les reunions de cara a preparar la con-
sulta popular. Suportem-los, invitem-hi 
els desviats, els tant-se-me’n-fum, els 
porucs, que de gent així n’anem plens 
a vessar. Fem-hi participar la nostra 
organització cívica. Per sort, hi ha reu-
nions d’aquest caire en cada poble de 
Catalunya. Aprofitem el gran moment, 
siguem-hi tots. Assabentem-nos de quan 
se celebra la reunió setmanal al nostre 
poble, i siguem-hi.

I convé molt que hi hagi una cate-
quesi, vull dir una explicació del dret, a 
la massa ignorant, i d’allò que intentem 
fer. Cal dir-los que deixin de banda els 
prejudicis, l’autoodi, els tabús, les pors, 
les cagarrines de fins ara. Recordeu allò 
d’aquella senyora catalana que deia al 
bisbe Deig: «Com podeu dir-nos, vós, 
que estimem Catalunya?» Catalunya era, 
és encara, pecat.

Aquesta activitat no la poden por-
tar els ajuntaments, «oficialment», per 
allò de ¡la Constitución!, ¡el estado de 
derecho!, ¡la unidad! Aquesta activitat 
la portem nosaltres, el poble. El poble 
té una força tremenda quan va unit; el 
poble és anterior a la constitució i a la 
unidad, és anterior a tots aquests roman-
ços de la Xina. I això és el que temen. 
Tenen por de la veritat. Aquest va ser tot 
el soroll amb Ibarretxe, no volien saber 
la veritat sobre el poble basc. No volen 
que se sàpiga què vol el poble perquè, 
aleshores, si hi ha veritable democrà-
cia, cal fer-li cas, ja que és ell, el poble, 
qui mana. Nosaltres tirem endavant per 
amor a la veritat i a nosaltres mateixos. 
I deixeu que es posin nerviosos tant com 
vulguin posar-s’hi.

I, contra qui va aquesta campanya? 
Contra ningú. Va a favor dels catalans, 
a casa seva. I a favor de tots aquells que 
vulguin ser catalans, a casa dels cata-
lans. Per tal de restituir-los la seva dig-
nitat, que és la seva llibertat, encarnada 
en la plena sobirania. u
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La Norma de Convergència 
del Català al Castellà
Quim Gibert

Notícia sobre el comportament lin-
güístic dels catalanoparlants

Segons dades de l’Estadística d’Usos 
Lingüístics a Catalunya (EULC, 2008), 
servei estadístic oficial del Departament 
de Vice-presidència de la Generalitat, 
el 94,6% de la població de Catalunya 
manifesta entendre el català. I el 78,3% 
declara que sap parlar-lo. Aquesta apa-
rent vitalitat entorn de l’ús del català és 
tanmateix enganyosa. És públic i notori 
que, quan es produeix en terra catalana 
un contacte lingüístic entre catalanopar-
lants i castellanoparlants, la castellana és 
la llengua que s’imposa per defecte.

Sovint l’interlocutor de llengua cas-
tellana és capaç d’entendre el català. I 
d’això n’és conscient l’interlocutor de 
llengua catalana, que en molts casos és 
favorable a la normalització lingüística. 
Així i tot, què impulsa els catalanopar-
lants a canviar de llengua davant un cas-
tellanoparlant que podria seguir la con-
versa en català?

Si la comprensió seria perfectament 
possible en la majoria d’ocasions, és 
que potser el tracte històric desigual de 
l’Estat envers els catalanoparlants i els 
castellanoparlants ha generat conduc-
tes lingüístiques diferents? Sigui com 
sigui, hi ha factors extralingüístics que 
condicionen. I és que el gruix dels cata-
lanoparlants continuen vivint la realitat 
lingüística pròpia d’una manera pesant, 
insegura, inhibidora, confusa, ambiva-
lent, diglòssica, quan parlen amb perso-
nes i en contextos desconeguts.

Una conducta s’aprèn i es manté en 
funció de les conseqüències que origina. 
Però quins són aquells factors que deter-
minen el comportament lingüístic? De 
ben petits hem après a parlar català, però 
no ens han ensenyat a utilitzar-lo quan 
l’altre s’expressa en una altra llengua. 

Tant és així, que m’he proposat d’es-
tudiar científicament aquesta situació 
psico-sociolingüística amb voluntat de 
respondre els interrogants anteriors. És 
a dir, el fenomen anomenat Norma de 
Convergència al Castellà (NCC). Aquest 

terme, usat habitualment en els treballs 
del Grup Català de Sociolingüís tica, 
respon a una pràctica fàcilment obser-
vable entre els catalanoparlants, que 
consisteix a passar a expressar-se en 
castellà quan l’interlocutor parla en 
castellà o hom imagina que és castella-
noparlant. Es tracta d’un fenomen trans-
versal, atès que l’experimenten catala-
noparlants de qualsevol classe social, 
nivell cultural, edat, gènere i de totes 
les tendències polítiques o ideològiques. 
Aquest procés de canvi també es pro-
dueix en persones amb un alt nivell de 
consciència lingüística. El procés con-
trari és l’anomenada Norma de Mante-
niment del Català (NMC), terme utilit-
zat a partir dels estudis de Rafel Torner 
sobre sociolingüística.

Pretenc comprendre la pràctica de no 
parlar català quan l’altre s’expressa en 
castellà i les arrels d’aquest mal aprenen-
tatge selectiu. Dins la pràctica de NCC, 
l’estudi seleccionarà aquelles pràctiques 
de no parlar català quan l’interlocutor 
s’expressa en castellà únicament ara i 
aquí. És a dir, en l’actualitat i en el marc 
geogràfic de la Catalunya estricta.

Aquest fenomen l’anomeno Norma 
de Convergència del Català al Castellà 
(NCCC). I exclusivament aquestes pràc-
tiques seran l’objecte del meu estudi. 
Tant l’elaboració del marc teòrico-pràc-
tic com la seva aplicació empírica. 

La recerca sobre la NCCC inclou 
comprendre els factors que configuren les 
diferents conductes d’ús de la llengua. 

A fi i efecte de disposar d’una visió 
més àmplia del fenomen, cercaré en con-
textos internacionals situacions similars 
de contacte lingüístic per comparar-los 
amb l’objecte de la recerca.

Context i perspectiva psico-sociolin-
güística

El castellà és l’única llengua oficial 
de l’Estat. Tot i que existeixen altres llen-
gües territorials, que fins i tot són oficials 
en les comunitats autònomes respectives, 
aquestes no figuren escrites amb els seus 
noms en la Constitució espanyola, que 

tan sols s’hi refereix com «las demás len-
guas españolas». Així, doncs, el castellà 
gaudeix d’un rang estatal superior i únic. 
El centralisme uniformitzador de l’Estat 
espanyol de totes les èpoques explica la 
jerarquia lingüística, fet que conforma 
desigualtats, rere les quals apareixen dis-
criminacions i altres abusos de poder. No 
esmenar aquesta asimetria desencadena 
disfuncions psico-sociolingüístiques 
entre la població lingüísticament inferio-
ritzada. Una opinió devaluada entorn de 
la pròpia identitat lingüística o el foment 
de la inseguretat i de la por es forgen en 
aquests contextos desnivellats. I és que 
davant una correlació de poder desigual 
és complicat que el col·lectiu minoritzat 
pugui fer-se valer emocionalment i soci-
alment en la seva llengua per la pèrdua 
de prestigi que això significaria.

La interacció lingüística entre cata-
la   noparlants i castellanoparlants és de  -
terminada, per tant, per una relació 
estructural i pel desequilibri en la re lació 
de forces, tot i que la situació és vista 
amb un aire aparentment natural. Per 
al sociolingüista Bernat Joan, a hores 
d’ara secretari de Política Lingüís tica 
de la Generalitat de Catalunya, els usos 
lingüís tics mai no són naturals ni es pro-
dueixen per pura espontaneïtat. Joan diu 
que hi ha unes regles de joc, unes nor-
mes d’ús, que condicionen la vitalitat 
social de la llengua. 

L’actitud que ens duu a abandonar l’ús 
legítim de la llengua pròpia, en el nostre 
cas la catalana, en presència de perso-
nes que –hipotèticament o efectivament– 
no la parlen, s’interpreta com a cortesia. 
Ben mirat, l’autèntica cortesia sempre és 
mútua. Aleshores, no pot considerar-se 
així, perquè només es produeix en un 
únic sentit (és el catalanoparlant qui can-
via al castellà), i no en l’altre, fins i tot en 
moltes ocasions en què tots dos interlo-
cutors coneixen el català. 

Adoptar sistemàticament la con-
ducta lingüística que anomeno NCCC 
no és fruit d’un dia. Des de fa dècades 
s’alimenta aquesta tendència a través 
de discursos i gestos de líders socials, 
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en forma de models i referents a imi-
tar, que conviden no solament a la con-
ducta mimètica sinó a la identificació i 
interiorització d’aquests patrons. Igual-
ment, els prejudicis lingüístics són acti-
tuds que predisposen, en el cas que ens 
ocupa, els catalanoparlants a abando-
nar la seva llengua. No és espontani ni 
innocent classificar les llengües en útils 
i poc útils, en aspres i dolces, universals 
i locals, tancades i obertes, amb molts 

parlants i poc parlants... perquè aquestes 
narratives conviden a usar les llengües 
prestigiades, que són les que gaudei-
xen d’una oficialitat estatal. Per contra, 
les llengües considerades poc valuoses 
són associades amb aquelles que poden 
plantejar dificultats de comunicació. 

Els tòpics lingüístics d’aquesta mena 
tenen com a rerefons un pensament 
favorable a l’Estat unitarista, que con-
templa el plurilingüisme com una opció 

cara de mantenir. No oblidem que un 
món farcit de clixés reduccionistes i 
intencionats és molt més fàcil de tenir 
sota control.

Amb tot, la complicitat de les parts, 
catalanoparlants i castellanoparlants, 
retroalimenta aquest cercle viciós, 
estructura el fenomen, crea hàbit lin-
güís tic. Ara per ara no aspiro a instau-
rar un cercle virtuós. L’objecte de l’es-
tudi és merament descriptiu. u

Mitjans de manipulació de masses: 
entre la realitat i tu
Ramon Monton

H i ha una emissora de ràdio 
que ha canviat molt des dels 
orígens, com tantes coses en 

aquest país1, que té com a lema una can-
çoneta que diu «entre la música i tu», 
i això sempre em recorda que, entre la 
música en general i jo i altres oients, hi 
ha un filtre, que és l’emissora, que deter-
mina quina música sentirem i quina no. 
Moltes vegades s’esdevé que la música 
que emet la ràdio no es caracteritza tant 
per la qualitat i l’interès artístic com pel 
fet de tenir al darrere l’interès comercial 
d’una companyia discogràfica poderosa, 
i les mateixes cançons es repeteixen amb 
insistència fins a convertir-se en èxits. 
No vull alarmar ningú, però aquesta és 
la tècnica de la propaganda en general i 
dels rentatges de cervell en particular. 

Fent un paral·lelisme amb TV3 i altres 
mitjans, podem afirmar no tan sols que 
també han canviat molt des dels orí-
gens, sinó que igualment tenen un filtre 
que decideix per nosaltres quin tipus de 
missatges i quina informació tindrem a 
l’abast (i com) i quina altra informació no 
hi apareixerà; ras i curt: decideixen què 
ens ha d’interessar. Aquesta tria sovint es 
produeix en funció d’uns poders polítics o 
empresarials que defensen uns interessos 
que no tenen per què coincidir amb els 
nostres, de manera que un lema possible 
dels mitjans de comunicació seria «entre 

la realitat i tu». I no em refereixo pas a 
la xerrameca genocida dels qui conver-
teixen en una carrera el racisme i la difu-
sió de mentides que genera tants rèdits 
a l’Espanya profunda, tota la demagògia 
nazi de l’«adoctrinament amb la llengua» 
i els «correccionals lingüístics» que difo-
nen els deixebles de Goebbels, perquè 
vull parlar dels mitjans que formen part 
del nostre àmbit potencial d’elecció que, 
com sabeu, és força restringit. 

El fet manifest que l’oferta condi ciona 
la demanda forma part d’una reflexió 
encara més pertinent després de l’insò-
lit boicot empresarial (locaut) del reducte 
espanyolista del cinema contra la norma-
lització del català: si la gent no veu més 
cinema en català és perquè no hi ha més 
oferta de cinema en català. Per tant, si 
tenim un espectre de mitjans (en català) 
restringit, encara és més greu que aquests 
mitjans no reflecteixin la pluralitat que 
tant pregonen. Si hi ha partits que concen-
tren una quantitat exagerada de poder que 
parlen sense vergonya d’eliminar «cros-
tes nacionalistes»2 dels mitjans públics i 
després duen a terme amb més o menys 
simulació depuracions de comunicadors 
incòmodes o que «no interessen», quin 
nivell de pluralitat i democràcia informa-
tiva podem esperar d’aquests mitjans? 

Quan engegueu el televisor i veieu el 
«Telenotícies», aquesta rècula de banali-

tats, discursos triomfalistes, declara cions, 
contradeclaracions i promeses reiterades 
de polítics que han perdut tota la cre-
dibilitat, seguides d’escàndols, imatges 
impactants de desastres i anècdotes més 
o menys estúpides sense contextualitzar, 
un bombardeig d’una tal magnitud no us 
deixa en un estat de confusió mental? Si 
del que es tracta és d’aconseguir uns ciu-
tadans mesells, desorientats i entretin-
guts amb bajanades, de mantenir-nos en 
un estat d’abúlia inoperant entre la resig-
nació fatalista («no hi ha res a fer») i el 
triomfalisme de la Catalunya oficial inte-
grada dins el «projecte espanyol comú 
de convivència» (Montilla dixit), que es 
nodreix de fum per a il·lusos i dissimula 
amb diversió, celebracions i espectacles la 
penúria del present i la incertesa del futur, 
no hi ha res com l’adoctrinament i la 
«pluja fina»3 (aparició constant de polítics 
del mateix signe que ens volen fer creure 
que tot va bé) que permeten la televisió i 
el format del «Telenotícies», paradigma 
perfecte de rentatge de cervell. 

Si no hi ha una veritable pluralitat, 
no hi ha debat polític; si no hi ha debat 
polític, no hi ha intercanvi d’idees ni 
alternatives visibles, i, si no hi ha debat 
ni alternatives visibles4, tampoc no hi ha 
una veritable democràcia i els mitjans de 
comunicació esdevenen més aviat mit-
jans de manipulació. u

1. L’antiga Ràdio Associació de Catalunya, actualment «RAC», acrònim que 
té el mateix so que un estrip.

2. Si hi ha crosta, vol dir que hi ha una ferida prèvia: del que es tracta és de 
fer oblidar aquesta ferida, la nostra història i la nostra identitat, és a dir, qui 
som i per què (i per què no som una altra cosa).

3. Els cínics en diuen «pedagogia».

4. Excepte si les alternatives pateixen alguna crisi o desastre: llavors sí que 
són notícia, com hem vist en el cas del Reagrupament de Joan Carretero.
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Notes sobre els toros a Catalunya

Marcel Fité

En el mes de desembre passat es va 
parlar molt de toros. A casa i al 
carrer, en els mitjans de comuni-

cació en general i en les tertúlies medià-
tiques. El Parlament de Catalunya, des-
prés d’un cert estira-i-arronsa, va acabar 
decidint tirar endavant la Iniciativa 
Legislativa Popular, avalada per 180.000 
signatures, en contra de la celebració de 
curses de braus a Catalunya. El marge de 
la votació, però, va ser força ajustat (67 
vots a favor, 59 en contra, 5 abstencions). 
Els arguments a favor de la supressió de 
l’espectacle em va semblar que es basa-
ven en l’imperatiu d’evitar el patiment 
innecessari de l’animal i en el d’elimi-
nar la humiliació, l’escarni i la tortura 
que es produeixen mentre dura aquella 
lluita agònica, absurda i desigual entre el 
torejador i l’animal sentenciat. Els argu-
ments en contra de la prohibició van ser 
la defensa de la llibertat d’aquells ciuta-
dans que volen anar als toros, el dret a 
la cultura taurina i el fet que aquesta cul-
tura –fortament qüestionada en àmplies 
capes del nostre país i d’arreu del món– 
hagi arribat a casa nostra a través d’una 
tradició, pel que es veu, ancestral. Un 
tertulià d’aquells que ho saben tot (bé, de 
fet, gairebé tots els tertulians ho saben 
sempre tot) parlant del tema es va reme-
tre als temps de la cultura creto-micènica 
i, per acabar-ho de reblar, va citar l’exis-
tència d’una plaça de toros a la catalanís-
sima Olot que, segons sembla, deu tenir 
també un origen remotíssim. La veritat 
és que a mi l’el·lipsi em va semblar un pèl 
hiperbòlica. Ja veurem si vaig errat.

I un darrer tertulià, també 
sapientíssim i satisfet de poder 
prendre la paraula, encara 
va sentenciar en to jocós: «I 
Barcelona en tenia tres, de 
places de braus!» 

Llengua i toros
La primera cosa que em 

va sobtar de la conversa van 
ser les constants vacil·lacions 
lingüístiques dels tertulians a 
l’hora de tractar el tema. Hi 

havia qui en deia cursa de braus, qui 
en deia cursa de bous però de vegades 
deixava anar correguda de braus, també 
hi havia qui en deia corrida de braus 
però de seguida s’autocorregia… En fi, 
un autèntic guirigall, no sols acústic sinó 
també lingüístic. I no sé si mental.

No cal haver llegit Herder, Hum-
boldt, Croce, Whorf o Sapir per a saber 
que una tradició, suposadament ances-
tral, que no hagi enregistrat un referent 
lingüístic mínimament sòlid, d’entrada 
és una tradició sota sospita. Jo mateix, 
que en el seu dia vaig fer totes les fitxes i 
materials del professor Josep Ruaix, vaig 
llegir i resumir tots els articles dels pro-
fessors Eduard Artells i Albert Jané, la 
majoria dels del professor Joan Solà, les 
Converses de Mestre Fabra i els Lleures 
i converses de l’admirat Joan Coromines, 
i que fins i tot vaig passar quatre anys de 
la meva vida –en bona part perduts, tot 
s’ha de dir– a la Universitat de Barcelona, 
per treure’m el títol oficial de llicenciat 
en filologia, ara mateix me les veuria 
negres si hagués de dir com se’n diu de 
tres paraules, agafades a l’atzar, com 
«traje de luces», «rejoneador» o «vuelta 
al ruedo», en català. Com que el tema 
no m’interessa gens, el deixo apuntat 
per si algun dels experts en llengua de la 
revista hi vol perdre alguna estona. Que 
a mi no m’interessi, però, no vol pas dir 
que no pugui ser important. Es diu que 
hi ha qui aposta molt fort perquè aquest 
anacronisme hispanoide sigui un tema de 
futur. Sí que m’agradaria subratllar, això 
no obstant, la curiositat d’una paraula. 

Es tracta d’aquest eufemisme tan eufò-
nic –la lidia (i la derivada verbal lidiar)– 
amb què es disfressa la tortura que pateix 
l’animal mentre dura la seva llarga ago-
nia. La paraula prové de la forma llatina 
lis-litis, que, curiosament, significava 
‘disputa amb paraules’ i, que encara, que 
sembli un sarcasme històric, en castellà 
ha acabat designant aquesta lluita cru-
enta, desigual i sàdica que s’escenifica en 
la tauromàquia. En català, que jo sàpiga, 
només n’hem obtingut les formes semi-
cultes litigi i litigar. Deu ser a causa de la 
nostra llarga tradició pactista i dialogant, 
que ha acabat configurant la nostra iden-
titat, més per la via de la jurisprudència, 
les lleis i la paraula, que no pas per la de 
les armes i la violència.

Els toros als Països Catalans
L’home mata animals per alimen tar-se, 

per vestir-se, per viure. Tradicionalment, 
la matança s’havia fet a les cases o a les 
masies, amb les eines de què es dispo-
sava en cada moment, i sempre procu-
rant causar el mínim dolor a la bèstia 
sacrificada. Quan es tractava d’animals 
d’un cert embalum, d’una certa força, la 
matança era amenitzada amb una festa 
d’àmbit familiar i fins i tot veïnal, per 
raons de cooperació en l’esforç a l’hora 
de reduir la víctima i en el de la feina 
posterior a la seva mort, fet que propi-
ciava l’intercanvi i distribució d’alguns 
dels productes obtinguts. A muntanya, 
diu Joan Amades, «la importància d’una 
casa es mesurava pels porcs que mata-
ven». La matança del porc, per exemple, 

té unes arrels tan profundes 
com les pugui tenir la història 
de la nostra cultura. No és pas 
endebades que ja figuri escul-
pida sobre pedra a la portalada 
de Santa Maria de Ripoll, del 
segle xii; circumstància que, 
per cert, no ha pas impedit que 
la mort de l’animal fos regu-
lada i exclosa de les diades 
turístiques que amb tal motiu 
se solen celebrar. Pel que fa a 
bous i vaques, la festa i el ritual Corre-bous a Cardona  Foto: A. Cardona
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de la mort d’aquests animals han seguit 
camins diversos i fins i tot contraposats, 
segons els territoris. D’una banda, tenim 
els jocs característics de la tradició medi-
terrània, coneguts genèricament com a 
corre-bous. Se celebren generalment en 
les festes majors d’algunes poblacions i, 
en alguns casos, podien acabar amb la 
mort de l’animal. Aquesta sí que és una 
tradició ancestral, fet que, al meu enten-
dre, no hauria de justificar absolutament 
res, pel que fa als drets dels animals. 
Però el tertulià de qui parlava suara no 
es referia pas a aquesta tradició. Ell par-
lava de la tradició de les curses de braus 
a Catalunya; de l’espectacle que se cele-
bra en places de braus destinades exclu-
sivament o molt prioritàriament a aquesta 
funció, amb tot un ritual fermament esta-
blert, amb una gran projecció mediàtica 
i amb un volum de subvencions –que 
paguem entre tots– gens menyspreable 
(100.000.000.000 de les antigues pesse-
tes l’any a l’Estat espanyol). 

Els toros: ¿ofici, art o metàfora?
Aquest espectacle és fill de les anti-

gues festes de matança, que se cele-
braven arreu on hi havia toros, i solien 
anar acompanyades d’altres actuacions. 
Muntaner, en la seva Crònica, ens en 
narra una que hi va haver a la ciutat de 
Saragossa: «E d’altra part, hi havia prop 
de l’Aljaferia un camp tapiat on pògrets 
veure matar toros; que cascuna parrò-
quia amenava son toro, tot de reial; e 
amenaven-lo ab trompes e ab gran 
alegre, e cascuns amenaven llurs 
monteros, qui els toros mataven. E 
puis veérets per carreres danses de 
dones e de donzelles…» A la prime-
ria els matadors anaven a cavall. A 
Castella i a Navarra, cap a les aca-
balles de l’Edat Mitjana s’hi van afe-
gir els anomenats «matatoros», gent 
d’extrac ció social molt baixa –sovint 
esclaus («Que en Castilla los escla-
vos / hacen lo mismo con los toros 
bravos…», deia Lope de Vega)–, els 
quals ajudaven els matadors a cavall 
en la seva feina. Els qui no eren 
esclaus vivien de les feines de pagès 
i del que els sortia durant l’any. Matar 
toros, com matar porcs, era una feina 
més. Això fa que el seu grau de pro-
fessionalitat fos més aviat baix. En 
una descripció que es fa de la matança 
a l’emperador Carles I d’Àustria en 
arribar a la Península l’any 1517, el 

cronista va escriure: «(Los mozos) per-
siguen a la fiera dándole tajos i cuchi-
lladas… Cuando no tienen otra defensa, 
algunos se arrojan al suelo para evitar el 
derrote de la bestia… Los mozos le cor-
tan los jarretes con la espada… Enton-
ces le matan y le arrastran fuera…» Si 
tenim en compte, a més a més, que cada 
any morien diversos centenars d’aquests 
mossos1 –els futurs toreros– i que molts 
cavalls acabaven esbudellats, tot plegat 
devia semblar una mena de carnisseria 
dels horrors, d’una barroeria i un primi-
tivisme tribal absolutament allunyats de 
la sensibilitat i del classicisme mediter-
ranis amb què alguns volen relacionar 
els orígens del toreig actual. Ja no cal dir 
que el valor d’aquests mossos podia ser 
compensat: de vegades se n’enduien una 
orella, de vegades dues i, de vegades, 
fins i tot la cua era per a ells… El toro 
restava per als amos, és clar. Aquella 
pobra gent –tal com fan avui dia alguns 
intel·lectuals i artistes decadents que de 
cop i volta s’han afeccionat a les curses– 
estaven disposats a fer el que calgués 
per tal de treure el ventre de pena. 

Tot i el que he dit, l’espectacle gaudí 
d’una acceptació progressiva. Primer a 
Castella i Navarra i, més endavant, a 

Andalusia. En el segle xvii una festa de 
toros a Alcalà d’Henares podia deixar 
buida la ciutat de Madrid. I si els toros 
es feien a la «Plaza Mayor» d’aquella 
capital (inaugurada ja en 1619!), la ciu-
tat s’aturava. El dramaturg Juan Ruiz de 
Alarcón ho recull a Todo es ventura: «… 
en tal día [de toros] no hay otra cosa que 
hacer.» L’Imperi, efectivament, era fort. 
I l’or ensangonat que arribava d’Amèrica 
permetia aquest i molts altres luxes a la 
noblesa i a la hidalguía de l’època.

Els poderosos –la monarquia i l’aris-
tocràcia– aviat es van adonar de la capa-
citat de convocatòria que tenia aquell 
espectacle. I de la influència que podia 
tenir sobre el pensament i les idees de 
la gent. Era l’home contra la bèstia. Era 
la lluita de l’home armat i disciplinat, 
sota un ritual cada vegada més rígid 
i elaborat (la tauromàquia), contra la 
bèstia lliure i salvatge, a la qual calia 
enganyar, marejar, dominar, torturar, 
vèncer i finalment aniquilar. Com pas-
sava a l’altra banda del mar amb la con-
questa d’Amèrica, cadascú estava en un 
costat diferent de la ratlla que dividia el 
món entre dominadors i dominats, entre 
vencedors i vençuts, i aquest costat, la 
naturalesa ja l’havia triat per a cadascú. 
D’aquell nou ritual, el poder va decidir 
dir-ne art. En realitat, però, era un ritual 
que esdevenia metàfora. Metàfora de la 
llei del més fort, de l’astúcia i de la traï-
ció com a justificació del mateix poder, 
i metàfora, per tant, del nou poder abso-

lut. I, en una situació de poder absolut, 
l’art és tot allò que el poder decideix 
dir-ne art. No és estrany, doncs, que 
el poder –tot i l’oposició papal– fes 
braços i mànigues per difondre aquell 
art. Aquell art de matar.

Quan el poder absolut se centra-
litza

La irradiació de l’afecció als toros 
a la ciutat de València sembla que va 
ser força matinera. Desconec quan i 
com es va produir. No sé tampoc si 
algú l’ha estudiada. Del que sí que hi 
ha notícies és de la festa que s’hi cele-
brà l’any 1738, amb l’excusa del casa-
ment del fill segon de Felip V, el futur 
Carles III, amb Amàlia de Saxònia. 
És força il·lustradora. Les nostres ter-
res ja havien estat «pacificadas por las 
armas» pel primer Borbó, els capitans 
generals havien substituït els virreis, 
i el barroc castellà s’havia consagrat Cursa de braus  Foto: internet

1. El doctor Cristóbal Pérez, en un discurs di -
rigit a Felip II sobre les curses, diu: «Cada 
año mueren más de trescientos hombres en 
cuernos de toros, de edad juvenil fuerte […] 
muy descuidados del daño que les viene, y 
por ventura los más (por ser gente ordina-
ria, llenos de vicios y pecados…)»
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com l’art d’expressió per excel·lència del 
poder; però mancaven les ocasions en 
què aquest poder tingués l’oportunitat 
festiva i alegre de manifestar-se. Els reis, 
des de 1714, s’havien deslligat del com-
promís secular d’anar a jurar els Furs a 
València o a Barcelona, justament per-
què aquells Furs havien estat abolits per 
la força de les armes dels vencedors. 
Aquelles antigues visites reials, però, 
no eren solament visites d’obligat proto-
col. Eren també una ocasió per a estrè-
nyer lligams entre les capes dirigents 
més o menys afins a la monarquia, per 
a mostrar-se davant el poble amb tota la 
seva magnificència i, en definitiva, per 
a desenvolupar encara més el creixent 
poder dels monarques.

Potser perquè Carles de Borbó era rei 
de Nàpols (i València es troba, en línia 
recta, a mig camí de Madrid), potser 
perquè a Felip V li va semblar que ja 
havia arribat l’hora d’aixecar la veda en 
alguna de les poblacions rebels, el cas és 
que va decidir que una de les festes de 
celebració del casament del seu fadris-
tern tingués lloc a València. Un manus-
crit del pare dominic Tomàs Güell, que 
s’ha conservat a la Biblioteca de la Uni-
versitat de València, va deixar constàn-
cia de l’efemèride que, pel que sembla, 
no arribava en el moment més oportú, 
ja que les arques de la ciutat i les dels 
gremis es trobaven encara «sumamente 
exhaustas». Però les ordres eren clares, 
encara que no fossin ben bé en forma 
d’ordres. De fet, el poder, quan és abso-
lut, per a manar en té prou amb suggerir, 
insinuar. Així, segons Güell, al capità 
general, el marquès de Caylús, se li havia 
«insinuado» que fóra del «real agrado» 
que a València hi hagués, amb motiu del 
casament reial, alguna «demostración de 
regocijo a imitación de Madrid y otras 
ciudades». Dit això, el capità general en 
persona, l’ajuntament i altres institucions 
es van posar immediatament a organit-
zar i a preparar la festa, que finalment 
va ser molt lluïda. València en aquests 
afers sempre hi ha tingut la mà tren-
cada. Arribat el dia, hi va haver una gran 
demostració de lluminàries, de desfila-
des militars, de focs d’artifici i d’altres 
esplendors que ara no ve a tomb recor-
dar. I els toros, ja no cal dir-ho, no hi 
van faltar. Amb l’obligada assistència del 
capità general i de tots els tribunals de la 
ciutat, hi va haver curses de bous durant 
tres dies, el 28, el 29 i el 30 de juliol, a 

la plaça del Mercat, davant el convent 
de les Magdalenes. D’aquesta manera, 
de les insinuacions se’n feien ordres i es 
complia amb el designi reial de fer una 
«demostración de regocijo a imitación 
de Madrid y otras ciudades».

Barcelona, plaça de toros
Pel que fa a les places de toros –di -

guin el que diguin els tertulians me -
dià   tics–, Barcelona anava més de dos 
segles endarrerida en comparació amb 
ciutats com Madrid i Sevilla. La pri-
mera «plaça» de què es té notícia és de 
1802. Va ser construïda, fora muralla, 
per ordres de la Cort espanyola, amb 
motiu de la visita que havien de fer a la 
ciutat el rei Carles IV, la seva família i 

el seguici reial; tots ells molt afeccionats 
a la tauromàquia. Els fusters de la ciu-
tat, els mestres d’aixa i els destralers de 
la Mestrança hi van treballar nit i dia, 
incloent-hi festius, durant dos mesos. 
L’Imperi continuava essent fort. Des-
prés, per tal que s’omplís i Ses Majestats 
no es trobessin sols, es van suspendre 
les representacions al Teatre de l’Hos-
pital (després, Teatre Principal), amb 
un greu perjudici per a l’Hospital, que 
se sufragava amb els guanys del teatre. 
Aquella «plaça», tota de fusta en bastant 
mal estat, va ser desmantellada tres anys 
més tard de la marxa dels monarques, 
després de moltes pèrdues i sense cap 
queixa ni reclamació per part de ningú. 

Cap a 1820 hi va haver toros a l’in -
terior del recinte emmurallat, con-
cretament a l’aleshores presó de les 
Drassanes. La iniciativa sorgí de la 
guarnició militar. Molts d’aquest esta-

ment eren forasters i enyoraven les cur-
ses de braus de les seves terres d’ori-
gen. Cal tenir en compte que en aquella 
època, entre els oficials, la tropa i la 
burocràcia corresponent, a Barcelona 
hi havia un gruix molt important de 
població vinculada al món de la milícia. 
Només cal recordar que Barcelona era 
una ciutat fortament custodiada. A més 
de les Drassanes, presó de presos polí-
tics, Barcelona disposava d’un entorn 
militar realment consistent: el castell de 
Montjuïc, la Ciutadella, el fort de Don 
Carles, el fort Pius, les torres de Cana-
letes, l’hospital de Jonqueres… Encer-
clada per les muralles medievals, sem-
blava tota ella una gran plaça de toros. 
La millor imatge del grau de prostració 
en què havia caigut la ciutat ens l’ofe-
rien les mateixes Drassanes gòtiques, 
ahir, orgull i indústria de tot el país, i en 
aquell moment, reconvertides en presó i 
«placeta» de toros. Les curses que s’hi 
van fer, generalment amb vedells, van 
acabar en purs espectacles circenses per 
a la canalla. Amb el pas del temps van 
deixar de fer-se. La gent preferia passe-
jar per la muralla i pel jardí del General. 
Tampoc no hi ha cap notícia que ningú 
trobés a faltar aquelles festes.

La plaça del Torín
La primera plaça de toros de Bar ce-

lona i de tot el Principat es va inaugu-
rar l’any 1834, també a fora del recinte 
urbà. El nom oficial era «Toril», però els 
barcelonins sempre l’anomenaren Torín. 
La ciutat vivia aliena a l’espectacle taurí 
i no n’hi havia cap mena de demanda ni 
necessitat. La seva obertura es féu ate-
nent qüestions estrictament benèfiques. 
La iniciativa va partir del capità general, 
Charles d’Espagnac, comte d’Espanya. 
L’any 1827, Ferran VII i la seva tercera 
esposa havien visitat la ciutat. Acompa-
nyats pel comte d’Espanya, van fer una 
visita protocol·lària a la Casa de la Cari-
tat, on, segons el Diario de Barcelona, 
«pasaron a la cocina y miraron la 
comida y la calidad de los alimentos». 
Com no podia ser d’una altra manera, ho 
van trobar tot excel·lent, sa i abundant. El 
capità general, però, no s’ho va creure. 
Al cap d’aproximadament mig any, hi va 
tornar sense avisar i va tastar altre cop 
el menjar. El va trobar «muy infeliz». I, 
a més, sense ni gota de vi. Immediata-
ment va cessar la Junta de la Casa de la 
Caritat i va enviar els seus membres a 

Charles d’Espagnac (comte d’Espanya)
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la Ciutadella. Va córrer per la ciutat que 
els feia menjar el mateix menjar que ells 
poc abans donaven als asilats. Tot un cop 
d’efecte social de cara a la població. La 
nova Junta, designada a dit pel mateix 
comte, aviat va ser coneguda per la seva 
crueltat i mesquinesa. Va introduir els 
càstigs exemplars, les mordasses, els 
grillons, els ceps i els pilons de càs-
tig. La Junta havia estat escollida entre 
els esbirros del comte, a la seva imatge 
i semblança. El menjar, a més, no va 
millorar, tot i que –això sí– s’incorporà 
mig petricó de vi al menú. La Casa de la 
Caritat, aleshores, depenia dels beneficis 
obtinguts amb les almoines, els balls de 
disfresses (amb les seves famoses rifes) i 
l’assistència dels asilats als enterraments 
de renom. Cada dia més plena de pobres, 
és obvi que necessitava una nova font 
de finançament. El comte 
d’Espanya, aleshores, va 
tenir una idea brillant per a 
resoldre el problema: cons-
truir una plaça de toros!

Les condicions «atmos-
fèriques» no podien ser 
pas més adients. A Madrid 
regnava Ferran VII, amic 
seu, al qual estava a punt 
de dedicar un carrer, i gran 
afeccionat als toros. El pri-
mer ministre, l’«il·lustrat» 
Francisco Tadeo Calo-
marde, famós per la frase 
que presumptament adreçà 
a la infanta Luisa Carlota 
–«Señora, manos blancas no ofen-
den»– i per haver reintroduït el tribu-
nal de la Inquisició, considerava també 
que els toros eren una expressió cultural 
de primer ordre. Tant, que va fer tan-
car algunes universitats de la Península 
(la de Barcelona, no, que encara era a 
Cervera) i va reduir algunes assigna-
tures de les que quedaren obertes. En 
contrapartida, va potenciar i crear esco-
les de tauromàquia.

Tan sols l’ajuntament del Cap i 
Casal s’hi va oposar, amb unes parau-
les que esdevindrien profètiques: «El 
fruto amargo de funciones tan ricas 
en cruel dad y de horror no puede ser 
otro que embotar la sensibilidad de la 
población, endurecer los corazones de 
todos y acostumbrar a la ignorante y 
dura muchedumbre a escena de barba-
rie.» Però els ajuntaments, en èpoques 
dictatorials, solen tenir poc pes. 

La construcció
Aviat es van buscar empresaris per-

què compressin els terrenys adients, no 
gaire lluny de la ciutat. Aquests es van 
decidir pels horts d’en Bacardí i els del 
Marquès de la Quadra; situats entre la 
Barceloneta, el fort de Don Carles i la 
Ciutadella. A continuació es va posar fil 
a l’agulla per a construir el recinte. El 
comte d’Espanya era una persona enèr-
gica i impacient, que exigia resultats 
immediats. Però van sorgir problemes 
on menys es podia imaginar. Les orde-
nances militars no permetien que s’ai-
xequés cap construcció que pogués ser 
un obstacle al foc rasant de l’artilleria 
del fort de Don Carles o de la Ciutade-
lla, que, com és sabut, «vetllaven» per 
la pau ciutadana. Això va alentir l’edi-
ficació de la plaça, talment que, quan 

s’inaugurà, el comte d’Espanya ja havia 
estat cessat del seu càrrec i empaitat 
pels carrers de la ciutat.

Finalment, la plaça es va poder dur a 
terme. Es va edificar amb obra fins a l’al-
çària permesa per les ordenances militars, 
i amb fusta tota la resta, fins a la cornisa. 
L’obra va costar «48.000 duros» i tenia 
una cabuda per a més de 12.000 perso-
nes. Es va inaugurar el 16 de ju  liol de 
1834, l’endemà de la festa d’abolició de 
la Inquisició (que a l’Estat espanyol, per 
obra i gràcia de Calomarde, es va perllon-
gar cinc anys més de l’ordre d’a nul·la ció 
emesa pel papa Pius VIII el 5 d’octubre de 
1829). Va estar en actiu fins al 25 de juliol 
de l’any següent, 1835, en què es va pro-
duir la famosa crema dels convents. Aquell 
dia, la fusta de la part alta de la plaça es va 
convertir en teia i eina de revolució. Des-
prés la plaça fou «arrestada» durant sis 
anys, fins a 1841, en què es reprengueren 

les curses. L’«antiquíssima» plaça d’Olot 
es va inaugurar l’any 1856.

Durant anys, a una certa distància del 
lloc on es construïa la plaça del Torín, al 
famós passeig de l’Esplanada, els barce-
lonins van haver de veure, es  garrifats, les 
tràgiques cerimònies que hi muntava el 
comte d’Espanya: la bandera negra his-
sada a la Ciutadella, les canonades anun-
ciant les nombroses, arbitràries i mons-
truoses execucions, el sàdic i criminal 
protocol amb què les duia a terme (pri-
mer tallant la mà a les víctimes, després 
fent-les afusellar, a continuació fent pen-
jar els cadàvers i moribunds mal rematats 
a les forques i, finalment, amenitzant la 
cerimònia amb música de la banda mili-
tar). El fons del decorat de tot aquell car-
natge el constituïen l’odiada Ciutadella, 
la futura plaça en construcció i, al fons 

de tot, el fort de Don Carles. 
Tota una estampa que devia 
quedar ben gravada a les 
retines dels nostres rebesa-
vis. Tota una estampa que, 
ben segur, ha acabat afai-
çonant aquest arquetip anti-
taurí de què sempre ha fet 
gala la nostra capital.

La conclusió a què s’ar-
riba, doncs, és que la intro-
ducció de les places de 
braus a Catalunya ni és 
«an cestral» ni té cap ori-
gen remot o desconegut. La 
prime ra plaça es va cons-
truir en una època molt con-

creta, la «dècada ominosa», i va arribar 
per obra d’uns padrins ben significatius: 
el comte d’Espanya, Ferran VII i F.T. 
Calomarde.

No sé què acabarà passant amb la 
Iniciativa Legislativa Popular, avalada 
per 180.000 signatures. El que sí que em 
sembla clar és que defensar els toros a 
casa nostra en nom de la llibertat, de 
la cultura o de la tradició seria, a més 
d’una estafa, un sarcasme històric. Com 
una mena de darrera facècia truculenta 
que ens enviés el macabre comte d’Es-
panya des de la tomba.

Ah! I pel que fa a la Casa de la Cari-
tat, finalment va poder tirar endavant, 
créixer i millorar les seves instal·lacions, 
sense l’ajut de la clausurada plaça de 
toros: li va ser concedit el privilegi de 
conduir els morts al cementiri en cotxe, 
fet que li proporcionà uns ingressos 
considerables i suficients. u

Penjats per ordre del comte d’Espanya
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Llibre d’Amic i Amat, de Ramon Llull

Josep Lluís Bronchal

P robablement aquesta obra de 
Ramon Llull (1232-1316) és una 
de les més editades, traduïdes 

i conegudes del forjador de la llengua 
literària catalana, corresponent a la seva 
primera època de convers, amb molta 
seguretat entre 1276 i 1279, abans de la 
redacció de la novel·la Llibre d’Evast i 
Blaquerna, inclosa en el llibre cinquè i 
datada a Montpeller vers l’any 1283. Es 

pot considerar una de les joies de la lite-
ratura mística i amorosa universal.

Cal ser un erudit en literatura medie-
val o creient cristià per a llegir amb pro-
fit aquest opuscle? Rotundament, no. 
Considero que s’ha insistit massa res-
pecte d’aquesta obra, bé en la pura erudi-
ció o en l’exaltació místico-religiosa. No 
negaré que sigui important conèixer l’au-
tor, la seva obra i el seu context cultural, 
però més decisiu és encara apropar-se al 
text amb una actitud bàsicament afectiva 

i sense prejudicis. El que sí que cal és 
estar obert a la bellesa, a la poesia pura 
i al sentit transcendent.

Aquest opuscle conté 366 fragments, 
segons l’edició crítica de Salvador Gal-
més (1935-1954), i 357 segons la d’Albert 
Soler (1995). El narrador de la novel·la 
ens explica com va ser escrita. Veient 
un ermità, que era a Roma, com vivien 
els ermitans i enclaustrats de la ciutat, 

que no sabien portar 
l’estil de vida que els 
convenia, s’adreçà a 
Blaquerna per tal que 
escrivís un llibre de 
vida ermitana, mitjan-
çant el poder i el saber 
de la qual mantenir en 
contemplació i devoció 
la resta d’ermitans, els 
quals volia que s’ena-
moressin de Déu.

Un pr imer pro-
blema que planteja el 
Llibre d’Amic i Amat és 
que tracta del tema de 
l’Amor, tercer element 
clau que fa de nexe 
d’unió entre l’Amat 
(Déu o Jesucrist) i 
l’Amic (la seva cria-
tura o deixeble); par-
lar de l’inefable és una 
qüestió molt difícil 

d’analitzar des del punt de vista literari. 
Es poden classificar els múltiples recur-
sos retòrics i literaris emprats (símbols, 
metàfores, ambigüitats, paradoxes, antí-
tesis, comparances, diàlegs), fer llistes o 
esquemes, analitzar les rimes internes, 
etc., però això, per si sol, ens faria per-
dre la seva autèntica essència, perquè 
som davant una composició molt fresca, 
espontània i dúctil en la seva concep-
ció i escriptura com n’hi ha poques. Es 
poden definir els efectes de l’amor en 

els seus enamorats, però és enormement 
complicat de definir l’amor; tanmateix, 
Llull ho fa meravellosament bé i amb 
les paraules exactes.

Hi ha diferents versicles que, com 
claus, ens obren la porta a la seva 
comprensió. La frase inicial del ver-
set 228 n’és una: «Amor és mar tribu-
lada de ondes e de vents, qui no ha port 
ni ribatge»1. A part que es tracti d’una 
bellíssima metàfora, aquí Llull descriu 
l’actitud de l’ànima enamorada, negada 
en un àmbit que l’acull, la mar, però del 
qual no controla els límits ni vaivens, 
ones i vents que sovint el desplacen a 
contracor, i no hi ha cap lloc on aga-
far-se; la comparació no pot ser més grà-
fica. La mar seria una imatge de l’amor 
i de Déu mateix, que són immensos i 
inabastables per naturalesa. També hi 
ha alguns versets que tracten de l’amor 
d’una manera monogràfica, com el 94, 
on la paraula amor es va repetint en 
totes les qüestions que són plantejades 
a l’Amic. No em resisteixo a transcriure 
alguns versicles definidors, relacionats 
amb l’Amor. En el 33 hi llegim: «Les 
condicions d’amor són que l’amich sia 
sufirent, pacient, humil, temorós, dili-
gent, confiant, e que s’aventur a grans 
perills a honrar son amat»2; i en el 70: 
«Demanaren a l’amich quals són los 
fruyts d’amor. Respòs: –Plaers, cogita-
ments, desigs, suspirs, ànsies, treballs, 
perills, turments, languiments. Sens 
aytals fruyts no.s lexa amor tochar a 
sos servidors»3. En el cas hipotètic que 
el seu Amat el desamés, seria preferible 
estimar: «[…] per ço que no murís; con 
sia cosa que desamor sia mort e amor 
sia vida»4. I molt relacionat amb aquest 
és el que tracta de la gent que mor sense 
amor: «Encerchava l’amich son amat e 
atrobà un home qui muria sens amor; e 
dix que gran dampnatge era d’ome qui 
muria a nulla mort sens amor. E per açò 

1. Ramon Llull, Llibre d’Amic i Amat, edició crítica d’Albert Soler i Llo-
part, Editorial Barcino, «Els Nostres Clàssics», Col·lecció B, volum 13, 
Barcelona 1995, 310 pp. Una part de la publicació va ser presentada com 
a tesi de doctorat a la Universitat de Barcelona en 1991. Seguiré el text 
d’aquesta edició.

2. Ibídem, p. 75.

3. Ibídem, p. 89.

4. Ibídem, v. 62, p. 85. 

Llibre d’Amic i Amat (una pàgina il·lustrada) Foto: R.P.C.
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dix l’amich a l’home qui muria: –Digues, 
¿per què mors sens amor? Respòs: –Per 
ço cor sens amor vivia»5. Aquesta és 
una prova del fet que Llull es proposava 
de difondre aquest amor no únicament 
als ermitans contemplatius, com podria 
semblar el propòsit inicial, sinó a tota 
mena de persones, cristianes o no.

Què pretén Ramon Llull amb aquesta 
obra en aparença senzilla? Que l’ànima 
del creient s’apropi al seu Creador i se 
n’enamori per una via essencialment 
afectiva i hi estableixi un diàleg amo-
rós, seguint en gran manera les regles 
del ritual i el llenguatge que fan servir 
els enamorats. Llull va conrear la poesia 
trobadoresca fins a la seva conversió, i 
coneix a fons la seva poètica. La rela-
ció entre l’Amic i l’Amat oscil·la entre la 
igualtat i l’adoració. En alguns moments 
fins i tot hi ha tensió i arriben a enfa-
dar-se entre ells. 

El Càntic dels Càntics bíblic ha estat 
adduït per alguns estudiosos com una 
influència damunt el Llibre d’Amic i 
Amat, no quant a la forma sinó quant 
al contingut, en el qual uns enamorats 
se senten atrets, se cerquen i festegen 
el seu amor amb totes les seves contra-
diccions. La diferència essencial és que 
Ramon Llull prefereix un Amic en lloc 
d’una Amada com en el llibre bíblic. 
Robert Pring-Mill, autor de la impres-
cindible obra El microcosmos lul·lià6, 
ha dit que la masculinitat dels noms 
d’ambdós personatges és el deute prin-
cipal a la tradició sufí7.

Era un plantejament realment agosa-
rat en una època en què la relació home-
Déu era molt mediatitzada i jerarquit-
zada, i l’Església catòlica dictava el seu 
dogma irrefutable per a evitar possi-
bles desviacions herètiques. No oblidem 
que en l’edat mitjana hi havia una visió 
teocèntrica, que vol dir que Déu era el 
centre de tot. Llull trenca aquest motlle 
del Déu estàtic, inamovible i distant, i 
s’avança de gairebé dos segles al Renai-
xement, en què la relació amb la divinitat 
gairebé s’humanitza. 

Sigui o no el Llibre d’Amic i Amat 
fruit directe o indirecte dels sufís 
musulmans, aquesta influència ha estat 
molt relativitzada per estudiosos com 
Manuel de Montoliu8 i Lola Badia9, que 
han remarcat igualment la important 
influència trobadoresca i cristiana.

Una característica d’aquests dos ena-
morats és que són molt dinàmics i els 
passen moltes petites coses: dialoguen, 
tenen encontres casuals entre ells i altres 
persones, s’allunyen, s’enyoren, sofrei-
xen, ploren, s’emocionen, es barallen; 
la seva relació sempre és intensa i mai 
no defalleix. També sembla evident que 
l’Amic o enamorat és un foll i l’amor 
una follia, per contenir una dimensió en 
part irracional. L’Amic, o alter ego de 
Llull, és anomenat en 
força versicles foll, i la 
seva missió seria que 
hi hagués més enamo-
rats folls com ell. 

Per què Llull incor-
pora elements racio-
nals i filosòfics, que 
a molts lectors poden 
semblar incomprensi-
bles o massa embro-
llats, corresponents a 
la seva «Art», en una 
obreta de caire místic 
i amorós? ¿És tan sols 
pura teorització de 
l’Amor, o per a trans-
metre els conceptes de 
la seva «Art»?

Una hipòtesi plau-
sible és que, en trac-
tar-se d’una obra ina-
cabada, i en haver-hi 
concentrats una gran 
majoria de versicles filosòfics en la 
segona meitat, no els hagués introduït 
en una posterior fase de redacció, quan 
els primers impulsos poètics després 
de la seva conversió no trobessin una 
escriptura tan viva i espontània, i des-
prés d’haver elaborat el seu complex sis-
tema de pensament filosòfic o «Art». 

Segons diu Robert Pring-Mill: «Els 
seus múltiples versos aïllats i autònoms 
són ben sistematitzables, bé que no esti-
guin sistematitzats en el text del llibre, 
perquè són, de fet, els reflexos d’una 
art de contemplació molt ben sistema-
titzada»10. Malgrat això, sóc del parer 
que cada lector té el dret d’escollir els 
versicles que més s’adiguin a la seva 
sensibilitat. No és cap obligació inten-
tar d’entendre el sentit últim de tots i 
cadascun. Aquesta feixuga tasca es pot 
deixar als freds erudits, que en la tità-
nica tasca d’intentar entendre-ho tot 
s’allunyen així del seu autèntic esperit. 
Encara que pugui semblar una heretgia 
a certs lul·listes, sóc partidari que cada 
lector triï unes poques desenes de ver-

sicles, els seus preferits, i sobre aquests 
centri les seves meditacions. Apropar-se 
al text d’una manera desacomplexada és 
una actitud del tot defensable i profitosa, 
probablement la més adequada en una 
primera aproximació. Encara que la lec-
tura sigui parcial, serà igualment vàlida 
i contindrà en essència el pensament ori-

5. Ibídem, v. 83, p. 93.

6.  La primera edició fou publicada per Editorial Moll, «Biblioteca Raixa», 55, 
Palma de Mallorca 1961. N’hi ha una edició de l’any 2006 de la mateixa 
editorial, dins «Els Llibres de Pròsper», 55. 

7.  Robert D.F. Pring-Mill, Entorn de la unitat del Llibre d’Amic e Amat, 
dins «Estudis sobre Ramon Llull (1956-1978)», Curial - Edicions i 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1991 (pp. 279-306); 
vegeu la p. 302.

8. Manuel de Montoliu, Ramon Llull i Arnau de Vilanova, Editorial Alpha, 
Barcelona 1958, pp. 64-69, en el capítol titulat «El pretès origen aràbic del 
misticisme lul·lià».

9. Lola Badia, Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull, Edicions 
dels Quaderns Crema, Barcelona 1992. (Aquest text aparegué en castellà 
com a introducció en la versió castellana del Libro de Amigo y Amado, feta 
per Martí de Riquer, Editorial Planeta, Barcelona 1985, pp. 55-71; vegeu 
especialment les pp. 65-67.) 

10. Robert Pring-Mill (1991), o.c., p. 279. 

Llibre d’Amic i Amat (una pàgina il·lustrada) Foto: R.P.C.
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ginal de Llull. Més val menjar poc i pair bé, que no pas 
empatxar-se de conceptes filosòfics, incomprensibles a 
la majoria de la gent. Considero que la tasca de divul-
gació i apropament amable al text encara està per fer. 
D’una banda, calen edicions més fiables, assequibles i 
breument anotades, i, de l’altra, trencar amb aquesta 
idea que únicament uns pocs erudits o especialistes 
poden assaborir el text.

Segons Lola Badia, estudiosa molt lúcida de Llull: 
«La literatura lul·liana és, doncs, una literatura de filò-
sof i de místic.» I més endavant aclareix: «L’Art, doncs, 
és triple en la mesura en què l’ànima racional ho és, 
en estar formada per enteniment, voluntat i memòria, 
que necessiten entendre, estimar i recordar»11. El fet que 
aquestes potències arribin a ser personificades, afegeix 
certa dificultat a la seva comprensió. 

El que resulta evident és que som davant uns tex-
tos riquíssims en suggeriments de tota mena, immensos 
de possibilitats interpretatives i d’una bellesa literària 
extraordinària. En aquest sentit, Fernando Domínguez 
afirma: «Les virtualitats interpretatives són il·limitades, 
l’engranatge és múltiple i variat, l’ordre no té la nitidesa 
i claredat d’altres obres lul·lianes, sinó que és més espès, 
dens i impenetrable. […] Queda clar que la lectura atenta 
del context literari i les indicacions expresses de Ramon 
Llull ens indiquen que el Llibre d’Amic e Amat és una 
obra on forma i contingut foren fruit d’una reflexió i 
d’un discurs atent i deliberat. No es tracta d’una mera 
successió de pensaments sense cap il·lació»12. 

Ningú no nega la seva unitat temàtica, però molts 
pensaments poden ser comentats d’una manera autò-
noma. Més encara, si prescindíssim en una primera 
aproximació de tots els versicles filosòfics, com de fet 
fan molts lectors, l’opuscle no perdria gens el seu mis-
satge implícit.

Per acabar, quina podria ser l’actitud d’un lector 
actual d’aquesta obra? Comparteixo plenament el que 
recomana i practica Albert Soler sobre la possibilitat 
d’establir un diàleg més personal amb els versicles de 
l’obra: «Un diàleg que confronta l’experiència espiri-
tual que explica Llull en cada versicle amb la meva 
experiència, d’interioritat espiritual; no sempre estem 
d’acord ni sempre diem les mateixes coses, però, en 
canvi, aquesta confrontació, aquest diàleg a mi em sem-
bla productiu»13.

En aquesta línia, el text deixarà de ser considerat 
com una antigalla per a especialistes i podrà adquirir 
una dimensió profundament emotiva; no el llegirem ja 
com un text fred i llunyà en el temps, sinó que esdevin-
dran unes paraules vives que poden arribar a moure la 
nostra ment i el nostre cor inquiet. u

11. Lola Badia (1992), o.c., pp. 55 i 69.

12. Fernando Domínguez Reboiras, El Libre d’Amic e Amat. Reflexi-
ons entorn de Ramon Llull i la seva obra literària, «Randa», 19 
(1986), pp. 111-135 (reproducció del text d’una conferència pronun-
ciada el març de 1984 a la Universitat Autònoma de Barcelona); 
vegeu la p. 121.

13. Albert Soler i Llopart, vegeu la web: El llibre d’Amic e Amat com 
a camí interior.
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Còdol (codó, codina) en la toponímia
 

 Carles Domingo

Còdol, codina i el terme, tan sols 
toponímic, codó: heus ací tres 
mots que es poden reclamar evi-

dentment d’un mateix llinatge. En efecte, 
el significat de tots tres es refereix bàsi-
cament a presentacions específiques de 
la matèria pètria en el paisatge, on les 
formacions rocoses que constitueixen 
són singulars segons el mateix caire: 
llur aspecte fragmentat o desacoblat, 
solt o, si se’ns permet l’anglicisme, dis-
continuat. Així, o bé fan referència a 
rocs o fragments de roca posteriorment 
desbastats i polits (còdols), o bé als ele-
ments rocosos de grans dimensions, més 
o menys separats de la resta del relleu o 
fins i tot aïllats, en un entorn paisatgís-
tic on l’aflorament rocós és dominant i 
s’imposa pertot, o, si més no, no hi pot 
passar desapercebut: això és, les rocas-
ses o penyals (codina i codó i, segons 
com, còdol).

Tot això sembla coherent, creiem, 
amb la hipòtesi que dóna Coromines 
sobre l’etimologia d’aquests mots. En 
concret, conjectura una base comuna, 
per bé que diversificada, de pertinença 
indoeuropea però anterior a la romani-
tat, i pressuposa, talment plançons bros-
tats d’una mateixa rabassa, tres o quatre 
ètims; a saber, *kotalo-koteno per ‘còdol’; 
*kotono /one per ‘codó’ i *koteina, llati-
nitzat *kotina per ‘codina’.

Fent un incís, pensem que és potser 
el nucli fònic kot- compartit per totes 
aquestes variants el responsable de 

transmetre en les realitzacions actuals 
aquesta caracterització fonamental com 
a material petri particularitzat.

 Còdol, en l’accepció de la llengua 
viva, esmenta, com és sabut, un ‘frag-
ment de roca dura, allisat i arrodonit a 
causa del rodolament a què l’ha sotmès 
l’acció de les aigües’. Una pedra, doncs, 
d’aspecte, diríem, llis i polit, que pot 
ésser més o menys grossa, però mai tant 
que no sigui manejable, i que es troba a 
les vores i a la llera dels corrents d’aigua 
i a les platges1.

Generalment, però, no hem de pen-
sar en aquest significat quan la paraula 
còdol apareix com a nom d’un lloc, si 
més no, quan hi figura en singular. I és 
comprensible: poc podríem identificar 
un indret per la denominació si aquesta 
no fa sinó referència a un element que, 
si és únic, és totalment irrellevant. L’ele-
ment identificador ha de caracteritzar el 
paratge i, per tant, si aqueix és anome-
nat còdol, o sia ‘roc d’una certa mena’, 
aquest roc especial ha de ser-hi molt vis-
tent. Potser la manera més fàcil d’apa-
rèixer com a especial és que sigui gros, 
almenys segons les magnituds pròpies 
dels components definidors d’un pai-
satge determinat; és a dir, que es tracti 
d’un penyal o una rocassa que hi hagi en 
aquell indret que cridi l’atenció (sovint 
ajudant-hi una situació destriada); per 
tant, que en certa manera pugui fer de 
marca o punt de referència en aquell 
indret. Un element de referència no pri-

vatiu d’aquell lloc i, per tant, distin-
git específicament amb un nom comú, 
vàlid teòricament per a totes les ocur-
rències del fenomen; en la pràctica, 
tanmateix, limitat a unes zones con-
cretes del domini lingüístic.

De fet, còdol en aquesta aplicació 
funciona sovint com a genèric. Doncs 
bé, quan això s’esdevé, els determina-
tius que hi solen aparèixer (llarg o dret, 
per exemple) tan sols poden ser perti-
nents en el cas que còdol esmenti, en 

el topònim considerat, un penyal. Això 
és, són uns determinatius que corrobo-
ren el que hem dit adés.

 Val a dir que una tal accepció de 
còdol generalment no és coneguda; 
po dríem dir que còdol en aquesta ac -
cepció és un arcaisme. Això fa que 
ac tualment el topònim còdol hagi es -
devingut a vegades sols el nom d’un de -
termi nat paratge, sense que hom hagi 
esment de l’accident rocós pel qual li ha 
estat atribuït per extensió aquest nom. 
O bé que aquest accident rocós concret 
sigui anomenat, amb una tautologia, 
roc del Còdol, posem per cas.

Tenim, per exemple, que es deno-
mina així una rocassa de la vall de Marfà 
(terme de Castellcir, al Moianès), en què 
el determinatiu còdol és precisament el 
nom que es dóna al paratge on es troba 
aquest roc. Una rocassa que no és sinó 
el vell còdol Sabater, triat com a fita en 
la fixació dels límits entre Marfà i Moià 
l’any 18522.

 Sobre l’extensió de l’accepció toponí-
mica de còdol com a penyal, Coromines 
aporta un testimoniatge extrem de ben 
endins del País Valencià (on, altrament, 
la forma dominant amb què es presenta 
el mot és cudol). Es tracta del topònim 
puig del Còdol, que va trobar a Llutxent 
(Vall d’Albaida).

 A les Balears, i segons ens reporta 
el geògraf Antoni Ordinas, còdol en 
l’accepció de ‘rocassa’ es troba d’una 
manera equitativa en cada una de les 
illes majors. El Corpus de toponímia de 
Mallorca de Josep Mascaró recull uns 
quants casos en què el mot es presenta 
acompanyat de determinatiu. Aquest pot 
ésser un nom personal d’algú relacionat 
amb l’indret, com, per exemple, en la 
denominació d’una cova del coster solle-
ric del puig Major, al terme del Fornalutx 
–la cova des Còdol des Ròfols («Ròfols» 
per Ràfols, segons el Diccionari Alcover-
Moll)–, o bé en el nom d’una rocassa que 
es troba en el camí de Caimari (municipi 

1.  També immobilitzat dintre un ciment en la roca dita conglomerat; la roca, per exemple, que trobem a Montserrat, a Sant Llorenç del Munt o al Montsant.

2.  Cal dir que hem vist que actualment se’n recuperava el nom en una fotografia del dit roc, apareguda en la revista Modilianum, de Moià.

Còdols vora el mar  Foto: internet
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de Selva) al santuari de Lluc, el còdol 
d’en Ceba. O també, aqueix determi-
natiu pot ésser simplement una referèn-
cia a una particularitat física del còdol 
que crida l’atenció; com, posem per cas, 
quan el coneixen per es còdol Negre (és 
a dir, de color fosc), una apel·lació que 
trobem repetida en dues roques a San-
tanyí i en una altra d’Artà (com podem 
veure, totes tres d’indrets de la serra de 
Llevant); o, així mateix, en el cas pinto-
resc d’una roca del terme d’Alcúdia que 
coneixen per es còdol qui-vol-caure, 
perquè deu correspondre a una roca que 
es manté en un aparent equilibri ines-
table, és a dir, perquè potser es tracta 
d’una pedra basculant.

 Al Principat hem trobat enregistrat 
en bona part cartogràficament còdol en 
aquest sentit a la Catalunya central, amb 
un nucli de superior freqüència situat al 
Moianès (potser, però, perquè hi hem 
tingut més accés).

 Anant de ponent a llevant, el primer 
topònim en què l’hem localitzat és en la 
denominació serra de Còdol-redon –un 
dels relleus bagencs de la zona de transi-
ció entre el Pla de Bages i l’altiplà de 
Calaf, a la part dreta de la vall de la riera 
de Rajadell. L’arcaisme de la termina-
ció en -n de l’adjectiu redon és congru-
ent amb el sentit també arcaic que cal 
suposar per al substantiu que determina, 
i l’aglutinació deu procedir de l’obsolèn-
cia compartida dels dos components.

 Tant cap a ponent, però més al nord, 
Coromines esmenta una partida dita 
escaridament el Còdol, a Tuixén (Sol-
sonès). Baixant fins al baix Berguedà, a 
la vall de la riera de Merola, al terme de 
Casserres, tenim el roc del Còdol, que en 
l’Atles topogràfic de Catalunya és mar-
cat com a pic. Aquest topònim o simi-
lar per a cim, el veurem repetit en altres 
punts acimats, els quals deuen tenir en 
comú una terminació rocosa.

 Ja passant a l’esquerra del 
Llobregat i en un punt de la rat-
lla fronterera entre els termes 
bagencs de Mura i el Pont de 
Vilomara, a la confluència de 
dos torrents, tenim el Còdol 
Llarg, una denominació en què 
l’adjectiu llarg deu fer referència 
a la verticalitat de la rocassa. Val 
a dir que, en el caient d’aigües 
immediat a aquelles valletes i 
més a prop del poble de Mura, 
tenim el paratge dit els Codolos-

sos, un nom ben apropiat atesa l’abun-
dància de roques que s’hi troben. 

 Aquests dos darrers casos són els 
únics testimoniatges de còdol-rocassa 
que hem sabut trobar al massís de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. No deixa de 
sorprendre aquesta absència –que també 
s’esdevé a Montserrat– si en considerem la 
composició litològica: roca conglomerada 
amb un modelat característic fet a base de 
monòlits en aplec sovint tumultuós.

 Entrant ja al Moianès, tenim en pri-
mer lloc els codros (de Monistrol de Cal-
ders), dels quals parlarem més endavant. 
Avancem, però, que codro no és sinó una 
variant de còdol, i que és en el terme 
del poble esmentat on hem trobat tots els 
casos; una ocurrència, cal dir, verament 
insòlita, que s’estronca del tot bon punt 
abandonem el terme.

En efecte, el còdol Sabater o roc del 
Còdol, al qual ja ens hem referit abans, 
es troba precisament a la vall de Marfà 
(un enclavament del municipi de Castell-
cir falcat entre Moià i Castellterçol), 
l’eixida d’aigües de la qual (la riera 
Golarda) és justament al susdit poble 
de Monistrol.

 Aqueix roc del Còdol de Marfà es 
troba, com ja hem dit, al paratge anome-
nat el Còdol. Un nom, refermem, que té 
per metonímia i no pas perquè es refe-
reixi a la cinglera de to blanquinós que 
s’hi troba, com suposa Garcia-Pey.

 Més cap a llevant, al terme de Sant 
Quirze Safaja tenim dos còdols-rocassa 
inequívocs, el còdol Dret, una roca dre-
 ta que hi ha en un revolt del camí de 
Sant Pere de Bertí, i el còdol Rodó, un 
«gran rocam a la cinglera», proper al 
lloc conegut per la Carassa, tal com 
ens informa Garcia Pey, el recopilador 
de noms del terme, això és: a la carena 
del puig d’O lena, de la qual la Carassa 
és un indret sortint.

 Deixant l’altiplà del Moianès, tornem 
a trobar el terme còdol en el dit valor al 
confí nord-est de la Plana de Vic, a l’en-
trant del Ter per les Guilleries. En aquest 
veral, amb molta roca mare al descobert, 
especialment als engorjats, n’hem arre-
plegat dues ocurrències.

 L’una és el Còdol Dret, nom que era 
el d’una antiga colònia fabril del terme 
de les Masies de Roda, que fou abando-
nada quan es construí l’embassament de 
Sau, perquè, si pujava el nivell de l’aigua, 
es podia negar. L’adjectiu dret qualifi-
cant còdol escau a la perfecció per a la 
denominació d’alguna penya manifesta-
ment vertical que hi devia haver o encara 
hi ha a l’indret.

L’altra ocurrència es troba al terme 
veí de Santa Maria de Corcó, dintre el 
congost per on s’escola la riera de les 
Gorgues. Es tracta del nom d’una cas-
cada (en realitat, un tram com d’escala 
d’esglaons molt drets per on davalla a 
salts l’aigua) que Ramon Vinyeta, l’autor 
de la monografia-guia que popularitzà 
aquest engorjat en el món excursionista, 
identifica com la cascada del Còdol, pel 
«còdol d’extraordinàries dimensions» (és 
a dir, la rocassa) que «dorm impassible al 
llit del riu», aigües avall immediatament 
abans d’aquest saltant. Així mateix, ben 
a la vora del seu extrem superior hom pot 
veure a la roca les marques deixades per 
un antic molí desaparegut, emportat per 
l’aigua, el qual deu correspondre a un 
molí del Còdol, que el recol·lector de la 
toponímia de la zona ens comunicà en la 
confecció dels mapes a escala 1:5000 per 
a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Esmentem finalment dos còdols més, 
localitzats, però, devers el nord, al Ripo-
llès. L’un és el turó de Còdol (Ogassa), 
un turó situat damunt mateix del mas 
del mateix nom; per tant, que es deu dir 
així en referència a aquesta casa (si bé 

pot ésser també que el nom de 
la casa li vingui del fet de tenir 
aquest element del relleu potser a 
la mateixa quintana de la masia, 
si més no, pel seu entorn).

 L’altre és també el nom 
d’una casa de pagès, la qual és 
dita el Còdol, ben segur per les 
mateixes raons abans esmen-
tades. Es troba al terme actual 
de Camprodon, en la seva part 
de fet garrotxina, al vessant de 
la dreta de la vall de la riera de 
Bolòs, sota mateix de Puig Ou.
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 Els codros
 Ens hem referit abans als codros de Monistrol de 

Calders. Coromines n’esmenta dos, el codro Gros i el 
codro Barret, i constata que, almenys quan els va reco-
llir, hom encara era més o menys conscient que el mot 
no era sinó una variant o deformació de còdol. Des-
prés hem vist que, si més no, en el mapa El Moianès 
de l’Editorial Piolet i en la Gran geografi a comarcal 
de Catalunya se n’hi afegia un altre, el codro Bressol. 
El cens complet dels codros de Monistrol de Calders, 
però, no és donat fi ns al 2006, amb la monografi a sobre 
el dit poble, de Gustau Erill i Pinyot, el qual n’afegeix, 
als tres codros esmentats, tres més: el codro Bolet, el 
codro Llampat (és a dir, senyalat pel llamp) i el codro 
del Serrat del Trompa, tots ells ben localitzats i esmen-
tats com a rocasses.

El mot codro ha estat objecte en algun lloc d’una 
ultracorrecció que ha convertit la o oberta en el dif-
tong ua, i l’ha transformat en quadro, una paraula 
intel·ligible, tanmateix incoherent amb la cosa que ano-
mena. N’hem pogut espigolar tres casos. De l’Onomas-
ticon el serrat de la Roca del Quadro, recollit a Gual-
ter (la Noguera), i de l’Atles topogràfi c de Catalunya, 
els altres dos, el barranc dels Quadros, de Vallferosa 
(Segarra) (però ací els quadros deuen ser els còdols de 
l’accepció viva), i la partida que consta en el terme de 
Vilanova de la Barca (Segrià) amb el nom de la Roca 
del Quadro, que es deu referir al tossalet que creiem 
que s’hi marca, el qual no creiem pas que pugui ser de 
roca dura, ans més aviat de mena gredosa, d’acord amb 
la constitució geològica de la zona, de sauló, com ens 
digué una persona nascuda al poble.

 L’esmentada ultracorrecció de ò a ua pot afec-
tar també còdol. Coromines retreu, per exemple, un 
paratge molt rocós d’Alsamora, al Montsec, dit los 
Quàdols. u
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Allò que encoratgem 
(a tall d’exemple)
Moviment de Renovació Lingüística

Des del nou moviment de renova-
ció lingüística encoratgem a un 
conjunt de «bones pràctiques» 

a fi que contribueixin a superar la situ-
ació actual.

En posem uns quants exemples:

●  Encoratgem l’ús de formes «de bon 
estil» en els diferents parlars

Encoratgem l’ús de paraules d’ús 
corrent en la llengua clàssica i en algun 
parlar, com: 

CERCAR. [Ex: El va cercar insistent-
ment] És un verb utilitzat cor-
rentment a Mallorca, Menorca i 
Catalunya del Nord i emprat pels 
bons escriptors arreu del territori. 
Les formes nominals cerca i cerca-
dor són usuals en informàtica. En el 
llenguatge formal l’ús de cercar és 
recomanable. 

ENGUANY. [Ex: Enguany no hi ha 
ningú] És un mot utilitzat en una 
àmplia zona de l’àrea lingüística 
però poc habitual en l’estàndard 
central actual. Es tracta d’un recurs 
estilístic útil i recomanable en tota 
l’àrea lingüística, si més no en l’es-
tàndard formal. 

ADÉS. [Ex: L’he vista adés]. Mot uti-
litzat en una àmplia zona de l’àrea 
lingüística però poc habitual en 
l’estàndard central actual. Es tracta 
d’un recurs estilístic útil i recoma-
nable en tota l’àrea lingüística, si 
més no en l’estàndard formal. 

PAS. [Ex: No hi podran pas pujar]. 
Mot utilitzat en una àmplia zona 
de l’àrea lingüística per a reforçar 
la negació. Es tracta d’un recurs 
estilístic útil i recomanable en tota 
l’àrea lingüística, si més no en l’es-
tàndard formal. 

LLUR. És corrent a Catalunya del 
Nord. Convé que sigui utilitzat 
particularment quan convé deixar 
clar que el nombre de posseïdors és 
plural.

●  Encoratgem l’ús de les frases fetes 
i construccions com: Veure el món 
per un forat. / No tenir-les totes. / 
No veure-hi de cap ull. / És més 
sord que una campana. / Qui de 
jove no treballa, de vell dorm a 
la palla. / Puja aquí dalt i balla. / 
S’estima més que no hi vagis. / Fa 
goig de veure...

●  Encoratgem l’ús de les formes de 
la llengua clàssica en el llenguatge 
formal. Mots com: 

PROPPASSAT -ADA. Per a fer refe-
rència a un esdeveniment passat 
recentment (el més recent dels seus 
iguals). Ex: El proppassat dijous. 
/ El proppassat 14 de març. i etc. 
De manera semblant, «PROPVI-
NENT». 

SUBVENIR, COADJUVAR (ajudar), 
CONHORTAR (consolar), SUARA 
( fa poc), etc.

●  Encoratgem l’ús de formes dels dife-
rents parlars fora de la seva àrea prò-
pia d’origen. Proposem un ús general 
per a paraules utilitzades inicialment 
en una àrea concreta, com: 

TRELLAT. [Ex: Això no té trellat] Mot 
propi del País Valencià però amb 
una capacitat expressiva interessant 
per a tots els parlants. 

XALAR com a sinònim de divertir-se 
(o com a correcció del barbarisme 
«disfrutar»).

BROSSA i FEMS com a sinònims de 
escombraries. 

BROSSAT com a sinònim de mató. 

PA D’OU com a sinònim de flam, etc.

Concebem la llengua com un patri-
moni comú de tots els parlants, que 
convé que sigui intercanviat entre ells 
amb l’objectiu de millorar llur capa-
citat expressiva. I treballem, per tant, 
per superar els usos restrictius d’alguns 
estils empobrits i provincians. u

L’APPEC (Associació de 
Publicacions Periòdiques en 
Català) atorga cada any una 
sèrie de premis. Doncs bé, 
enguany un d’aquests pre-
mis, concretament el premi a 
la millor portada de revista, 
ha estat concedit a LN per 
la portada del núm. 68 (un 
dibuix elaborat per Artistes 
de la Terra). L’acte de lliura-
ment tingué lloc al Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona el dia 27 de gener 
del 2010, dins la Nit de les 
Revistes en Català, XI Premis 
APPEC. Agraïm al personal 
de l’APPEC i a tots els votants 
(un de cada revista associada) 
la concessió d’aquest guardó, 
que inclou també una dotació 
econòmica. És un estímul per 
a la nostra tasca.
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Allò que denunciem 
i critiquem (a tall d’exemple)
Moviment de Renovació Lingüística

Des del nou moviment de renovació lingüística denunciem i critiquem diferents mancances actuals. Us en posem uns 
quants exemples:

DENUNCIEM ELS MALS USOS LINGÜÍSTICS PÚBLICS
(en els mitjans de comunicació, en discursos, en conferències, etc.)

●  Denunciem les incorreccions lingüístiques 

Semblantment, tonteria (bestiesa, rucada etc.), cantitat (quantitat) etc.

●  Denunciem les combinacions de llengües de caire minoritzador:

Per exemple en:
PUBLICITAT: El fet que hi hagi la veu en off en català i la dels personatges en espanyol.
ENQUESTES AL CARRER: El fet de no triar entrevistats que parlin català.
DEBATS: El fet de no triar participants que parlin català.

Aquestes combinacions de llengües tendeixen a afavorir la minorització de la llengua catalana pel fet que la presenten com 
a incapaç d’una comunicació plena i completa.

●  Denunciem els usos conceptuals incorrectes:

Frases conceptualment no normalitzades:
Aquí a Espanya 
Anar a França (quan es va a Perpinyà, etc.)
Fer un viatge al nord (referint-se al nord d’Espanya: el País Basc, etc.)
Són frases no centrades en la pròpia comunitat lingüística (Països Catalans).

Critiquem també les malformacions lingüístiques
Entenem per malformacions aquelles que no respecten els criteris d’autocentrament. Per exemple:

En aquests casos, com en molts altres, el mot català no s’ha format d’una manera adequada, sinó subordinada a la manera 
de fer de la llengua espanyola. u
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Deteriorament del català col·loquial

Pere Ortís

En el llenguatge col·loquial la pene-
tració castellana va a l’ample. Tra-
vessàrem la temporada llarga, 

negra del franquisme i la nostra llengua 
fou privada de vida pública i sotmesa a 
persecució, alhora que les tanques i pro-
teccions que havien de preservar-la neta 
foren brutalment suprimides. La llengua 
castellana restà única senyora del pano-
rama i, amb gran impudor, penetrà en els 
reductes més íntims i crítics de la nostra 
vida i hi féu destrossa. Els hondurenys, 
quan volen referir-se a un subjecte que 
utilitza aquesta barra per a infiltrar-se 
en allò que és d’altri i fer-hi esbarriada, 
en diuen vaca huertera –pobres pebrots 
i pobres cabdells d’enciam tendre. Les 
conseqüències d’aquella malvestat són 
patents avui i qui sap si irreparables. 

El punt clau del problema en l’actua-
litat és que la nova generació pensa en 
castellà el català que parla, resultat de 
tant de costum de parlar en castellà. I 
això és absolutament deleteri. El vehi-
cle del pensament és la paraula, i si la 
paraula no és coneguda, no hi pot haver 
el seu pensament i, per tant, el problema 
és un peix que es mossega la cua. El 
fenomen s’ha produït quan alguns caste-
llanoparlants han volgut parlar en català 
i, com que l’ambient no els afavoria, 
bonament l’han parlat segons els parà-
metres del castellà, i han dit malament, 
o han suprimit, allò que és essencial a 
la gramàtica del català. I, per comptes 
d’ensenyar-los-ho bé nosaltres, ens hem 
encomanat dels seus errors, que sembla 
estrany com s’escampen i prosperen. 
Això es féu vistent a la darreria dels 
anys setanta, primeria dels vuitanta, en 
alguns dels locutors dels nostres mitjans 
de comunicació acabats d’estrenar. Per 
posar un exemple d’ara, el president José 
Montilla, si era català de naixença, no 
hauria dit mai «La política és per a servir 
la cultura, no per a servir-se d’ella», sinó 
que hauria dit La política és per a ser-
vir la cultura, no per a servir-se’n. L’ús 
correcte dels pronoms adverbials és la 
pedra de toc del català pensat en català 
i ben parlat.

 I aquí vull avisar que perdura en 
els nostres mitjans públics la supressió 
dels pronoms adverbials, en i hi, i fins 
en locutors dels principals, que ningú no 
ho diria. I tant de bo que no se n’ofen-
guin, que estimem molt els nostres mit-
jans i n’estem contentíssims, però esti-
mem força més la llengua. I és trist que 
allí on ens l’han d’ensenyar correcta, ens 
l’ensenyin malament.

Bé, vull fer algunes correccions en 
el català de casa i del carrer, parlat i 
escrit. Ja n’he fetes moltes i no voldria 
repetir-me, però és que n’hi tantes, i tan 
constants, que no hi fa res que hi insis-
tim. La primera que topo es «bones», 
imposat pel castellà «buenas»; la diu 
tot el nostre jovent, que no saluda d’al-
tra manera. El català té quatre saluts 
per a cada dia i en singular, que tots 
practiquen aquell carpe diem dels clàs-
sics, que demà serà un altre dia: 1a, bon 
dia; 2a, bona tarda; 3a, bon vespre, i 
4a, bona nit. Això de bon vespre, al 
Principat no ho dèiem, però comença a 
estendre-s’hi; ho diuen els mallorquins, 
i ara ho diu la televisió de Lleida, i per 
això els diem a tots: Per molts anys! 
A Mallorca també diuen s’hora baixa, 
per la tarda, però crec que no l’usen 
saludant, aquesta expressió. Els valen-
cians diuen vesprada i, sí, la utilitzen 
saludant: Bona vespraa.

Algun locutor en els nostres mitjans 
diu: «Anem a veure», quan simplement 
hauria de dir: A veure, o Ara vegem si... 
Si no hi ha trasllat físic, moviment cor-
poral d’un lloc a un altre, és calc servil 
de «vamos a ver». El diuen els mante-
nidors de programes de correcció lin-
güística com El bocamoll i d’un altre 
que fan el diumenge al vespre. També 
ho diu algun dels homes del temps. Un 
d’aquests, en el programa Espai Terra, 
deia «empañar», per enllorar o ente-
lar. Ell mateix, que també és home del 
temps, diu: «el sol es posa», «la gallina 
posa un ou», per el sol es pon, la gallina 
pon un ou.

Veiem en públic, en una paret, en 
plena carretera, un plafó que diu: «Anun-

cia’t». Vol dir que el plafó és buit i que 
ets invitat a anunciar-t’hi; per tant, cal 
que digui: Anuncia-t’hi, és a dir: anun-
cia’t aquí, en aquest plafó, que és buit 
per a tu.

En molts programes d’activitats veiem 
escrit: «organitza», «col·labora». Les 
expressions, com l’anterior, són manifes-
tació d’aquella supressió dels pronoms 
adverbials tan funesta. El català quasi 
no ho fa mai, de deixar un verb penjat, 
sense complement de nom o de pronom, 
Per tant, cal que ens aquests programes 
d’activitats i de col·laboracions escriguin: 
ho organitza o l’organitza; i hi col·labora 
(l’entitat que sigui).

Altres vegades sents que els mitjans 
diuen, invitant a inscriure’t en alguna 
empresa: «Apunta’t i participa», per 
Apunta-t’hi i participa-hi. 

El jovent, els nois, quasi tots diuen 
a l’home granat: «jefe». I li han de dir: 
mestre. Els mallorquins diuen: l’amo; 
que bonic! L’amo, què me’n deis, des 
cocarrois de ca na Nela, que els (è) 
venien prodits?

 Molts locutors de futbol diuen 
«patada», de «pata». Han de dir puntada 
o puntada de peu. El tragué de casa a 
puntades. Els mallorquins diuen potada, 
i està molt bé, de pota. El tombà d’una 
potada. Al Principat ha restat consa-
grada la forma curta, puntada. Complet 
és puntada de peu, però ho abreugem 
dient puntada.

 Un altre locutor de futbol deia: 
«Només ha guanyat dos, dels vuit par-
tits jugats.» Quan en català genuí, castís 
i elegant diem: Dels vuit partits jugats, 
només n’ha guanyats dos. Segur que hi 
influeix a dir-ho el subconscient no ave-
sat als adverbis pronominals que, com 
diem i insistim, molts dels locutors defu-
gen en l’expressió. «Només ha guanyat 
tres punts, dels nou possibles», per Dels 
nou punts possibles, només n’ha guanyats 
tres. «Només n’hi ha nou possibles», per 
Només n’hi ha nou de possibles.

Oi també cometen una constant 
supressió del partitiu de, de la preposi-
ció de, allí on cal que vagi. I tant mal 
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Que sapiguem, no hi ha cap manual de puntuació o d’or-
totipografia que digui res sobre la possibilitat d’usar 
dues comes consecutives, l’una després de l’altra, amb 

què es voldria marcar una pausa superior a la pausa habitual 
d’una sola coma, però, tanmateix, inferior a la que solem indi-
car amb el signe de punt i coma. 

En tenim, però, un exemple, que donem ara a conèixer com 
a simple curiositat. 

Aquestes dues comes contigües apareixen al darrere d’un 
vers del poema de Josep Maria de Sagarra Cançó nocturna, 
publicat en el programa del concert que l’Orfeó Català va fer 
al Palau de la Música Catalana (Barcelona) el dia 6 de maig 
de l’any 1950, poema musicat pel mestre Francesc Pujol, que 
va ser primer sots-director i després director d’aquella entitat 
coral. vet aquí aquella estrofa, d’una gran musicalitat , com 
tot el poema: 

Vine, vine, vine,,1

que el dolor se’n va. 
Brot de clavellina, 
branca de lilà… 
Quina son més fina, 
quin repòs més pla! 
Ai, la nit, 
cor adormit…
 Hem comentat algun cop el cas d’aquesta coma adventícia 

i misteriosa amb algun col·lega (fa molts anys, per exemple, 
amb el senyor Ramon Aramon) i ha estat sempre atribuïda a 
una simple errada tipogràfica (un error d’impremta, que en 
dèiem abans). I la cosa més probable és que no sigui sinó això. 

Però cal tanmateix reconèixer la casualitat que el lloc on apa-
reix podria induir a justificar-la. Efectivament, hem de conve-
nir que la pausa al final del primer vers, després del tercer vine, 
és lleument però clarament superior a la que hi ha d’haver en 
les dues pauses internes d’aquest primer vers. Potser, doncs, 
no cal descartar del tot que es tracti no d’un simple error sinó 
d’una duplicació conscient i deliberada. 

Cal dir, això sí, que en el text d’aquest poema de les obres 
completes de Josep Maria de Sagarra hi ha una sola coma. u

Les dues comes 
Albert jané

1. Hem regularitzat la grafia del mot vina, que en el text que comentem 
apareix encara escrit amb a final, és a dir, vina. 

d’orelles com fa, aquesta supressió. 
Diuen: «Venir, no vindrà, però...», per 
De venir, no vindrà, però... Els cam-
brers, als restaurants, demanen: «I 
cafè que voldrà?», per I de cafè, que 
en voldreu? També diuen: «Només hi 
ha tres fetes», per Només n’hi ha tres 
de fetes.

On el castellà utilitza el seu verb 
«dar», molts catalans insisteixen a uti-
litzar «donar» on sempre hem utilit-
zat fer. «Da la impresión», «dóna la 
impressió», per fa la impressió; «da la 
sensación», «dóna la sensació», per fa 
la sensació; «dar un beso», «donar un 
petó», per fer un petó; «dar una vuelta», 
«donar un tomb», per fer un tomb, o per 
fer un volt. 

I vull acabar amb un parell de reflexi-
ons oportunes. Fa la impressió, de fet és 
un fet, que són cridats a les tertúlies dels 
nostres mitjans i a altres intervencions 
individus que parlen un català dolent, 
impresentable. Això caldria millorar-ho 
per respecte als vidents o als oïdors; si 
volem redreçar el català, sincerament, 
cal que assumim aquestes dificultats. 

Com a oïdor dels nostres mitjans 
–donant al mot oïdor la connotació 
d’addicció, de constància que té a escol-
tar els nostres mitjans, sobre el simple, 
i qüestionable, «oient»– m’assisteix el 
dret a suggerir esmenes i suplicar que 
siguin ateses. L’altre dia em deia un amic 
que estima molt el català ben dit i net: 
–Els nostres mitjans no coneixen aque-

lla norma tan òbvia, que observen en 
qualsevol empresa, de dir al qui parla 
el català brut de castellanismes: Senyor, 
no esteu capacitat per a aquesta feina.– 
Exacte.

Això precedent sempre ho hem tro-
bat a faltar en els nostres mitjans. Hi ha 
actualment locutor de futbol que parla 
un català tan miserable i brut com fa 
trenta anys. Què fan els responsables de 
la llengua, les autoritats? Senzillament: 
demanem respecte per al públic català, 
servint-li una llengua digna i neta. 
Fixeu-vos que si diem una catalanada, 
parlant en públic en castellà, provoca-
rem riota. Per què no hi ha riota, sanció 
social, quan diem castellanades que tro-
nen parlant en públic en català? u
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«Professorat» i «alumnat», 
castellanismes com una casa
Gabriel Bibiloni

A les llengües romàniques (i 
alguna altra com l’anglès) 
existeix una bona col·lecció de 

paraules formades amb un radical cor-
responent a un mot referent a un ofici, 
càrrec o dignitat i el sufix -at  (-at en 
francès, -ado o -ato en espanyol i por-
tuguès, -ato en italià -ate en anglès). 
D’aquesta manera, les bases lèxiques 
marquès, rector, secretari, etc. produ-
eixen les paraules marquesat, rectorat, 
secretariat i altres. El sufix -at proce-
deix del sufix llatí -atus, ja productiu 
en aquella llengua (consulatus, magis-
tratus), però la immensa majoria de 
les paraules que ara ens ocupen s’han 
format en alguna llengua moderna i 
després s’han difós per les altres, cosa 
que explica que el conjunt d’aquests 
mots sigui bàsicament el mateix en 
tots els idiomes, amb alguna man-
cança en els diccionaris catalans amb 
correspondència estricta amb la que 
hi ha en els diccionaris espanyols.

El significat bàsic d’aquestes paraules 
correspon a les nocions de funció, dig-
nitat d’un càrrec o el fet mateix d’exer-
cir aquest. És el que expressen les frases 
arribar al generalat, exercir l’almirallat, 
aconseguir un marquesat, continuar 
en el rectorat o aspirar a un lectorat. 
També, en el camp religiós, diaconat, 
presbiterat, episcopat, noviciat, pontifi-
cat, etc. Rectorat, triumvirat, secretariat, 
patronat o sindicat són també 
la mateixa institució relativa 
al rector, el secretari, el patró 
o patrons i el síndic o síndics 
(ordres del Rectorat). També 
per extensió semàntica alguns 
d’aquests mots es refereixen, 
a més, a un territori governat 
per una persona (califat, emi-
rat, marquesat, priorat, sul-
tanat, etc.) o per un sistema 
particular (protectorat), al 
temps que dura l’exercici 
d’aquest càrrec o govern i de 
vegades al lloc on s’exerceix 
(bisbat, rectorat). Encara hi 
ha algun altre significat que 

afecta qualque mot particular: un estat o 
comportament (anonimat, concubinat). 
Aquests són els significats d’aquestes 
paraules en totes les llengües.

Dues paraules mereixen comentari 
especial. Electorat en un principi signi-
ficava la dignitat i el territori d’un prín-
cep elector en el Sant Imperi. En temps 
moderns va significar el dret d’elecció 
(privar algú de l’electorat), i per metoní-
mia va passar a significar en les diverses 
llengües el cos dels electors, entès com 
una institució col·lectiva. Un cas paral·lel, 
sorgit com el precedent en el segle xix, és 
proletariat, classe proletària. Tanmateix, 
aquesta metonímia és un fenomen molt 
reduït entre les llengües europees i limi-
tat pràcticament a les paraules referides. 
No hi ha un sufix pròpiament productiu 
de noms col·lectius.

L’espanyol és l’única llengua que 
dóna al mot professorat el significat de 
‘conjunt de professors’ (i el portuguès). 
En totes les altres (francès professorat, 
anglès professorate, italià professorato) 
té el mateix valor de generalat o almira-
llat ( fa trenta anys que exercesc el pro-
fessorat), i aquest és l’únic valor que en 
un català genuí hauria de tenir. Ben igual 
ocorre amb la paraula funcionariat, que, 
com en les llengües del nostre entorn, ha 
de significar només el càrrec i l’activi-
tat del funcionari. Així mateix és només 
espanyol el nom col·lectiu empresa-

riado, copiat també en català. Professo-
rat, com a nom col·lectiu, va generar per 
paral·lelisme alumnat, una altra paraula 
en -at que no apareix a cap idioma llevat 
de l’espanyol, i ara també circula estu-
diantat, a imitació, naturalment i com 
sempre, dels usos castellans.

L’ús d’aquests castellanismes ha 
estat promogut per les preocupacions 
per un llenguatge «no sexista» (tema de 
què ja vaig parlar àmpliament en LN 
68). A més de castellanismes lamenta-
bles, aquests mots representen una fan-
tàstica manera de desmanegar la llen-
gua, com tots els recursos promoguts 
per aquella preocupació. Imaginem que 
del conjunt de lectors d’un diari ens 
posam a dir-ne lectorat; del conjunt 
dels rectors de les universitats, recto-
rat; del conjunt dels ecònoms, econo-
mat; del conjunt dels interns, internat; 
del conjunt d’autors d’escrits anònims, 
anominat, i del conjunts de campions 
de la trencadissa lingüística, campio-
nat. Desfem-nos, doncs, de les depen-
dències i diguem i escriguem els profes-
sors, els alumnes i els estu diants, com 
fan –i sense cap problema– la immensa 
majoria dels europeus. u

Aquest article Bibiloni el publicà en el 

Diari de Balears el dia 28-6-2008.
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Contra la paraula «cava»

Gabriel Bibiloni

Fa temps que les lleis –d’acord amb 
els interessos francesos– prohibei-
xen als productors de l’Estat espa-

nyol d’utilitzar la paraula xampany a les 
etiquetes i altres documents relacionats 
amb la distribució i venda d’aquest pro-
ducte. Com a conseqüència d’això, tots 
els productors de qualsevol part de l’Es-
tat fa temps que es veieren obligats a 
utilitzar a l’etiquetatge la denominació 
vi escumós, considerada el nom genè-
ric ofi cial. Com que aquesta tenia poc 
ganxo comercial davant la francesa 
champagne, i amb l’etiqueta indigent 
el líquid semblava de segona o tercera 
categoria, uns productors espavilats 
–o elaboradors, ja ho sé– inventaren 
una nova paraula –cava– i planifi caren 
aconseguir amb unes intenses campa-
nyes publicitàries associar el nou mot a 
un alt prestigi del seu producte, cosa que 
demanava implantar uns nous usos lin-
güístics i requeria estigmatitzar qualse-
vol persona que no practicàs la nova reli-
gió de dir cava a allò que sempre s’havia 
dit xampany. Els productors de conyac 
no posaren cap torrentada de diners en 
una operació semblant, i la gent continua 
dient conyac, encara que l’etiqueta esti-
gui obligada a dir brandy.

Els mitjans de comunicació partici-
pen activament en el joc, contraposant 
sistemàticament els dos termes. «Cava 
o xampany?», demanen sovint quan 
algú pronuncia la segona paraula, com 
si reclamassin rigor i precisió concep-
tual. I així els interessos d’un sector han 
implantat un nou sentit comú general a 
partir d’un simplisme colpidor: com que 
no es pot posar xampany a l’etiqueta, no 

es pot dir xampany. El xampany és el 
francès, el nostre és cava. Tanmateix 
aquesta «lògica» aviat comença a fallar. 
Ofi cialment el cava és quelcom produït 
a la «regió del cava», a la qual no hi ha, 
per exemple, Mallorca. Si el xampany 
produït a Mallorca no es pot etiquetar 
cava, tampoc no l’hauríem de designar 
amb aquest mot. N’hem de dir vi escu-
mós en el parlar normal i quotidià? O 
hem d’inventar una altra paraula? O és 
que cava no és realment el producte fet 
a la «regió del cava»?

Fins i tot el DIEC va fent fi ga: a l’edi-
ció de 1995 defi nia xampany com a «vi 
escumós criat en cava i elaborat a l’estil 
de la Xampanya» i remetia cava a xam-
pany; a la segona edició la paraula defi -
nida és cava («vi escumós elaborat en 
una cava») i per a xampany remet a cava. 
Molt més encertat és el diccionari d’En-
ciclopèdia Catalana, que defi neix xam-
pany com a «designació ordinària del vi 
escumós criat en cava, obtingut de varie-
tats de raïm adients i que, en destapar 
l’ampolla, produeix escuma o eferves-
cència natural i persistent, a causa del 
seu contingut en diòxid de carboni dis-
solt en estat de sobresaturació», i dóna 
a cava aquesta magnífi ca, encara que 
no del tot exacta, defi nició: «Denomi-
nació ofi cial del xampany elaborat a 
l’Estat espanyol.»

La gent necessita una paraula per 
a designar els productes de consum 
d’una manera genèrica: vi per al vi, 
formatge per al formatge i oli per a 
l’oli, tant si està fet a un lloc com a 
un altre. Com que el xampany és un 
sol producte, la gent abans en deia 
xampany i ara la majoria ja en diu 
cava, tant si és fet a Sant Sadurní, a 
Mallorca o a França. Cava francès és 
ara tan natural com formatge francès. 
Hem canviat un genèric que coincidia 
amb un nom protegit per un altre nom 
protegit, i això és un desbarat. Però 
el que és rellevant per al que ara ens 
interessa no és d’on és el «cava» sinó 
qui són els qui utilitzen aquest mot 
amb el valor de genèric. Evidentment 

són els espanyols, en el sentit més admi-
nistratiu i ofi cial del terme. Dient cava al 
xampany hem passat d’utilitzar una bella 
paraula internacional –els americans no 
sols diuen champagne del seu i de qual-
sevol, sinó que ho escriuen tranquil·la-
ment a les ampolles– a un ús que ens 
compacta amb un grup forà i ens xapa 
el nostre (els catalans del nord no diuen 
cava). Cava, al fi nal, és la manera espa-
nyola de designar el xampany.

No parlam ara de denominacions 
legals, que vénen determinades per les 
lleis, sinó de la manera de designar 
genèricament el producte en el parlar 
espontani, sigui en privat o en públic, i 
especialment en els mitjans de comuni-
cació, que són un referent per al parlar 
privat de la gent. Serem ben bàmbols si 
no defensam –i encara hi som a temps– 
la paraula tradicional.

Molts d’anys i bons xampanys. Del 
Penedès o de Mallorca, és clar. u

Aquest article Bibiloni el publicà en el 

Diari de Balears el dia 20-12-2008.
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Tres curiositats sobre la llengua antiga
 

Josep Espunyes

U n treball de recerca ens ha fet 
arribar a les mans quatre cap-
breus de la «Vila y Baronia 

de Peramola», uns textos que manen 
escripturar, respectivament, Perone-
lla de Zurita, baronessa de Peramola, 
casada amb Pere Galceran de Pinós-
Fenollet, vescomte de Canet (Provença) 
i d’Illa (Rosselló), l’any 15751; «la molt 
Ilte egregi y noble sora dona Marianna 
de Pinos y de Centelles Comttessa de 
Quirra y de Centelles y de Vallfogona 
(de Ripollès) y de Canet Sora de las2 
vila y Baronies de Peramola y de Pera-
colls», «viuda» de Joaquim Carrós, 
comte de Centelles –«que vol de nou 
fer capbreu» perquè «per lo discurs y 
antiguitat de temps sos drets y rendes 
se disminuexen y perden»–, l’any 1639; 
«la Exma Señora Dona Rosa de Silva y 
Pimentel3, Fernandez de Ijar, señora del 
comtat de Guimerá, vescomtat de Quer 
foradad, Baronia de Peramola, Pera-
colls y Estach en lo present Principat de 
Catª, y llochs de Roca fort, y de la Hor-
tilla en lo Regne de Aragó viuda del Ilte 
y egregi Señor Don Baltesar Soler de 
Marrades, y Vich, comte de Sallent (de 
Xàtiva) y Marrades», l’any 1739, i «lo 
Molt Iltre. Señor Dn. Anton de Navar-
rete y Montiel, Baró de Peramola, Pera-
colls y Estach, Señor del Comptat de 

Guimerà, y Biscomptat de Alquerfora-
dat», l’any 1780.

En la lectura dels dos primers cap-
breus, el de 1575 i el de 1639 –molt ben 
conservat–, escrits en un català i amb 
una cal·ligrafia excel·lents, amb unes rat-
lles i uns marges que semblen fets amb 
tiralínies, ens va cridar l’atenció el cri-
teri dels escrivans respectius a l’hora 
d’aplicar als textos les diguem-ne nor-
mes gramaticals que tenien pel que fa 
a la partició dels mots al final de ratlla, 
juntament amb l’ús que feien de la con-
junció eo o o, indistintament, i de l’ad-
jectiu possessiu llur.

Respecte a la partició dels mots al 
final de ratlla, l’escrivà del Capbreu 
de 1575 separa els dígrafs rr i ss d’una 
manera sistemàtica i, doncs, sabedor –o 
potser era intuïció?– que les dues lle-
tres del grup pertanyien a síl·labes dife-
rents. Així hi trobem, per exemple, «y 
part ab lo tor-rent del obach de la sarga» 
(full xxxviiii)4, o «a tremuntana ab ter-
ra del dit gabriel bonet» (full xxxxvi), o 
«una casa situada en lo car-rer del moli 
del oli» (full liiii), o «a tremuntana ab lo 
car-rero de les heres» (full lxxxxiiii), pel 
que fa al dígraf rr, mentre que pel que fa 
al dígraf ss hi trobem «que ell te y pos-
soex en la vila de Peramola» (full cv), 
o «axi casa com trossos te y pos-soex» 

(full cvii), o «que ella te y pos-soex» (full 
cxi), o «entre tos-sals roques y penyes» 
(full clxxiiii)5. De fet, solament la parti-
ció del dígraf rr, pel que fa al mot «terra» 
o «terres», la hi comptabilitzem noranta-
vuit vegades. 

En canvi, l’escrivà no parteix mai el 
dígraf ny. Per exemple: «los dits ilustres 
se-nyors» (full lxiiii), o «sots alou y 
se-nyoria de dits ilustres senyors» (full 
lxxvi), i encara «llavor de ca-nyem» 
(full cxi).

 Pel que fa a la conjunció eo o o, tro-
bem que en les trenta-cinc possessions 
que capbreven Pere Verdeny i Joan Dal-
mau com a tutors de Magdalena, filla i 
pubilla de Joan Gelonch (full lxxxxiii 
i s.), s’escriptura que «ells dits tutors 
eo dita pobilla tenen y possohexen», 
com també en les sis que capbreven 
Joan Jou i Joan Segon com a tutors de 
Joana, filla i pubilla d’Antoni Pujol (full 
cxviii i s.), o en les vuit que capbreven 
Antoni Puig i Miquel Cerveró com a 
tutors de Caterina, pubilla de Joan Bach 
(full cxxxvii i s.), a part de documen-
tar eo en altres entrades, com ara «en lo 
dit lloch de Nuncarga la casa eo alberg 
que antigament de deja den balle» (full 
cxxxiii), mentre que o s’escriptura en 
la locució adverbial «mes o manco», 
molt usada en el capbreu, i en entrades 

com ara «la qual casa o mas» 
(full cxxxv) o «lo qual pati o 
casa» (full cxxxvii)6.

Respecte a l’adjectiu pos-
sessiu llur, de vegades també 
escrit lur, l’escrivà l’aplica 
indefectiblement indicant 
posseïdor singular. (No hem 
trobat cap cas amb el posse-
ïdor plural.) Així hi trobem 
«hereu de Pere Puig llur pare 

1.  D’aquest capbreu, se n’han perdut els dinou primers fulls.

2.  És l’únic article castellanitzat que hem trobat en el Capbreu de 1639.

3.  La puntuació i l’accentuació són de l’original.

4.  Aquests dos capbreus –com també el de 1739– són numerats per fulls, no per pàgines, amb una diferència: mentre que en el Capbreu de 1575 la numeració 
és romana, en el Capbreu de 1640 –i en els dos següents– és aràbiga. El Capbreu de 1780 fou numerat pàgina per pàgina.

5.  Solament hi ha tres excepcions: «pa-sse» i dues vegades «po-ssessions», mentre que en el Capbreu de 1640 no n’hi ha cap.   

6.  No hem pogut esbrinar el criteri que feia servir l’escrivà a l’hora d’escriure o o eo. 

Capbreu de 1575 Arxiu: Josep Espunyes
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y de na Margarida Puig llur mare» (full 
xxxviiii), o «hereu universal de guillem 
tardi llur pare» (full xxxxiii), o «hereu 
de na ca therina sagasta lur mare» (full 
liiii), o «hereu universal de na violant 
llur mare» (full lviii), o «hereu univer-
sal de joan caballol lur pare» (full lxvii). 
Algunes vegades, per bé que poques, 
també fa ús dels adjectius possessius seu, 
son i sa: «les terres empero diu li foren 
donades per en pere rotges germa seu» 
(full lxxviiii) i «hereu universal de son 
pare y donatari dena margarida costa sa 
mare» (full lxxxiiii).

Un criteri que l’escrivà del Capbreu 
de 1639 –seixanta-quatre anys més tard, 
doncs– segueix al peu de la lletra pel 
que fa a la partició dels mots al final 
de ratlla i a la conjunció eo o o, però 
que no aplica a l’ús de l’adjectiu llur, 
o lur, que desapareix del text com per 
art d’encanteri, substituït pels adjectius 
possessius sa, son, sos o seu: «la dita sa 
muller» (full 34), «hereu universal de 
Joan Segon son pare» (full 18)», «hereu 
universal de sos pares» (full 25), «hereu 
universal del quondam Guillem Marot 
pare seu» (full 115).

Com a exemple de la partició dels 
mots al final de ratlla d’aquest capbreu 
respecte als dígrafs rr i ss, podem citar: 
«o de ar-rendar» (full 7), «a tremuntana 
ab ter-ra de» (full 11), «lo cami que va 
a Noncar-rega» (full 33), «en descar-
rech dels censos» (full 40), «lo tor-rent 
de Santes Creus» (full 44), «lo hort de 
Mateu Tor-res» (full 108), «lo ser-rat del 
collet de la Prea» (full 231), «la rasa dis-
cor-rent del Boix», (full 239), «nomenat 
los oliverons y los tor-rentills» (full 300), 
«vas-sall de» (full 3), «la present confes-
sio» (full 8), «ab terra de Guillem Cas-
selles» (full 11), «confessa esser vas-salla 
propria» (31), «terres honors y pos-sessi-
ons» (full 121), «de dita comttes-sa» (full 
179), «lo tos-salet de les argiles» (full 

284), «terra conreadis-
sa» (full 314), «les quals 
confes-sa tenir» (full 327), 
«aygua ves-sant al tossal» 
(full 340). 

 Així mateix, l’escrivà 
del Capbreu de 1639 tam-
poc no parteix mai, com 
feia l’escrivà del Capbreu 
de 1575, el dígraf ny: «lo 
cami dels Ara-nyons» 
(full 37), «Serda-nya» 

(full 194).) 
Temps a venir, els capbreus de 1739 i 

de 1780 també s’escripturaran sota aquest 
mateix criteri de partició –«Bor-rell, ter-
ra, cor-ral, Gavar-res», «pos-soheix, suc-
ces-sor, pes-sas, espres-sadas»–, per bé 
que l’escrivà parteix el dígraf ny al final 
de ratlla, si no l’ha substituït per ñ, amb 
dièresi sobre la y, ÿ: «ensen-ÿat, Espun-
ÿes, vin-ÿa». Així mateix, en el Capbreu 
de 1739 tampoc no hi apareix la conjunció 
eo –llevat d’un cas–, que s’hi substitueix, 
respecte als capbreus de 1575 i de 1639, 
per y o o, per bé que aquesta amb h, ho.

Ara bé, el que hi canvia substan-
cialment, en els capbreus de 1739 i de 
1780 respecte dels dos anteriors, és la 
puresa de la llengua, probablement a 
causa d’una Catalunya que acaba de 
perdre la guerra de Successió i que veu 
i ha de patir, arrabassades les seves 
llibertats nacionals per la força de les 
armes, com el poder establert li aplica 
la introducció secreta que Felip V havia 
enviat als corregidors del Principat de 
Catalunya l’any 1717: «Pondrá el mayor 
cuidado en introducir la lengua caste-
llana, a cuyo fin dará las providencias 
más templadas y disimuladas para que 
se consiga el efecto sin que se note el 
cuydado», una intenció que ja té al cap 
quan signa el decret de Nova Planta de 
1707, arran de la caiguda del País Valen-

cià: «He juzgado por conveniente (...) 
mi deseo de reducir todos los reinos de 
España a la uniformidad de las mis-
mas leyes, usos, costumbres, tribuna-
les, gobernándose igualmente todos por 
las leyes de Castilla». 

En efecte, els capbreus de 1739 i 1780 
palesen, respecte al català que s’escriu 
en els capbreus de 1575 i de 1639, una 
castellanització progressiva de grat o 
per força. I si en el Capbreu de 1739 tot 
just és un inici, una llavor que comença 
a treure el cap, en el Capbreu de 1780 ja 
l’hi trobem amb una contundència bru-
tal: el plural dels noms femenins, i d’al-
guns noms, adjectius i pronoms, passa 
de es a as gairebé sistemàticament, 
«gallines, gallinas; terres, terras; lliures 
barceloneses, lliuras barcelonesas; car-
nestoltes, carnestoltas; acabades, acaba-
das; altres, altras; aquelles, aquellas», i 
també la tercera persona del plural del 
present d’indicatiu de diversos verbs, 
«denuncien, denuncian; manifesten, 
manifestan, presten, prestan»; l’adjec-
tiu numeral cardinal femení dues sovint 
es queda en dos; el nom plassa esdevé 
plaza, mentre que el verb sercar o cer-
car es transforma en buscar, i trobar 
en encontrar; el dígraf ny es converteix 
en ñ en la majoria de noms, topònims 
i cognoms que el porten, «vinya, viña; 
llenya, lleña; senyor, señor; Aranyons, 
Arañons; Maduganya, Madugaña; Espu-
nyes, Espuñes»; la preposició mediant 
arracona mijensant o mitjansant; l’ex-
pressió ço es es converteix en esto es, 
o ho hauran de fer en ho deuran fer, 
mentre que la locució adverbial mes o 
manco es transforma en mes o menos, 
acompanyades, de tant en tant, d’algun 
pues, despues, antes o fos precis...

Encara sort que el català no ha estat 
mai una llengua perseguida, al dir del rei 
Joan Carles I, que si no... u

Capbreu de 1739 Arxiu: Josep Espunyes

Capbreu de 1739 Arxiu: Josep Espunyes
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Sobre el verb tensar

Lluís Marquet

D arrerament s’ha començat a 
escampar l’ús d’aquest verb nou, 
completament desconegut fins 

fa ben poc. Efectivament, veiem emprar 
el verb tensar pertot d’una manera acla-
paradora, com la cosa més natural del 
món, en substitució de verbs populars 
ben habituals. Inexistent en els diccio-
naris catalans de sempre, ha estat reco-
llit en els més recents, sense que vegem 
la raó per la qual hagi estat admès. És 
per aquest motiu que ens demanem: 
és acceptable en català el verb tensar? 
Vegem-ho tot seguit.

En català tenim l’adjectiu tens -a, 
mot culte adaptat del llatí tensus, coin-
cident amb el castellà tenso -a. En totes 
dues llengües és d’introducció molt 
moderna. En català, el DCVB en dóna 
només exemples d’ús en el segle xx, i 
caldria veure si no hi va entrar forçat pel 
castellà. Doncs bé, el castellà, a partir 
de tenso, ha creat el verb tensar, verb 
existent sols en aquesta llengua. Dife-
rentment, ni el francès ni l’italià no tenen 
l’adjectiu corresponent a tens, ni tampoc, 
per tant, el verb tensar, i segurament el 
català hauria fet exactament això mateix 
si no hagués tingut la influència del cas-
tellà. Tampoc el portuguès no té el verb 
tensar, malgrat que té l’adjectiu tenso -a. 
Ja hem dit més d’una vegada1 que quan 
la llengua té mots propis heretats, no té 
sentit la introducció gratuïta de llatinis-
mes, que resulten superflus. Aquest punt 
el tractarem en una altra ocasió.

Vegem ara com s’expressen les altres 
llengües romàniques. El francès fa servir 
el verb tendre (participi i adj. tendu -e), 
mentre que l’italià té anàlogament ten-
dere (participi i adj. teso -sa); aquesta 
llengua té encara el verb tesare, derivat 
de teso, i aquest tesare li permet de crear 
els substantius tesagio i tesatura. El cas-
tellà també té tender, però aquest més 
aviat té el sentit de ‘estendre’; també té, 
com l’italià, el verb tesar, derivat de teso. 
Però, a més, ha creat modernament ten-
sar a partir de tenso.

El català no havia tingut necessitat de 
crear el verb tensar perquè ja disposa de 
verbs ben usuals en la parla habitual, que 
compleixen la funció d’aquest verb insò-
lit: tibar, tesar, atesar, i fins i tot estirar 
o tirar. És bo de recordar que en català 
hi havia antigament el verb tendre (par-
ticipi tes -a), ja emprat en textos de Llull 
(com es pot veure en el DCVB) i del qual 
Coromines dóna força documentació.

Analitzem ara per què tensar resulta 
estrany en la nostra llengua, com a deri-
vat de l’adjectiu tens -a. En català tenim, 
com a forma pròpia i antiga, l’adjectiu 
tes -a, a partir del qual la llengua ha 
creat el verb tesar. Però tens, com tots 
els adjectius en -ens, és un mot culte i 
no admet el sufix verbal -ar. Dit d’una 
altra manera: no tenim verbs en -ar for-
mats a partir d’adjectius cultes. Aquest 
sufix s’aplica bàsicament a adjectius (i 
substantius) catalans patrimonials («en 
el seno del catalán ya constituído», 
com afirma Francesc de B. Moll en la 
Gramática histórica catalana, §297, 
p. 208, 3º). Observem que no hi ha ni 
un sol cas d’adjectiu en -ens (com dens, 
intens, extens, immens, indefens, pro-
pens, suspens, etc.) que hagi donat lloc 
a un verb derivar en -ar. Per això el verb 
català existent és tesar, derivat de tes, i 
no tensar. Efectivament, la llengua no ha 
creat els verbs densar, immensar, inten-
sar, etc., com a derivats dels adjectius 
dens, immens, intens, etc. El verb ten-
sar, derivat de tens, fóra l’única excep-
ció. I resulta, encara, que aquest verb és 
de creació artificial moderna, sense cap 
tradició en la nostra llengua.

Consultem ara els diccionaris cata-
lans. El verb tensar no és en el Labèr-
nia, ni en l’Aguiló i ni en els altres 
reculls lexicogràfics del segle xix. 
Tampoc no apareix en el Fabra, ni en 
la GEC ni en el DGEC (3a. ed.). Sí que 
és en el DCVB, però sense cap docu-
mentació antiga. El Diccionari etimo-
lògic i complementari de Coromines el 
recull dins els derivats de tens, sense 
cap explicació. I darrerament ha estat 
admès en el DIEC.

Però ja ho hem dit abans: tensar és 
difícilment justificable com a verb for-
mat a partir de l’adjectiu tens -a, perquè 
és de formació anòmala. Cal reconèi-
xer-ho: si el fem servir és simplement 
per calc del castellà tensar. En podem, 
doncs, prescindir perfectament, com 
així ho fan les llengües restants abans 
esmentades.

Afegim-hi encara que no necessitem 
tampoc cap derivat d’aquest prescindi-
ble verb tensar. La llengua corrent fa 
servir solucions pròpies ben arrelades; 
així, en lloc de tensat, solem emprar 
tibant, derivat de tibar. Efectivament, 
no diem que una corda és tensada sinó 
que és tibant. No necessitem, doncs, per 
a res ni el verb tensar ni tampoc l’adjec-
tiu tensat -ada.

Diferentment, sí que són perfecta-
ment admissibles en català alguns mots 
cultes universals emparentats amb el 
mot tens: tensió, tensímetre, tensor, 
tensorial, etc., i els formats amb l’ele-
ment prefixat tensio- (tensioactiu, tesi-
oactivitat).

En resum, no veiem per quin motiu 
hem d’admetre un verb gens genuí, su -
perflu i de formació anòmala en la nos-
tra llengua, si per a indicar el concepte 
que hem expressat ja tenim mots propis 
i tradicionals, coneguts de tothom. u

1.   Per exemple, en «Sobre el mot pauta», Llengua 
Nacional, 36, p. 25.
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Pronom abusiu en perífrasis

Josep Ruaix i Vinyet

Segons la tradició catalana, el pronom feble que integra 
originàriament un verb pronominal, reflexiu o recíproc 
cau o desapareix (o s’omet, o s’elideix) quan aquest verb 

pronominal, reflexiu o recíproc forma part, com a infinitiu (o, 
en algun cas, com a gerundi), d’una perífrasi factitiva o cau-
sativa ( fer + infinitiu) o bé permissiva (deixar + infinitiu) o 
prohibitiva (no deixar + infinitiu) quan ja existeix en la frase 
un altre element (sovint un pronom feble acusatiu) que exerceix 
la funció de complement directe del primer verb de la perí-
frasi i alhora de subjecte lògic de l’últim verb de la perífrasi; 
aquest element pot ser sobreentès. Altres detalls del fenomen 
els comentarem al llarg de l’exemplificació.

Gramaticalment aquesta regla de la tradició catalana s’ex-
plica pel fet que la partícula pronominal de l’últim verb és 
originàriament un complement directe (o sigui un acusatiu), 
que ha de desaparèixer perquè la perífrasi no tingui dos com-
plements directes alhora; de fet, els significats etimològics no 
acaben mai de perdre’s del tot1. En el cas del verb anar-se’n, 
la caiguda del primer pronom feble emmena la del segon. La 
regla s’explica també perquè normalment sentim que el pro-
nom reflexiu s’ha de referir al subjecte de la perífrasi (més 
concretament, del primer verb)2, cosa que en el cas que estu-
diem no es compliria.

Les gramàtiques castellana i francesa, en canvi, admeten 
més o menys aquest diguem-ne pleonasme3. Per això s’es-
devé que en català, avui dia, per influència d’aquestes llen-
gües veïnes i per desconeixement de la tradició pròpia, apa-
regui sovint un pronom abusiu (en el sentit de no genuí) en 
les perífrasis esmentades. Sobre aquest fenomen existeix un 
interessant estudi de Joan Bastardas, titulat «Sobre l’omissió 
del pronom reflexiu en la construcció factitiva fer + infini-
tiu», dins el seu llibre «Els camins del mar» i altres estu-
dis de llengua i literatura catalanes (Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, Barcelona 1998), pp. 71-104, estudi que, 
naturalment, hem aprofitat4.

Pel que fa a les perífrasis amb verbs de percepció (veure, 
oir, sentir), cal dir que antigament també queia el pronom feble 
de l’últim verb, però modernament se sol mantenir. Igualment 
es manté en altres perífrasis.

En el present article posarem una sèrie d’exemples sobre 
aquesta qüestió, classificats i comentats.

Exemples de la caiguda 
del pronom feble

En primer lloc, vegem exemples de la caiguda del pro-
nom feble de l’últim verb de perífrasis factitives, permissives 
o prohibitives, trets de l’estudi de J. Bastardas i procedents 
del català modern (prescindim dels del català medieval, si 
bé remarcant que, segons l’estudi citat, hi ha constant una-
nimitat a observar-hi la regla descrita). Notem que molts 
exemples són del Diccionari Fabra i, per tant, tenen gran 
autoritat:

[1] Això el va fer alterar (Diccionari general de la llengua cata-
lana [DGLC], de Pompeu Fabra, s.v. alterar). Equival a 
Això va fer que (ell) s’alterés. Notem que no diu pas: «Això 
el va fer alterar-se».

[2] L’espetec del llamp feia estremir la terra, els vidres (DGLC, 
s.v. estremir-se). Equival a L’espetec del llamp feia que la 
terra s’estremís o que els vidres s’estremissin. Notem que 
no diu pas: «L’espetec del llamp feia estremir-se la terra, 
els vidres».

[3] Amb això que li has dit, l’has fet tornar vermell (DGLC, s.v. 
tornar). Equival a Amb això que li has dit, has fet que (ell) 
es tornés vermell. Notem que no diu pas: «Amb això que li 
has dit, l’has fet tornar-se vermell».

[4] Fa escruixir una maldat com aquesta. Fa escruixir de veu-
re’l menjar (DGLC, s.v. escruixir). Casos en què hi ha un 
element sobreentès. Frases equivalents a Una maldat com 
aquesta fa que hom s’escruixeixi. Veure’l menjar fa que hom 
s’escruixeixi. Notem que no diu pas: «Fa escruixir-se una 
maldat com aquesta. Fa escruixir-se de veure’l menjar».

[5] No els poden fer avenir (DGLC, s.v. avenir-se). Equival a 
No poden fer que (ells) s’avinguin. Cas en què el valor del 
verb en infinitiu és recíproc. Notem que no diu pas: «No els 
poden fer avenir-se o fer-se avenir».

[6] No vull que hi resti res, ací: li ho faré emportar tot (DGLC, 
s.v. emportar-se). Cas en què el complement directe del 
primer verb, essent transitiu el segon, es pronominalitza en 
forma de datiu (li en lloc de el)5. Equival a No vull que hi 
resti res, ací: faré que (ell) s’ho emporti tot. No diu pas: «No 
vull que hi resti res, ací: li faré emportar-s’ho tot».

1.   És la mateixa raó que fa que no siguin tradicionals ni genuïnes les construccions amb el pronom feble se (amb valor impersonal) seguit d’un pronom feble acusa-
tiu (tipus «se l’acusa de robatori»). Per a més detalls, vegeu el nostre manual Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 1, pp. 32-33 i 69-75. 

2.   Exemples de perífrasis en què el pronom reflexiu es refereix al subjecte: Es feia passar per home ric. / Ha caigut com un perfecte imbècil. L’han fet caure, vaja. 
No, s’ha fet caure ell. / Provava de fer-se entendre. / Es va fer nomenar procurador. / La calor ja es feia sentir. / S’ho feia explicar (en aquest cas, però, el 
pronom és datiu). / Es va deixar caure. / No et deixis enredar. / Es deixava estimar. / Es deixava créixer la barba (en aquest cas, però, el pronom és datiu). 

3.   Heus ací un exemple del castellà clàssic (segle xvi): ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto; 
mas el deseo de alabanza le hace ponerse en peligro ... (Lazarillo de Tormes, pròleg). I un exemple del francès de 1883 (tot i que sembla que ja se’n troben 
en el segle anterior): Nous essayons de le faire s’asseoir (P. Loti, Mon Frère Yves, p. 264).

4.   Joan Bastardas i Parera (Barcelona, 1919-2009) va ser un notable llatinista i romanista.

5.   Vegeu el nostre manual Català complet / 2, 2ª ed., p. 114.
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[7] Fer adonar algú d’alguna cosa (DGLC, s.v. adonar-se). 
Equival a Fer que algú s’adoni d’alguna cosa. Notem que 
no diu pas: «Fer adonar-se algú d’alguna cosa».

[8] Fer agenollar algú (DGLC, s.v. agenollar-se). Equival a Fer 
que algú s’agenolli. Notem que no diu pas: «Fer ageno-
llar-se algú».

[9] No el facis tornar a aixecar. Cas en què la perífrasi és for-
mada per tres verbs. Equival a No facis que (ell) es torni a 
aixecar. Notem que no diu pas: «No el facis tornar a aixe-
car-se o No el facis tornar-se a aixecar».

[10] No el van deixar casar. El va deixar acostar sense perdre 
la serenitat. El metge ja el deixa llevar. Deixa’l divertir, 
ara que és jove (frases quotidianes). Equivalen a No van 
deixar que (ell) es casés. Va deixar que (ell) s’acostés 
sense perdre la serenitat. El metge ja deixa que (ell) es 
llevi. Deixa que (ell) es diverteixi, ara que és jove. Notem 
que no diu pas: «No el van deixar casar-se. El va deixar 
acostar-se sense perdre la serenitat. El metge ja el deixa 
llevar-se. Deixa’l divertir-se, ara que és jove».

Joan Bastardas dóna encara més exemples amb verbs pro-
nominals, de diferents autors del segle xx:

[11] La cançó segons se canta / fa esgarrifar o fa enternir (Mara-
gall). No diu pas: «... fa esgarrifar-se o fa enternir-se».

[12] Trobar el ritme ... la mateixa llei que fa decantar una rosa 
amb tanta gràcia (Jaume Bofill i Ferro). No diu pas: «... que 
fa decantar-se una rosa ...».

[13] Encara em faríeu enfadar (Pere Calders). No diu pas: 
«Encara em faríeu enfadar-me».

[14] Com si ... algú fes bellugar l’aigua (Mercè Rodoreda). No 
diu pas: «Com si ... algú fes bellugar-se l’aigua».

[15] Aquest cafè és per a fer desdir el comprador més eufòric 
(Joan Vila Casas). No diu pas: «Aquest cafè és per a fer 
desdir-se el comprador més eufòric».

[16] No havíem sabut fer-vos sentir entre els vostres (Teresa 
Pàmies). No diu pas: «No havíem sabut fer-vos sentir-vos 
entre els vostres». / Tot el que passa a Txecoslovàquia, bo 
o dolent, m’interessa, em fa enrabiar o m’alegra (Id.). No 
diu pas: «... em fa enrabiar-me o m’alegra».

[17] La cridava com si ella dormís i la volgués fer despertar 
(Manuel de Pedrolo). No diu pas: «... i la volgués fer des-
pertar-se».

[18] El seu clam fa estremir el desert / fa vinclar les alzines (Pere 
Orpí). No diu pas: «El seu clam fa estremir-se el desert / fa 
vinclar-se les alzines».

[19] Agafà el vell follet pel braç i el va fer ennuegar de tant de 
riure (Cavall Fort, abril 1971). No diu pas: «... i el va fer 
ennuegar-se de tant riure».

[20] Tot li serà bo per fer-me entrebancar (Jordi Carbonell i 
Tries). No diu pas: «Tot li serà bo per fer-me entreban-
car-me». Però el per hauria de ser per a.

[21] Un estudi atent de certs problemes lingüístics ... faria ado-
nar-nos, però, de la correcció d’aquesta hipòtesi. – Un exa-
men una mica atent d’aquestes frases farà adonar-nos de 
seguida del següent fet (Josep Maria Nadal i Farreras). En 
aquest exemple, hi ha desplaçament del pronom feble, que 
pròpiament hauria d’anar abans del verb fer, així: ens faria 
adonar i ens farà adonar. Sigui com sigui, no diu pas: «... 
ens faria adonar-nos ... ens farà adonar-nos». 

 Després J. Bastardas forneix els següents exemples amb 
verbs reflexius o recíprocs (si bé de recíproc ja n’hem vist 
un abans):

[22] Què es pensa que faig quan arribo ... ? ... ; Ja em trobaré un 
cossi d’aigua assoleiada a la galeria: em fa ensabonar i ella 
m’esbaldeix amb una regadora... I a l’hivern em fa rentar a 
la cuina (Mercè Rodoreda). Equival a ... fa que (jo) m’ensa-
boni ... fa que (jo) em renti a la cuina. Notem que no diu pas: 
«... em fa ensabonar-me ... em fa rentar-me a la cuina».

[23] ja saps que et faran banyar cada dia?; la seva dona el 
fa afaitar cada dia; deixa-la vestir amb tranquil·litat. 
Equivalen a ja saps que faran que et banyis cada dia?; la 
seva dona fa que s’afaiti cada dia; deixa que es vesteixi 
amb tranquil·litat. Notem que no diu pas: «ja saps que et 
faran banyar-te cada dia?; la seva dona el fa afaitar-se cada 
dia; deixa-la vestir-se amb tranquil·litat».

[24] Ens va fer abraçar. Equival a Va fer que ens abracéssim. 
Notem que no diu pas: «Ens va fer abraçar-nos».

J. Bastardas6 també observa que en algun context la cai-
guda del pronom feble de l’últim verb pot produir ambigüitat. 
Aleshores la solució és desplegar la perífrasi, és a dir, canviar 
l’infinitiu per una oració subordinada. Exemple: aquesta obses-
sió el va fer matar. Frase ambigua, solucionable dient aquesta 
obsessió va fer que es matés o va fer que el matessin. 

Exemples, esmenables, 
de manteniment del pronom feble

Malauradament, per pèrdua del sentit lingüístic genuí, 
actualment es troben perífrasis factitives, permissives o pro-
hibitives amb manteniment del pronom feble de l’últim verb. 
En posarem exemples, classificats i comentats.

A) Exemples recollits per J. Bastardas:
[1] «fer anar-se’n, fer córrer (un líquid) d’un recipient, d’un 

indret» (DGLC, s.v. escórrer). Probablement es deu a una 
badada de Fabra, explicable perquè es tracta de metallen-
guatge i, a més, d’un verb lexicalitzat, però els exemples 
medievals ometen els pronoms, amb aquest verb. En rigor, 
doncs, hauria de dir: fer anar.

[2] «Una joventut inquieta ... que ... el feia sentir-se una mica ido-
latrat pels pescadors i rendistes d’aquella blanca vila mari-

6.   Aquest autor també ens ofereix una llista de verbs amb els quals hom pot improvisar exemples que completin els que ja ha donat: acostar-se, aixecar-se, 
ajupir-se, alarmar-se, alegrar-se, allunyar-se, amagar-se, amoïnar-se, apaivagar-se, avergonyir-se, casar-se, comprometre’s, concentrar-se, contraure’s, 
convertir-se, decidir-se, dedicar-se a una activitat, delir-se, desmaiar-se, divertir-se, empassar-se una cosa (però aquí el pronom feble no és acusatiu sinó 
datiu), enamorar-se, ensopir-se, entremetre’s, entretenir-se, entristir-se, enutjar-se, equivocar-se, eriçar-se, esfereir-se, esgarriar-se, espantar-se, esparve-
rar-se, espavilar-se, esvalotar-se, esverar-se, evaporar-se, ficar-se al llit, fondre’s, indignar-se, irritar-se, llançar-se a un afer, llevar-se (del llit), llevar-se 
el barret (però aquí el pronom feble és datiu), podrir-se, rebel·lar-se, rentar-se les mans (però aquí el pronom és datiu), retirar-se, sentir-se feliç, separar-se, 
suïcidar-se, tranquil·litzar-se, unir-se.
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nera» (Miquel de Palol, Girona i jo, p. 153). Hauria de dir: 
... el feia sentir una mica idolatrat ...

[3] «Perquè la intenció d’aquesta òpera –com diu Brecht mateix– 
és fer gaudir, fer xalar-se» (Francesc Nel·lo, dins Serra d’Or, 
març 1971). Hauria de dir: ... fer xalar.

[4] «Aquella hecatombe els va fer sentir-se més petits que mai» 
(Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit, p. 82). Val a dir que 
aquest autor, en altres casos, omet correctament el pronom 
feble. Hauria de dir: Aquella hecatombe els va fer sentir 
més petits que mai.

[5] «Les imatges mostren clarament com el periodista (Bill Ste-
wart) és detingut per la guàrdia nacional i fet baixar del 
cotxe; el fan agenollar i després estirar-se a terra» (Avui, 
22-6-1979). Error comprensible perquè la perífrasi conté 
dos infinitius: en el primer, hom hi omet, correctament, el 
pronom; en el segon, hom se n’oblida. Hauria de dir: ... el 
fan agenollar i després estirar a terra.

[6] «Hi ha metges malversadors ... i com el sistema socialista no 
els deixa aprofitar-se de la salut de la població...» (Teresa 
Pàmies, Testament, p. 170). Val a dir que aquesta mateixa 
autora, en altres casos, omet correctament el pronom feble. 
Hauria de dir: ... no els deixa aprofitar de la salut de la 
població... 

B) Exemples recollits per nosaltres, amb la perí-
frasi factitiva (primer hi posem els exemples 
més senzills i després els més complicats):

[1] «Molts jubilats aprofiten el temps conreant un tros de terra, 
una sana afició que els fa sentir-se útils i en forma» (Regió 7, 
4-8-2001, revista p. 2). Hauria de dir: Molts jubilats aprofi-
ten el temps conreant un tros de terra, una sana afició que 
els fa sentir útils i en forma.

[2] «Més d’una vegada aquesta consciència de ser una persona 
molt superior a la generalitat dels humans el feia com-
portar-se de manera severa amb els altres, sobretot amb 
algun col·lega i fins amb algun col·laborador» (Joan Solà, 
dins Avui). Hauria de dir: ... el feia comportar de manera 
severa amb els altres ... / «De vegades ens estimem més fer 
mil cabrioles o mil reticències que usar una determinada 
forma, perquè tots hem tingut molta por de la nostra igno-
rància del català i això ens ha fet arrecerar-nos o amagar el 
cap sota el mantell de la (real o imaginada) gramàtica» (J. 
Solà, Plantem cara, p. 20). Hauria de dir: ... i això ens ha 
fet arrecerar o amagar el cap ... 

[3] «... una forma més de l’opressió franquista, que ells viuen en la 
pròpia carn políticament i econòmicament, cosa que els farà 
unir-se en una lluita comuna amb els antifranquistes catalans 
...» (AA. VV. Ideologia i conflicte lingüístic, p. 134). Hauria 
de dir: ... cosa que els farà unir en una lluita comuna ...

[4] «L’excitació gairebé el féu trobar-se malament» (P. Süskind, 
El perfum, p. 38). Hauria de dir: L’excitació gairebé el féu 
trobar malament o bé L’excitació gairebé féu que es tro-
bés malament. 

[5] No m’agrada d’Ors però em sembla bé que a un altre li agradi 
i m’agradaria que algú m’expliqués què és allò que el fa 

entusiasmar-se per una prosa que jo trobo simplement lletja, 
naftalínica i pedant» (Jaume Cabré, dins Avui, 6-5-2002, 
p. 22). Hauria de dir: ... què és allò que el fa entusiasmar 
per una prosa que ...

[6] «La literatura esdevé educadora en el més pur sentit del terme: 
et fa consolar-te dels mals, situar els béns, transcendir-los, 
observar-los en conjunt i, sobretot, perquè permet la funció 
mirall» (Escola Catalana, oct. 2002, p. 19). Hauria de dir: 
... et fa consolar dels mals ... 

[7] «... fidel als principis que el van fer néixer i desenvolu-
par-se» (exemple fornit per una deixebla). Aquí hi ha un 
zeugma: néixer és verb intransitiu, desenvolupar-se és 
verb pronominal. Per tant, a més de suprimir el pronom 
feble després de l’infinitiu, convé de repetir el verb fer: ... 
fidel als principis que el van fer néixer i el van fer desen-
volupar.

[8] «A poc a poc, la tensió acumulada l’ha fet anar-se distan ciant 
de molta de la gent amb qui tenia contacte a la tornada de 
París» (G. Erill, Ferran Canyameres..., p. 88). Noteu el des-
plaçament del pronom feble se des del gerundi a l’infinitiu. 
Hauria de dir: A poc a poc, la tensió acumulada l’ha fet 
anar distanciant de molta de la gent ...

[9] «Durant la protesta, alguns d’ells es van cobrir el cap amb 
caputxes, fet que va provocar que els Mossos els fessin iden-
tificar-se i en traslladessin dos d’ells a dependències poli-
cials al negar-se a facilitar-los les seves dades personals 
i treure’s les caputxes» (Avui, 12-9-2001, p. 28). Exemple 
en el qual hem marcat altres retocs a fer. Hauria de dir: 
Durant la protesta, alguns d’ells es van cobrir el cap amb 
caputxes, fet que va provocar que els Mossos els fessin 
identificar i en traslladessin dos a dependències policials 
en negar-se a facilitar-los les seves dades personals i treu-
re’s les caputxes.

[10] «–Què li va fer decidir-se per la medicina, i en tot cas per 
què va triar la pediatria?» (pregunta d’una entrevista dins 
AMPANS, Manresa, gener 2003, p. 10). Notem que, en la 
perífrasi, hi ha, junts, dos defectes: ús de li en lloc de el 7, i 
manca de caiguda del pronom feble de l’infinitiu. Hauria de 
dir: –Què el va fer decidir per la medicina ... ? 

[11] [Traduïu al català:] «Le digo a mi mujer que la lluvia hará 
quedarse a mucha gente en casa» (La Vanguardia, 13-3-
2004, p. 6). Traducció: Dic a la meva dona que la pluja farà 
quedar molta gent a casa. Noteu que hem omès també el 
primer pronom feble de la frase castellana8. / «Él es siempre 
«trascendente» en la medida en que ni empieza, ni acaba, 
ni se identifica con el mundo; en la medida en que nos hace 
trascendernos a nosotros mismos, haciendo posible al hom-
bre salir de sí mismo, romper los círculos de su autoconcen-
tración, quebrar los muros de su absolutización individua-
lista y emigrar de su soledad hacia el prójimo» (Olegario 
González de Cardedal, Dios, p. 72). Traducció: Ell és sem-
pre «transcendent» en la mesura en què ni comença, ni 
acaba, ni s’identifica amb el món; en la mesura en què ens 
fa transcendir a nosaltres mateixos, fent possible a l’home 
sortir de si mateix, trencar els cercles de la seva autocon-
centració, rompre els murs de la seva absolutització indi-
vidualista i emigrar de la seva soledat vers el proïsme.

7.   Perquè aquest canvi solament s’ha de fer quan l’infinitiu és un verb transitiu. Cf. Català complet / 2, 2ª ed., p. 114.

8.   Sobre aquest punt, vegeu Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 1, pp. 23-27.
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[12] «Jo em penso que les dones són més aviat un destorb per 
a la voluntat de fer una cosa, de seguir un camí. Estoven 
el caràcter dels homes, el fan esgarriar-se en desviacions 
sentimentals, en coqueteries, en gelosies, en frivolitats» 
(R. Tasis, Tres, pp. 86-87). Advertim que aquest autor té 
molta influència francesa. Hauria de dir: ... el fan esgar-
riar en desviacions sentimentals ... / «–M’agradaria tant, 
saber per endavant què pot passar! Carme i els menuts 
ara haurien d’anar-se’n una temporada a Sitges, amb els 
meus pares, i segons com els faria anar-se’n abans. Allà 
sempre estaran més segurs. A més, ja saps que m’he ins-
crit en els grups de defensa que organitza Palestra...» 
(Ibídem, p. 339). Cas semblant a l’exemple 1 del grup 
d’exemples anterior (A), però ací la solució és canviar 
l’infinitiu per una oració subordinada: ... i, segons com, 
faria que se n’anessin abans ... Una altra solució seria 
canviar el verb anar-se’n per marxar: ... i segons com els 
faria marxar abans ...

C) Exemples, també recollits per nosaltres, 
amb les perífrasis permissiva o prohibitiva:
[1] «–No, deixa-la quedar-se, necessitem el seu ajut» (M. Piki, El 

bosc de les trenes tallades, p. 64). Hauria de dir: No, deixa-
la quedar, necessitem el seu ajut.

[2] «Per instint endevinava que feia bona ruta. El vent lleuger el 
deixava endormiscar-se a la nit. Va acabar endormiscat nit 
i dia» (J.M. Ballarín, L’illa del guacamai, p. 57). Hauria de 
dir: ... El vent lleuger el deixava endormiscar a la nit ...

[3] «Les agafa en les xarxes de la seva alegria, les encisa amb la 
seva tendresa, les educa en llibertat, les deixa expandir-se; 
ell fa cantar aquests ocells, els banya en una atmosfera de 
joia i de llum» (Carles Cardó, Un clàssic del pensament, p. 
367). Advertim que és un text traduït del francès. Hauria de 
dir: ... les deixa expandir ...

[4] «Les nostres paraules són com la llavor. N’hi ha que l’home 
deixa escapar-se: tot just pronunciades, se les emporta el 
vent» (Documents d’Església, 15-2-2005, p. 97). Aquí l’ele-
ment que fa caure el pronom feble és el relatiu que. Hauria 
de dir: ... N’hi ha que l’home deixa escapar ...

[5] «Ara bé: em sembla que certes implicacions de la concessió 
del premi no s’han ressaltat prou. Per exemple, les dones 
extraordinàries com Anna Murià, Maria Aurèlia Capmany 
o Maria Àngels Anglada, que el jurat ha deixat escapar-se 
sense el premi» (Avui, 17-7-2001, p. 19). Cas semblant a 
l’anterior; de passada hi retocarem la puntuació: Ara bé, 
em sembla que certes implicacions de la concessió del 
premi no s’han ressaltat prou. Per exemple, les dones 
extraordinàries com Anna Murià, Maria Aurèlia Cap-
many o Maria Àngels Anglada, que el jurat ha deixat 
escapar sense el premi.

[6] «Val a dir que la figura que més interessava en Philipp era 
molt amunt, i que el pintor, insistent, havia reeixit a convèn-
cer el guia que el deixés enfilar-se a una escala altíssima per 
observar-la de prop» (M. Àngels Anglada, conte dins Avui, 
3-10-1999). De passada hi esmenarem el règim del verb 
interessar: Val a dir que la figura que més interessava a en 
Philipp ... que el deixés enfilar a una escala ...

[7] «... no el deixa desplaçar-se» (sentit per TV3, 10-8-1998). 
Notem que la perífrasi prohibitiva equival a la permissiva 

precedida de la negació (no deixar). Hauria de dir: ... no el 
deixa desplaçar.

[8] «L’OTAN pren Pristina però els russos no la deixen esta-
blir-se a l’aeroport» (Avui, 14-6-1999, p. 5). Hauria de dir: 
... no la deixen establir a l’aeroport.

[9] «Però encara és pitjor que no ens deixin identificar-nos quan 
efectivament ho volem fer ...» (Regió 7, 30-9-2000, p. 25). 
Hauria de dir: ... que no ens deixin identificar ... o bé que 
no deixin que ens identifiquem ...

[10] «A més, com que són immigrants de tercera generació, no 
tenen la seva identitat nacional reconeguda. França no els 
deixa sentir-se francesos i la pàtria dels avis queda massa 
lluny» (Avui, 15-11-2005, p. 64). Hauria de dir: ... França 
no els deixa sentir francesos ...

Exemples, correctes, 
amb altres perífrasis

Ja hem dit que la caiguda del pronom feble només afecta 
l’últim verb de les perífrasis factitives, permissives o prohibi-
tives. En les altres perífrasis (les formades amb verbs de per-
cepció, etc.) el català modern hi manté (o hi pot mantenir, en 
les de verbs de percepció) el pronom feble dels verbs prono-
minals. Vegem-ne, doncs, uns quants exemples:

[1] La majoria de revistes científiques del món es publiquen en 
anglès i en poques llengües més, com el francès, l’alemany i 
el rus, que durant segles han anat eixamplant els seus terri-
toris funcionals i geogràfics en detriment d’altres llengües 
que han vist reduir-se el seu espai (D. Nettle - S. Romaine, 
Veus que s’apaguen, pp. 50-51). També es podria dir: ... han 
vist reduir el seu espai.

[2] El tema de la plataforma unificada de televisió digital segueix 
d’actualitat. El ministre Álvarez Cascos, que s’ha pronunciat 
en contra de la fusió, diu que el president de Telefónica hau-
ria d’explicar als seus accionistes els motius del seu altruisme 
a favor de Polanco. Però el cert és que quan la companyia 
va crear el seu imperi mediàtic al servei del govern popular, 
no el vàrem sentir queixar-se (Avui, 14-5-2002, p. 2). També 
es podria dir: ... no el vàrem sentir queixar.

[3] Ens cal deturar-nos un moment davant de dues d’aques-
tes figures ... (Carles Cardó, «El gran refús», dins J. Mara-
gall, C. Cardó, J.B. Manyà, B. Xiberta, Pensament cristià i 
Catalunya, col·l. Clàssics cristians del segle XX, Barcelona 
2009, p. 199).

[4] ... no hi fa res que el cartronet on guixeu sigui imprès a 
Terrassa: aquí es ve a esgargamellar-se, a sospirar pel 
quinto ... (J. Solà, Plantem cara, p. 130). En aquest exem-
ple, pròpiament no hi ha perífrasi, encara que es combinin 
un verb en forma personal i un verb en infinitiu. 

***
En resum, cal posar atenció en l’abús del pronom feble en 

perífrasis factitives, permissives o prohibitives. u
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El verb fer com a verb vicari

Carles Riera

En aquest article ens referim a l’ús 
del verb fer com a verb vicari, o 
sigui un verb que substitueix un 

altre verb o un sintagma verbal (també 
se’n pot dir pro-verb, significant que 
actua com un pronom però substituint 
verbs, no pas noms). Generalment, fer va 
acompanyat del pronom feble ho. 

Veurem primer exemples del cas ge -
neral i, després, com un cas particular, 
donarem exemples amb el verb auxiliar 
poder en què cal acompanyar-lo del dit 
verb vicari. 

I. Cas general
La substitució d’un verb o sintagma 

verbal per fer requereix que es tracti d’un 
verb d’acció. Vegem els següents exem-
ples, extrets de diccionaris:

«aeri aèria 3 adj BOT Dit de l’òrgan 
que creix a l’aire en lloc de fer-ho a 
l’aigua o a terra, com l’arrel aèria, la 
tija aèria, etc.» (GDLC). El conjunt 
fer-ho equival a créixer. 

«argolla f. Peça de ferro que serveix per 
a unir taulons en lloc de fer-ho amb 
una simple lligada amb cordes» 
(DIEC2). El conjunt fer-ho equival 
a unir taulons. 

«desocupació 4 ECON Volum de la 
diferència entre el nombre d’hores 
treballades i les que podrien treba-
llar les persones amb capacitat per 
a fer-ho, considerant un període 
determinat de temps i donada una 
jornada de treball considerada com 
a normal» (GDLC).
El conjunt fer-ho equival a treba-
llar. 

«déu, 32 no sé quin déu em deté Ex -
pressió que hom usa per a manifes-
tar que no es decideix a actuar vio-
lentament tot i tenir motius per a 
fer-ho» (GDLC). El conjunt fer-ho 
equival a actuar violentament. 

«dormir  intr. Romandre inactiu, no 
obrar quan caldria fer-ho» (DIEC2). 
El conjunt fer-ho equival a obrar.

«gat  m. Màquina que, posada sota una 
cosa que es vol aixecar, permet de 
fer-ho sense gran esforç» (DIEC2). 
El conjunt fer-ho equival a aixecar 
una cosa.

«intel·ligència 2 FILOS PSIC Facultat 
o capacitat de l’home per a com-
prendre el món de les relacions i 
prendre’n consciència, per a resol-
dre situacions noves mitjançant 

unes respostes també 
noves o per a aprendre 
a fer-ho» (GDLC). El 
conjunt fer-ho equival 
a resoldre situacions 
noves mitjançant unes 
respostes també noves.

«jugar intr. Un juga-
dor, intervenir en el joc 
cada vegada que li toca 
de fer-ho» (DIEC2). El 
conjunt fer-ho equival a 
intervenir en el joc. 

«omissió 2 omissió de 
socors Delicte consistent 
a no auxiliar una per-
sona desemparada i que 
es troba en greu i mani-
fest perill, quan hom pot 

fer-ho (GDLC). El conjunt fer-ho 
equival a auxiliar una persona. 

«piratejar 2 tr p ext Copiar (discs, pel·lí-
cules, programes informàtics, etc.) 
sense tenir autorització legal per a 
fer-ho» (GDLC). El conjunt fer-ho 
equival a copiar (discs, pel·lícules, 
programes informàtics, etc.). 

«retenir Ell volia treure’ls de casa, però 
el vaig poder retenir de fer-ho» 
(DIEC2). El conjunt fer-ho equival 
a treure’ls de casa.

«substitució, 2 substitució exemplar 
Substitució legal per part dels as -
cendents, en la facultat de testar, 
d’una persona amb incapacitat men-
tal per a fer-ho, per tal que ho facin 
a favor dels descendents d’aquesta 
i, en llur defecte, a favor dels des-
cendents dels substituents i, encara, 
a manca d’uns i altres, a favor de 
qualsevol persona capaç per a suc-
ceir» (GDLC). El conjunt fer-ho 
equival a testar, i el conjunt ho 
facin equival a testin. 

Cas especial. Heus ací un exemple 
(no tret de diccionaris) en què fer no va 
acompanyat del pronom feble ho: 

Atès que el mecanisme d’acció de la 
loperamida inhibeix la mobilitat 
intestinal, no s’hauria d’usar en 
pacients amb la síndrome de l’in-
testí irritable (SII) i restrenyiment, 
i s’hauria de fer amb precaució 
en pacients amb SII que presen-
ten episodis alternants de diarrea 
i restrenyiment. Aquí fer equival a 
usar. La manca del pronom feble 
s’explica perquè en aquest cas el 
verb té un sentit passiu (= no hau-
ria de ser usat) i, per tant, no pot 
dur ho, que seria el complement 
directe del verb. 

En canvi, si el verb no és d’acció sinó 
que indica un estat, simple existència o 
un concepte que no implica acció (cas, 
per exemple, de verbs que tenen un sub-
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jecte semànticament passiu), etc., no es 
pot substituir per fer. Exemples: 

«estar En Pere fa un quant temps que no 
està amb la família a Lleida: està 
al carrer de París a Barcelona» 
(GDLC); no podem dir: En Pere fa 
un quant temps que no està amb la 
família a Lleida: ho fa al carrer de 
París a Barcelona.

Tot el que és, deu l’existència a la crea-
ció; tot el que no és, no sabem 
a què deu la no-existència; no 
podem dir: Tot el que és, deu 
l’existència a la creació; tot el que 
no ho fa, no sabem a què deu la 
no-existència. 

Per la seva generositat, mereix l’admi-
ració de tothom, però no la mereix 
per la seva ostentació; no podem 
dir: Per la seva generositat, mereix 
l’admiració de tothom, però no ho 
fa per la seva ostentació. 

Això té l’avantatge d’agradar a la gent 
i el desavantatge de no agradar 
a l’autoritat; no podem dir: Això 
té l’avantatge d’agradar a la gent 
i el desavantatge de no fer-ho a 
l’autoritat. 

Càrrega (o Viatge) que plau, no pesa; 
però càrrega que no plau, sí que 
pesa; no podem dir: Càrrega (o 
Viatge) que plau, no pesa; però 
càrrega que no ho fa, sí que pesa. 

Ho donaré a la noia que tu saps i que ell 
no sap; no podem dir: Ho donaré 
a la noia que tu saps i que ell no 
ho fa.

Avui he rebut una carta i no he pas rebut 
un telegrama; no podem dir: Avui 
he rebut una carta i no ho he pas 
fet un telegrama1. 

II. Cas particular 
amb el verb poder 

Analitzat el cas general, vegem 
ara algunes construccions que avui 
trobem escrites amb el verb poder 
usat absolutament, però que, de fet i 
correctament, necessiten el concurs del 
verb vicari (o de certs reforços adverbi-
als, com ara l’afirmació sí i la negació 
no), ja que, en aquests casos, poder és un 
verb auxiliar que integra una perífrasi. 

Són frases o oracions en què poder 
significa ‘tenir l’ocasió de fer una cosa’, 
‘tenir els mitjans de fer una cosa’, ‘ser 
eventual que passi quelcom’, etc.:

•	 Estudia	 anglès;	 ara	 pots!	Hauria 
de dir: Estudia anglès; ara pots 
fer-ho!

•	 Si	vols	reciclar	càpsules	de	colors,	
pots. Hauria de dir: Si vols reciclar 
càpsules de colors, pots fer-ho. 

•	 Podràs	 visitar	 els	 aiguamolls	 de	
l’Empordà durant les teves vacan-
ces: podràs i no te’n penediràs. Hau-
ria de dir: ... podràs fer-ho i no te’n 
penediràs. 

•	 A	casa,	si	vull	obrir	totes	les	fines-
tres, puc, i ningú no em renya. Hau-
ria de dir: A casa, si vull obrir totes 
les finestres, ho puc fer, i ningú no 
em renya. 

•	 El	 lema	de	 la	 campanya	d’aquest	
any (2006), «Atura la sida. Tu pots», 

és una crida a la responsabilitat i a 
l’esperança. Hauria de dir: «Atura la 
sida. Tu pots fer-ho.»

•	 Un	 tenista	 tot	sol	no	pot	 jugar	un	
partit, però sí que poden dos o qua-
tre. Hauria de dir: Un tenista tot sol 
no pot jugar un partit, però sí que 
poden fer-ho dos o quatre.

•	 No	sembla	que	vulgui	nevar,	però	els	
entesos diuen que podria. Hauria de 
dir ... però els entesos diuen que ho 
podria fer.

•	 Segons	els	meteoròlegs	de	TV3,	sem-
bla que pot ploure a tot el país: sem-
bla que pot, fins i tot, a les zones més 
secaneres. Hauria de dir: ... sembla 
que pot fer-ho, fins i tot, a les zones 
més secaneres.

•	 Deia	que	 si	 les	 coses	anaven	bé	
mun  taríem un negoci junts, i jo ja 
con  fia va que aquest any podríem. 
Hauria de dir: ... i jo ja confiava que 
aquest any ho podríem fer (o bé, ... i 
jo ja confiava que aquest any sí que 
podríem). 

•	 El	Grup	Excursionista	Moianès	Inde-
pendent sortirà de Matagalls a la set 
del matí, i el Centre Excursionista 
del Bages també podrà a la mateixa 
hora. Hauria de dir: ... també podrà 
fer-ho a la mateixa hora. 

•	 –Podrem	mirar	la	televisió	aquest	
vespre? –Sí, podrem. Hauria de dir: 
–Sí, ho podrem fer. 

•	 Qui	sortirà	de	bon	matí,	qui	podrà	
més tard. Hauria de dir: Qui sortirà de 
bon matí, qui podrà fer-ho més tard.

•	 Anar	al	camp	del	Barça	cada	diu-
menge, i a sopar a l’Hotel Ritz, i... 
Qui pogués! Hauria de dir: Qui 
pogués fer-ho!

•	 Podia	tastar	el	pastís	de	noces.	És	
veritat: podia, però no el va tastar. 
Hauria de dir: Podia tastar el pas-
tís de noces. És veritat: ho podia fer, 
però no el va tastar.

•	 Va	estar	a	punt	de	poder,	però	no	va	
acabar guanyant el partit. Hauria de 
dir: Va estar a punt de poder fer-ho, 
però... u

Podràs visitar els aiguamolls de l’Empordà. Ho podràs fer i no te’n penediràs.

1. També el castellà comet a vegades l’error de 
fer servir el verb vicari substituint verbs que 
no són d’acció, com en el següent exemple el 
verb interesar: «Sin embargo, puede que esta 
taxonomía interese a los lógicos, pero lo hace 
muy escasamente a los lingüistas» (Ángel 
López García, Nuevos estudios de lingüística 
española, Universidad de Murcia, 1990, p. 27, 
citat per J. Moran, Característiques del nom 
propi, Barcelona 2009, p. 64).

Fo
to

: R
af

ae
l S

ab
at

er



sintaxi

LLengua nacionaL - núm. 70 - i trimestre deL 2009    39

Verbs amb significat diferent del pretès 

Roser Latorrre

Massa sovint (i ja hem parlat de 
casos semblants en altres oca-
sions) l’ús de formes verbals 

errònies, de vegades manlleus del caste-
llà, fa canviar el significat de l’expressió 
o de l’accepció verbal, fins al punt que 
qui recita la frase no diu, de fet, allò que 
pretenia dir. 

Presentem algunes de les expressions 
que hem pogut recollir en els mitjans de 
comunicació habituals: 

1.   *El volien fer pujar a l’escenari perquè 
parlés, però es va negar. 

2.   *No vol menjar ceba perquè li repeteix. 

3.   *Nena, em sembla que aquell noi t’ha 
aclucat l’ull. 

4.   *Els xicots de l’ambulància el van tombar 
a la llitera. 

5.   *No hi vagis, a ca l’Eloi, que no mereix la 
pena. 

Si analitzem la primera proposició, 
ens adonem que l’absència d’un pronom 
complement (una d’aquestes absències 
tan freqüents en el llenguatge parlat 
actual) ha alterat el règim del verb negar 
i n’ha canviat l’accepció. En els nostres 
diccionaris, el verb negar té dues entra-
des. Així, en el Fabra, la primera anun-
cia el verb com a transitiu amb aquests 
exemples: Ell va negar que fos italià. / 
Ell no pot negar que això és veritat. / Ell 
no em pot negar cap favor. / Va negar-
los el permís; i amb la frase: Va negar-se 
a fer una cosa, per a la forma pronomi-
nal, que és justament la indicada per a la 
proposició que analitzem. 

Ara bé, com que la cosa a fer (pujar 
a l’escenari i parlar) ha estat anunciada 
anteriorment, ens cal un pronom substi-
tutiu perquè el complement que exigeix 
el verb (negar-se a què?) no resti penjat. 

La frase correcta, doncs, fóra la 
següent: 

1.   El volien fer pujar a l’escenari perquè 
parlés, però s’hi va negar (hi = a pujar a 
l’escenari). 

La forma negar-se que figura en la 
frase incorrecta pertany, en realitat, a 
la segona entrada del verb negar, que és 

definit ben altrament, és a dir, ‘asfixi-
ar-se per immersió en un líquid’. El va 
ficar dins de l’aigua i el va negar | pron. 
S’ha bolcat la barca i s’han negat tots 
els qui hi anaven. 

Vet aquí, doncs, el bunyol i el canvi de 
significat d’aquella proposició primera. 

En la segona frase, el verb emprat 
és clarament un calc del castellà repe-
tir, que en l’accepció 4 d’aquest mot en 
el Diccionario de uso del español, de 
María Moliner trobem definit així: ‘Pro-
vocar una comida eructos, perceptibles 
a veces sólo por el sabor’: El apio repite 
mucho. En català, i per a dir el mateix, 
tenim un sentit figurat del verb tornar 
en l’expressió tornar a la boca, tal com 
podem llegir en el Fabra: Un menjar que 
torna a la boca, que, mal digerit, causa 
eructes, etc. 

No és possible, doncs, que una ceba 
repeteixi res a ningú, perquè una ceba no 
parla. En tot cas, direm que la persona a 
qui ens referim:

2.   No vol menjar ceba perquè li torna a la 
boca. 

Fixem-nos ara en el verb aclucar de 
la tercera frase i fem-ne la comparació 
amb l’expressió que trobem en l’entrada 
aclucar del Fabra, és a dir, ‘aclucar els 
ulls a algú’, ‘cloure’ls-hi’. Una acció que 
normalment va dirigida a un difunt. Pot-
ser també pot aclucar l’ull a un pacient 
l’oftalmòleg, quan li revisa la vista. Però 
un xicot no es dedicarà pas a aclucar 
l’ull a la noia que li crida l’atenció, si de 
cas li farà l’ullet:

3.   Nena, em sembla que aquell noi t’ha fet 
l’ullet. 

Vet aquí un altre disbarat per allò 
de «sentir campanes i no saber d’on 
vénen». 

La quarta frase, ens parla d’uns assis-
tents d’hospital que no tracten el malalt o 
ferit amb gaires miraments, perquè sem-
bla que li fan donar mitja volta damunt 
de la llitera. Tombar, segons els nostres 
diccionaris, vol dir, a part altres accep-
cions que no fan al cas: ‘Fer donar mitja 

volta o part de volta’ (a alguna cosa). 
‘Posar-la de l’altre costat, fer anar a baix, 
darrere, a l’esquerra, la part que era a 
dalt, davant, a la dreta’. ‘Fer caure allò 
que estava dret’. 

És evident que tombar no és aquí el 
verb adequat i que és calcat descarada-
ment del castellà tumbar: ‘Hacer caer 
una cosa que estaba en pie, de modo que 
queda tendida u horizontal’: Le tumbó 
de un empujón | pral. ‘Ponerse tendido u 
horizontal’: Se tumbó debajo de un árbol 
(Diccionario de uso del español). 

En la frase que denunciem hauria 
calgut dir, doncs, en català correcte: 

4.   Els xicots de l’ambulància el van ajeure 
(o ajaure) a la llitera. 

Vegem la cinquena proposició, on es 
fa un ús impropi del verb merèixer que 
coincideix, un cop més, amb el caste-
llà. En efecte, «merecer o no merecer 
la pena» és una expressió sinònima de 
‘valer la pena’, dues maneres de dir que 
trobem en l’entrada pena del diccionari 
abans esmentat. En català, en aquest cas, 
ens servim simplement del verb valer. 
Fixem-nos en dues accepcions i uns 
exemples concrets en l’entrada del mot 
pena del diccionari Fabra: ‘Sofriment, 
dany, que es fa patir al qui ha comès 
un delicte o falta’: El tribunal el jutjà 
mereixedor de pena. ‘Esforç que costa’: 
Pren-te la pena de llegir-lo i veuràs com 
t’agradarà. / No valia pena d’anar-hi. 

No és igual, doncs, merèixer una 
pena per una falta comesa que fer o no 
fer un esforç destinat a allò que ens inte-
ressa i que, doncs, val la pena o que, al 
contrari, no la val. 

I és clar que allò que expressa la 
cinquena proposició, no és que no val-
gui la pena que X vagi a ca l’Eloi, sinó 
que l’Eloi no mereix la pena de rebre X 
(podria ser que X fos antipàtic, o pesat, 
o desagradable, etc.).

Veiem, doncs, que la diferència de sen-
tit és notable i que l’expressió bona fóra: 

5.  No hi vagis, a ca l’Eloi; no val la pena. u
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Sobre la lexicalització 
dels pronoms adverbials
Albert Jané

E n diverses ocasions ens hem ocu-
pat de la lexicalització dels pro-
noms dits adverbials. Però, com 

que es tracta d’una qüestió de gran 
interès, sempre es presta a noves con-
sideracions. 

Parlem, evidentment, del procés en 
virtut del qual un pronom feble deixa de 
ser pròpiament el complement del verb 
que acompanya i s’integra en la seva 
significació. En el cas dels pronoms 
adverbials, és a dir, en i hi, els casos o 
exemples paradigmàtics són anar-se’n 
i haver-hi. Primitivament, la partícula 
en (’n) del primer cas era el represen-
tant d’un complement de procedència: 
indicava el lloc del qual un havia partit. 
En el segon cas, la partícula pronomi-
nal hi era el representant d’un comple-
ment típicament locatiu: indicava el lloc 
on es trobava algú o alguna cosa en un 
moment determinat. El fet és que en la 
llengua moderna –superades les vacil-
lacions, si més no pel que fa a haver-hi, 
de la llengua medieval– aquests dos 
conjunts apareixen ja plenament con-
solidats com dues unitats lèxiques i no 
com a mers agrupaments de mots. Hi ha 
qui els analitza encara com dos verbs 
acompanyats de partícules pronominals 
(clítics inherents), hi ha qui considera 
que són dos verbs nous, independents 
o autònoms d’aquells altres que els han 
originat, talment com, per exemple, 
allargassar i ploviscar no són pas els 
mateixos verbs que allargar i ploure, 
dels quals provenen, i no falta qui 
creu més encertat analitzar anar-se’n 
i haver-hi com dues locucions verbals. 
Es tracta de simples qüestions teòriques 
irrellevants. Ja no és teòric sinó pràctic, 
que obliga a prendre decisions compro-
meses, el problema de la seva inclusió 
en els diccionaris. 

Curiosament, anar-se’n i haver-hi 
han rebut, des del principi, pel que fa a 
la seva inclusió en els diccionaris, una 
consideració diferent. Així, des de la pri-
mera edició, anar-se’n té, en el DGLC, 

una entrada pròpia, independent, que 
trobem immediatament després de anar, 
ordenació, o col·locació, que es manté en 
totes les edicions posteriors. 

En el DIEC1, aquesta independència 
de anar-se’n respecte a anar encara s’ac-
centua, car trobem anar-se’n totalment 
desvinculat de la forma simple, amb 
una entrada col·locada després de tots 
els mots de la família de anarquia, al 
lloc que li correspon segons el rigor de 
l’ordre alfabètic (la s de la tercera síl·laba 
de anar-se’n ocupa un lloc posterior a la 
q de la tercera síl·laba de anarquia). Però 
en el DIEC2 s’ha fet un pas endarrere. Si 
es vol, s’ha aplicat un altre criteri: com 
en un retorn als orígens, anar-se’n no és 
sinó anar (amb el pronom reflexiu) unit 
al pronom en. I, de fet, aquest criteri és 
el que ha regit sempre per a haver-hi, 
que no ha tingut mai entrada pròpia, ni 
en el DGLC ni en el DIEC: aquests dos 
repertoris normatius han considerat sem-
pre que haver-hi no era altra cosa que 
haver acompanyat de hi.

La qüestió essencial, però, és la d’in -
tentar determinar en quins casos la lexi-
calització del pronom és un fet acom-
plert del tot, un fenomen perfet, perquè 
aquesta lexicalització és un procés 
gra   dual, de realització o acompliment 
desigual en cada cas. Si aquesta lexica-
lització és un fenomen plenament acom-
plert, alguns tractadistes, com ara Júlia 
Todolí1, apliquen als pronoms la desig-
nació de clítics inherents, que és tant 
com dir partícules pronominals integra-
des en la significació del verb.

El pronom en

Aquest és el cas evident, pel que fa al 
pronom en, a més de anar-se’n, de tor-
nar-se’n, dir-ne, dir-se’n, sortir-se’n i de 
nombroses locucions i frases fetes, com 
Déu n’hi do, llepar-se’n els dits, fer-ne 
via, fer-ne a l’alçada d’un campanar, 
fer-ne un gra massa, fer-se’n l’estella, 
fer-se’n pagues, haver-n’hi per a llo-

gar-hi cadires, no encertar-ne ni una, 
tocar-ne de calents, d’on no n’hi ha no 
en raja, etc. La relació segurament es 
podria allargar molt més. Però també 
seria molt probable que s’hi inclogues-
sin locucions o frases fetes amb una 
lexicalització discutible del pronom. 
En principi, la inclusió d’un verb o una 
locució en els diccionaris o repertoris 
lexicogràfics, amb una entrada (o suben-
trada) en què ja figura el pronom adjunt 
al verb, podria induir a considerar que la 
lexicalització és un fet acomplert, però 
aquesta inclusió no es fa sempre segons 
un criteri observat amb tot el rigor. En 
el mateix DIEC, per exemple, al costat 
dels casos que ja hem comentat, trobem, 
per exemple, com a subentrades, dir-ne 
i sortir-se’n. 

Entenem, doncs, que la plena lexica-
lització del pronom, que permet consi-
derar que forma part de la mateixa uni-
tat lèxica que el verb que acompanya, 
no admet l’alternança amb frases en 
què en lloc del pronom hi ha el nom o 
grup nominal que teòricament, o d’una 
manera més o menys evident, substitu-
eix. Així, gosaríem afirmar que aquesta 
alternança és del tot impossible en casos 
com fer-ne un gra massa o tocar-ne de 
calents, i molt poc usual o molt for-
çada en casos com fer-ne via i llepar-
se’n els dits. En canvi, considerem que 
no hi ha lexicalització en la frase ver-
bal fer-ne cas, en què el pronom en és 
clarament el representant del comple-
ment del verb: de les seves paraules, 
del que ha passat, etc. I, com a conse-
qüència lògica, veuríem en *No en va 
fer cas del que li vam dir un d’aquells 
pleonasmes generalment considerats 
inadmissibles.

Un cas que mereix un comentari 
especial és sortir-se‘n. L’exemple Era 
un problema molt difícil però se’n va 
sortir és perfecte, clar i entenedor, però 
enganyós, perquè es poden presentar 
alguns casos, encara que no siguin gaire 
habituals, en què el sintagma (un pro-

1. Júlia Todolí, «Els pronoms», dins Gramàtica del català contemporani, de Joan Solà et alii, vol. 2, pp. 1424-1429.
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blema molt difícil) que, al capdavall, no 
deixa de ser l’antecedent del pronom en, 
ha d’anar després del verb, i tan inad-
missible ens semblaria *Se’n va sortir 
d’aquell problema tan difícil com *Es 
va sortir d’aquell problema tan difícil. 
La imperfecta lexicalització del pronom 
en en el cas de sortir-se’n ens induiria 
a propugnar una solució com Se’n va 
sortir, d’aquell problema tan difícil. És, 
efectivament, una plena lexicalització, 
acomplerta del tot, allò que permet fra-
ses tan normals com, per exemple, Se’n 
va anar de casa. Un cas de lexicalització 
no acomplerta del tot anàleg al de sortir-
se’n és el del verb treure, usat sovint amb 
l’adjunció indispensable del pronom en, 
però amb la indicació explícita del seu 
referent o significació: No en trauràs res, 
d’anar-li al darrere. 

Amb certs verbs com fer, dir, veure, 
etc., trobem un cert nombre de locuci-
ons i frases fetes en què el pronom en, 
més o menys lexicalitzat, és el repre-
sentant originari del substantiu cosa o 
d’un altre mot o frase de valor genèric: 
fer-ne de les seves, fer-ne de crespes, 
fer-ne de sonades, fer-ne una com un 
cove, dir-ne una de grossa, dir-ne de 
tots colors, dir-ne de coents, dir-ne de 
verdes i de madures, veure’n (o veure-
se’n) de tots colors. Algunes vegades el 
nom representat pel pronom en és més 
específic. Per exemple, cantar-ne una, 
com en la divertida anècdota repor-
tada per Josep Pla: «A Palafrugell –i 
en general a tota la comarca– hi ha un 
nombre determinat de persones que 
tenen, havent dinat o havent sopat, una 
irresistible tendència a cantar-ne una» 
(El quadern gris, p. 303).

El pronom hi

Els casos de lexicalització del pro-
nom hi són força més nombrosos que 
els del pronom en. Després de haver-hi, 
que ja hem comentat, tenim en primer 
lloc el dels verbs de percepció: veure-hi, 
veure-s’hi, sentir-hi, clissar-hi, filar-hi, 
llucar-hi, tocar-hi, palpar-hi, guipar-hi 
i segurament algun més. Notem la dife-
rència, si més no en la llengua estàn-
dard, entre veure-hi ‘gaudir del sentit 
de la visió’ i veure-s’hi ‘haver-hi prou 
claror perquè un hi vegi’. També cal 
remarcar l´ús amb valor figurat d’algun 
d’aquests verbs: Ja és molt vell però 
encara hi toca.

Ara bé, la lexicalització del pronom 
hi és més dubtosa quan és el comple-
ment de verbs com caure i entendre, 
usats amb un complement d’objecte 
introduït per la preposició en. Exem-
ples com Segurament ho sé però ara 
no hi caic i Sempre parla de política 
però no hi entén, amb l’antecedent del 
pronom en una oració anterior, són per-
fectes però no resolen la qüestió. Si el 
complement, introduït per la preposició 
en es troba en la seva posició normal, 
després del verb, en principi no és pre-
ceptiu que vagi acompanyat pel pronom 
hi. És veritat que construccions com 
*No hi caic en qui pot ser i *Diu que 
hi entén molt en informàtica són prou 
usuals perquè algú consideri que es 
tracta de dos casos més de lexicalitza-
ció del pronom hi o, dit altrament, que 
aquesta partícula és ja un clític inherent 
de les unitats lèxiques caure-hi i enten-
dre-hi. El fet, però, és que la normativa 
considera, creiem que amb raó, que en 
aquests dos casos la lexicalització no 
s’ha acomplert del tot, i per això en el 
DIEC trobem caure (no caure-hi) en 
alguna cosa i entendre (no entendre-
hi) en una cosa, com a subentrades de 
caure i entendre, respectivament. En el 
primer cas, a més, hi ha l’exemple M’ha 
saludat un jove pel carrer i no caic en 
qui pot ser. En canvi, sí que creiem 
veure un cas ben clar de lexicalització 
acomplerta en els conjunts entendre-
s’hi, tornar-s’hi, dormir-hi ‘no prendre 
una decisió precipitadament’ i jugar-
s’hi, verb, aquest darrer, que trobem 
en frases populars com M’hi jugaria 
el coll, M’hi jugaria no sé què o M’hi 
jugo el que vulguis.

En locucions verbals com ballar-hi 
el diable, ballar-hi faldilles, venir-hi 
bé, cantar-hi els àngels, sucar-hi 
pa, posar-s’hi fulles, fer-s’hi ser i en 
expressions o frases fetes com Ara hi 
corro, No t’hi cansis, Déu n’hi do (o 
Déu n’hi doret), Déu hi faci més que 
nosaltres, No hi fa res, No s’hi val, 
Tornem-hi, Som-hi o Ja hi som, podem 
considerar que el pronom hi s’ha lexi-
calitzat plenament, perquè difícilment 
són concebibles construïdes sense 
aquesta partícula i, en el seu lloc, el 
sintagma que el pronom hi represen-
tava, encara que sempre pot sorgir de 
trascantó algun cas rar, especial i no 
previst. Però també és fàcil de veure 
que aquesta possibilitat no és gens 

insòlita en casos com ficar-hi culle-
rada, deixar-hi els ossos, deixar-hi 
la pell, deixar-hi la camisa, dir-hi la 
seva, donar-hi voltes, ésser-hi a temps, 
trencar-s’hi el cap, perdre-hi el temps, 
posar-hi el coll, pujar-hi de peus, 
saber el pa que s’hi dóna, tenir-hi la 
mà trencada o tenir-hi res a dir, que 
una consideració precipitada induiria a 
creure que han integrat el pronom en la 
seva significació i n’han fet un compo-
nent imprescindible. I el fet és que és 
perfectament lícit de dir, per exemple, 
Li agrada ficar cullerada en totes les 
converses o bé Va deixar la camisa en 
aquella empresa.

En les entrades i subentrades dels 
diccionaris i de tota mena de repertoris 
lèxics (per exemple, de locucions i fra-
ses fetes) solament hauria de figurar el 
pronom feble, en o hi, en aquells casos 
en què es considera raonablement que 
la seva lexicalització s’ha acomplert 
del tot. u
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La llibertat d’un patriota veritable 

David Casellas

E l patriota català Feliu Matamala 
ha deixat d’estar esclavitzat per 
l’Estat espanyol i ha aconseguit 

la plena llibertat. A l’edat de noranta-set 
anys ha finit la seva lluita sense treva ni 
descans per aconseguir la somiada inde-
pendència de Catalunya. Encara que no 
hagi pogut veure el seu somni fet rea-
litat, sempre ens acompanyarà amb el 
seu exemple i entusiasme en una lluita 
que algun dia donarà els seus fruits; pot 
estar segur que, tots els qui l’hem cone-
gut, amb el coratge i energia que ens ha 
encomanat, continuarem la seva tasca 
fins a la victòria final.

Quin gironí no havia vist alguna 
vegada el senyor Feliu repartint adhe-
sius o recollint signatures a la Rambla 
de Girona? Qui no havia anat a comprar 
a la llibreria Les Voltes? Quin català, 
quan visitava Girona, no s’havia quedat 
encantat davant un oasi de catalanitat al 
bell mig del cor de la ciutat? Quin gironí 
no havia quedat de trobar-se amb algú 
a Les Voltes o havia dit que li deixessin 
un encàrrec o un paquet allà?

Sens dubte, la llibreria Les Voltes 
tenia un encant especial, que ultrapas-

sava amb escreix la funció d’una llibre-
ria: era un lloc de trobada, de reunió, 
de recollida de signatures, de propa-

ganda d’actes, de venda 
de tiquets... Quantes rei-
vindicacions i quantes 
manifestacions han vist 
aconseguits, almenys 
parcialment, els seus 
objectius gràcies a Les 
Voltes!

I el camí d’en Feliu 
per a arribar fins aquí, 
no ha estat fàcil. Ha vis-
cut èpoques molt difícils. 
Durant la guerra civil va 
veure’s obligat a fugir del 
seu país i a entrar a l’Es-
panya ocupada; durant la 
postguerra va haver d’al-
ternar els estudis amb la 
feina, mentre participava 
en reunions i tertúlies 
clandestines; més tard es 
va veure empès a admi-
nistrar un establiment 

que durant uns anys només tenia pèr-
dues... Únicament la seva empenta i la 
seva tossuderia han aconseguit que Les 
Voltes arribés fins avui dia.  

Però ara en Feliu ja no hi és! Qui 
n’agafarà el relleu? Qui continuarà 
enganxant els adhesius de «En català 
si us plau» en tots els rètols dels comer-
ços que continuen incomplint la llei de 
Política Lingüística? Qui centralitzarà 
les campanyes de recollida de signa-
tures? Qui farà els carnets d’identitat 
catalana? Qui vendrà les estelades i les 
senyeres per posar als balcons? Qui 
potenciarà els llibres i revistes escrits 
en llengua catalana? Qui continuarà al 
capdavant de la llibreria?

Aquests i altres interrogants no hau-
rien d’existir si tots els qui l’hem cone-
gut seguíssim el seu mestratge exemplar. 
Ell sempre es queixava que no veia gaire 
jovent disposat a lluitar per defensar la 
llengua i el país. Demostrem-li que això 
no és cert, que la seva lluita no ha estat 
en va i que som molts els qui continua-
rem al peu del canó. u

Feliu Matamala [1]dins la llibreria, [2] davant la llibreria Fotos: D. Casellas

amics i mestres



Aquest conte d’Olga Mira-
cle, talment com la música 
que ella canta, captiva, 

embelleix, fa que mirem el que 
ens envolta amb esguard renovat. 

El conte narra la història de 
la Martina, una noia un xic capri-
ciosa que emprèn un viatge mà-
gic a través de mons imaginaris. 
La guiarà la � amant Estrelleta, 
una estrella molt sàvia i eixerida. 
El viatge farà que la Martina 
s’adoni dels problemes de comu-
nicació entre les persones i valori 
encara més l’amor de l’Agustí. 
Aquest, al seu torn, entendrà com 
n’arriba a ser d’important saber 
expressar el que sentim a les per-
sones que ens envolten. 

Un llibre ideal per a llegir amb 
els vostres � lls a casa, per a re� e-
xionar sobre les diferents «benes» 
que a vegades portem sense ser-ne 
conscients. En un món cada cop 

més individualista és important 
adonar-nos de com en podem ar-
ribar a ser d’indiferents de la rea-
litat que ens envolta. Una història 
molt adient també per a tots aquells 
mestres que vulguin tractar els 
valors en la classe de tutoria o en 
l’assignatura de ciutadania: el «po-
ble sense colors - la bena als ulls» 
per a aprendre a observar realitats 
diferents; «la ciutat sorollosa - els 
taps a les orelles» per a aprendre a 
escoltar; «la terra erma - les cames 
lligades» per a trobar sortides a les 
di� cultats del dia a dia i, � nalment, 
el «món de l’Agustí - la boca ta-
pada», per a aprendre a verbalitzar 
sentiments i opinions en les rela-
cions interpersonals.

Tot això i molt més en un lli-
bre magní� cament il·lustrat per 
Daniel Miracle. Uns dibuixos que 
recullen l’essència del conte i en 
què, � xeu-vos-hi bé!, hi ha diver-

sos efectes òptics. Talment com la 
realitat que ens envolta, sovint res 
no és el que sembla a primera 
vista. Els infants podran pintar-
los al seu gust i, en l’última pà-
gina, dibuixar com s’imaginen 
l’estrelleta del conte i enviar les 
seves opinions a la xarxa. En un 
enllaç a internet es podrà respon-
dre la pregunta: «Qui és l’estre-
lleta d’aquest conte i com te la 
imagines?» D’aquesta manera, els 
lectors poden continuar partici-
pant, gaudint i aprenent amb 
L’Agustí i la Martina, � ns i tot 
després d’haver llegit el llibre.

En de� nitiva, un conte dolç 
amb moltes possibilitats perquè 
infants i adults se’n llepin els 
dits. I esperem que els efectes 
terapèutics d’aquesta història tan 
deliciosament naïf es vagin es-
campant arreu del món! ◆

ANNA VIDAL

El lingüista Xavier Rull 
(Falset, 1972) acaba de 
publicar l’estudi La com-

posició culta en català, el qual 
s’arrenglera al costat dels altres 
llibres seus anteriors: Diccionari 
del vi (Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona 1999), La formació de 
mots: qüestions de normativa 
(Eumo, Vic 2004), Els estrange-
rismes del català. Com són i per 
què en tenim. Una visió social i 
lingüística (Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona 2008). 

L’estudi consta de nou capí-
tols, més el prefaci i la bibliogra-
� a: 1) Natura de la composició 

culta; 2) Transcripció del llatí i 
del grec al català; 3) Morfologia; 
4) Vocal d’enllaç; 5) Accent; 6) 
Pronúncia; 7) Homonímies i po-
lisèmies; 8) Qüestions grà� ques 
de la unió de formants, i 9) Qües-
tions socials. 

L’obra que presentem, doncs, 
tracta, amb voluntat d’exhausti-
vitat, la composició culta en ca-
talà, és a dir, els mots recompos-
tos, que constitueixen una gran 
part del lèxic de les ciències. 
Aporta noves dades a l’estudi 
d’aquests termes i és sens dubte 
un llibre útil, fruit de moltes ho-
res de feina pacient. Cal dir que 
Rull és un treballador incansable 
i un autor prolí� c. Ens plau de 
felicitar-lo des d’aquestes ratlles 
i encoratjar-lo a prosseguir els 
seus estudis. 

Com s’acostuma a fer, indica-
rem alguns aspectes de l’obra que 
podrien ser millorats en una se-
gona edició. N’apuntem quatre. 

El primer, i sens dubte el més 
important, és que l’autor no 
s’atreveix a analitzar críticament 
la nova normativa del guionet 
establerta per l’Institut d’Estudis 
Catalans (de la qual parla detin-
gudament en el capítol vuitè), 
cosa que fa que al llarg de tota 
l’obra � gurin dins un mateix sac, 
gra� ats de la mateixa manera, 
per un costat els recompostos o 
compostos cultes (p.e.: frenosplè-
nic, cefalàlgia) i, per un altre 
costat, els adjectius compostos 
formats, a partir del català, a la 
manera culta (p.e.: físico-químic, 

mèdico-quirúrgic, hispano-
romà, ecològico-social, histò-
rico-arqueològic), que Rull, se-
guint l’Institut, escriu soldats, o 
sigui sense guionet (la qual cosa 
fa que, per exemple, amb anglo-
americà -ana, hom no pugui dis-
tingir, posem per cas, entre un 
‘americà d’origen anglès’, cas en 
què angloamericà s’ha d’escriure 
junt, com a compost subordinat 
que és, i, també posem per cas, 
una ‘societat alhora anglesa i 
americana (amb capital anglès i 
amb capital americà)’, cas en què 
anglo-americana s’ha d’escriure 
amb guionet, com a compost co-
ordinat que és. Acceptada la nova 
normativa del guionet, no sola-
ment sorgeixen problemes pràc-
tics (di� cultats en la pronúncia i 
en la comprensió dels mots com-
postos), sinó que també se’n res-
sent l’enfocament teòric, o sigui 
la manera com els tractadistes 
expliquen la mateixa teoria. 

Un segon aspecte a millorar 
fa referència a la confusió entre 
semicultismes i pseudo-derivats. 
Així, � lial, cerebral, factual o 
auricular (p. 24) no són semicul-
tismes, sinó plenament cultismes 
(mots presos directament del 
llatí; un semicultisme seria, per 
exemple, regla, entre el llatí re-
gula i el català rella); els pseudo-
derivats són mots que procedei-
xen directament del llatí amb el 
concurs d’un su� x (p.e., verru-
cós -osa, al costat del derivat 
format a partir del mot català 
berrugós -osa).

En tercer lloc, anotem, a pro-
pòsit de transcripcions i interpre-
tacions de radicals grecs: el terme, 
proposat pel Termcat, odoteca 
(del mot grec ódos ‘camí’) (p. 39), 
hauria d’anar amb hac, hodoteca 
(perquè en grec hi ha esperit as-
pre); el primer radical del mot 
compost litúrgia, o sigui lit(o)-, 
ve de leit(o)- i signi� ca ‘funció 
pública’, no pas ‘sacerdot’ (p. 
134); fotolit no «és un compost 
culte clar» (p. 149), sinó que «és 
una reducció de fotolitogra� a» 
(p. 151); en realitat, hi ha un sol 
su� x -ia, no pas dos (p. 154), en-
cara que s’accentua diferentment 
per raons històriques (ajudant-hi 
segurament el fet que els mots 
cultes que el contenen ens hagin 
arribat a través del francès o no); 
el DIEC2 ja admet neumàtic al 
costat de pneumàtic (p. 164).

Finalment, deixant de banda 
algunes (poques, gairebé inevita-
bles) errates que el mateix autor ja 
deu haver advertit, notem alguna 
altra badada, com l’ús de confusi-
bilitat per confusió (p. 162) i de 
reaci per refractari (p. 196).

I res més. Tornem a felicitar 
el lingüista pel seu treball i per 
ser capaç d’acceptar propostes 
assenyades d’altres autors (pp. 
190-191) quan perfeccionen la 
normativa acadèmica. Pel que fa 
a la redacció, observem, encara, 
l’encert que té l’autor de fer un ús 
constant de la distinció per / per 
a davant d’in� nitiu, d’acord amb 
la codi� cació fabriana. ◆

CARLES RIERA

Xavier Rull, 
La composició culta 
en català, 
Editorial Moll, 
Mallorca 2009.

Xavier Rull, 

La composició 
culta en català
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El llibre, editat per la Fun-
dació Josep Irla i d’autora 
Imma Albó i Vidal de 

Llobatera es divideix en sis capí-

tols i abasta des dels orígens fa-
miliars de Cucurull, i els seus 
primers passos en la creació lite-
rària, � ns a la persistència del seu 
record i la seva obra en la nostra 
història cultural.

Ell, en 1946 publicà el seu 
primer llibre de poemes, A mig 
camí del seny, seguit de Vida ter-
rena (1947), premiat en els Jocs 
Florals de Veneçuela (1953), ini-
ciant així una prolí� ca producció 
literària com a poeta, assagista i 
polític, amb una obra que abasta 
23 títols, traduïda a 10 idiomes.

La seva novel·la Només el mi-
ratge (1956) és un model de lite-
ratura psicològica; és la descrip-
ció de la vida a Rialda (Arenys 
de Mar), amb tot un seguit de 
personatges populars, emblemà-
tics, que re� ecteixen els elements 
de la mateixa vida, en un poble 
que viu sota la dictadura feixista 
del primer franquisme.

Amb el títol Passió per Por-
tugal, Albó de� neix un dels ele-
ments característics d’aquella 
trajectòria intel·lectual. Fou a tra-
vés del poeta i traductor M. de 

Seabra que en 1959 Cucurull es 
relacionà amb escriptors i poetes 
portuguesos i brasilers. De 1963 
a 1965 residí, becat per la Fun-
dació Calouste Gulbenkian, a 
Portugal, on tingué una extraor-
dinària activitat literària i de 
relació amb el món cultural 
d’aquell país.

El seu esforç més destacat és 
representat per la redacció dels 
sis volums Panoràmica del Na-
cionalisme Català (Edicions Ca-
talanes, París 1975), ingent tre-
ball de recuperació documental 
i d’elaboració teòrica, que abasta 
de l’any 1640 � ns al 1936. Aquest 
treball ha permès la interpretació 
de la nostra història en clau na-
cional i ha posat a l’abast dels 
estudiosos un volum d’informa-
ció que � ns aleshores havia dor-
mit en els arxius.

En 1980, Cucurull publicà El 
fet nacional a través de la histò-
ria i, quatre anys més tard, Cata-
lunya, republicana i autònoma 
(1931-1936), on emprà fonts pri-
màries � ns aleshores no consul-
tades. Aquest és un dels períodes 

més convulsos dels darrers cent 
anys de la nostra història, el de la 
Generalitat Republicana, amb el 
pròleg de la guerra i l’accentua-
ció de la lluita de classes.

Avançant-se als planteja-
ments polítics de quinze anys 
després, publicà L’autodetermi-
nació de Catalunya (Ed. Tibi-
dabo, Barcelona 1991).

L’Onze de Setembre de 1977 
participà en l’acte del Fossar de 
les Moreres com a orador únic; el 
seu discurs davant 30.000 perso-
nes és una anàlisi lúcida de la 
situació política. El mateix any 
fundà i presidí l’Institut de Pro-
jecció Exterior de la Cultura Ca-
talana (IPECC).

El llibre, de lectura fàcil, amb 
un llenguatge planer i una rigo-
rosa metodologia expositiva, ens 
ajuda a entendre els darrers cent 
anys de la nostra història, alhora 
que ens permet de recuperar la 
memòria nacional d’un patriota 
paradigmàtic, model d’un in-
tel·lec tual de combat al servei de 
la seva terra. ◆

AGUSTÍ BARRERA

Imma Albó i Vidal 
de Llobatera,
Fèlix Cucurull (1919-1996),
Fundació Josep Irla,
Barcelona 2009.

Fèlix Cucurull 
(1919-1996)

L’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua acaba d’editar 
un llibre fonamental, Mi-

llorem la pronúncia, de Josep 
Saborit. I dic que és fonamental 
perquè tracta de la fonètica prò-
pia del valencià, una fonètica que 
dóna a la nostra llengua una forta 
personalitat, que la fa única en el 
conjunt de les llengües del món. 

Si la semàntica, la morfologia i 
la sintaxi són parts importantís-
simes de l’edifi ci d’una llengua, 
podríem dir que els fonaments 
els té, precisament, en la fonè-
tica. La fonètica és la que aguanta 
l’edifi ci dempeus. Si s’afona la 
fonètica, s’afona l’edifi ci. Una 
llengua que substituïx la fonètica 
pròpia per la d’una altra llengua 
té ja fet el camí de la substitució 
lingüística total. No tardarà gens 
en produir-se el canvi de llengua. 
La fonètica d’una llengua és com 
la música d’una cançó; en canvi, 
la semàntica, la morfologia i la 
sintaxi en són la lletra. Tots hem 
sentit moltes voltes cantar una 
cançó amb lletres diferents però 
amb la mateixa música. En canvi, 
no recorde haver sentit mai una 
cançó que, conservant la lletra, 
es cante amb músiques diferents. 
El que dóna personalitat a una 
cançó, el que fa que es distin-
gisca de seguida de qualsevol 
altra, és la música. I la música 
d’una llengua és la seua fonètica. 
Malauradament, hui en dia ja es 
pot sentir –i cada volta més– un 
valencià postís que sona d’una 
manera molt pareguda al caste-
llà, en el qual els sons que dife-
rencien la nostra llengua de la 
llengua veïna han estat substitu-
ïts per altres sons idèntics o molt 

afi ns als castellans. Si perdem 
els trets fònics més importants 
del valencià com són les ee i les 
oo  obertes (terra, porta), la pa-
latal lateral sonora (llet, vall), la 
pre-palatal fr icativa sorda 
(caixa), la pre-palatal africada 
sonora (gent), la sibilant fricativa 
sonora (casa), la labiodental fri-
cativa sonora (vi), l’alveolar late-
ral sonora fortament velaritzada 
(pardal, caragol) i la facilitat per 
a pronunciar grups consonàntics 
a fi nal de paraula (frescs, trencs, 
camps, parts), haurem perdut 
allò que és més característic de 
la nostra llengua, d’una llengua 
magnífi ca que ens hem passat de 
pares a fi lls durant segles i segles 
i que ha arribat quasi intacta al 
segle xxi. Per a desgràcia nostra, 
l’ensenyament del valencià en les 
escoles s’ha fet i es continua fent 
bandejant completament la fonè-
tica pròpia de la nostra llengua i 
permetent implícitament que 
s’estenguen els trets fonològics 
que ens acosten cada volta més 
al castellà. És urgent que creem 
un model estàndard per al valen-
cià parlat en el qual es conserven 
tots els sons que donen tanta per-
sonalitat a la nostra llengua, un 
model oral que no siga ieista (dir 
‘iet’ per llet) ni betacista (dir be-
lla quan es vol dir vella), que no 

tanque les ee ni les oo obertes (la 
‘pórta’ número ‘déu’), que con-
serve la ressonància velar de la l, 
que no apitxe (dir que u se’n va 
de caça quan en realitat el que 
ha fet és, simplement, eixir de sa 
casa), que no alveolaritze la pre-
palatal fricativa sorda (pronun-
ciar ‘peis’ quan vol dir peix), etc. 
En una paraula, un model de va-
lencià oral que no sone a caste-
llà, que sone a valencià, al valen-
cià tradicional, al de sempre.

El llibre de Josep Saborit 
–número 11 de la col·lecció «Re-
cerca» de l’AVL–, amb un prò-
leg de Josep-Lluís Doménech i 
un epíleg de Joan Julià-Muné, 
estudia la fonètica valenciana i 
exposa el problema que repre-
senta per a la nostra llengua 
l’empobriment fonològic. El lli-
bre inclou uns exercicis de cor-
recció fonètica que són d’una 
gran utilitat, uns mapes dialec-
tals en colors i un CD amb uns 
� txers d’àudio que il·lustren els 
principals conceptes lingüístics 
que s’hi tracten.

Com he dit, és un llibre fo-
namental per a evitar la degrada-
ció del valencià, un llibre que ens 
ajudarà a tots a parlar un valen-
cià més genuí, més autèntic: un 
valencià digne. ◆

EUGENI S. REIG

Millorem 
la pronúncia

Josep Saborit Vilar, 
Millorem la pronúncia,
Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, 
València 2009.
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Aquest volum inclou tres 
escrits: en el primer, 
l’autor parla del procés 

de normalització del català i del 
lloc que ocupa en el món actual, 
marcat pel pluralisme lingüístic 
i la realitat intercultural, on el 
manteniment de la llengua i de 
la identitat cobra un nou sentit i 
esdevé un valor afegit si es vol 
preservar la diversitat. En el se-
gon treball es presenta una si-
nopsi sobre el lloc que ocupa la 
llengua catalana en el món de 
les llengües. El tercer, fet en 
quant secretari de Política Lin-
güística, l’autor refl exiona sobre 
les necessitats tecnològiques 
d’una llengua que es vol norma-
litzar.

Bernat Joan i Marí creu que 
la llengua que s’usa in� ueix en 
el fet que una comunitat sigui 
més o menys emprenedora, me-
tòdica o creativa, atès que la 
cosmogonia que con� gura una 
llengua és diferent. Però diferen-
cia entre les societats amb llen-
gües normalitzades, en les quals 
el plurilingüisme no afecta pas 
la vigència de la llengua nacio-

nal, i les situacions de minorit-
zació, en què el multilingüisme 
pot afectar d’una manera dramà-
tica les llengües encara no nor-
malitzades. 

Així, el futur de la llengua 
catalana en el nou context depen-
drà de quina llengua s’adopti 
com a llengua d’intercomunica-
ció pública i entre els diferents 
grups lingüístics. L’autor té clar 
que el català no pot desaparèixer 
en una o dues generacions, però 
alhora, sense caure en catastro-
� smes, presenta sense cap por un 
més que possible escenari futur 
on el català pot ser a penes la 
llengua d’un vint per cent de la 
població, i en què la societat a 
nivell col·loquial funcioni bàsica-
ment en espanyol. Cal dir que 
l’autor és el primer responsable 
català de Política Lingüística que 
fa aquesta a� rmació?

Recomanem també els seus 
comentaris sobre l’actitud mono-
lingüe d’Espanya i les propostes 
(Agència Europea pel Multilin-

güisme) que fa sobre el context 
europeu, un terreny de joc més 
favorable per a les llengües mi-
noritzades i minoritàries que no 
pas el de cada Estat concret si 
s’articulés una política lingüís-
tica europea per sobre els Estats 
membres i sobre la necessitat de 
capacitat sancionadora de què 
hauria de gaudir la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Per pr imera vegada en 
trenta anys tenim al capdavant 
de la política lingüística del 
Principat un sociolingüista que 
no ha oblidat ni les idees ni les 
armes –si em permeteu parlar 
en aquests termes pusil·lànimes 
que el «nacionalisme» català 
ens vol fer abandonar–; però el 
context polític de subordinació 
a Espanya no ens permet cap 
alegria ni discursos amarats de 
liquidacionisme lingüístic. Per 
això, encara ens és imprescin-
dible el discurs i la feina de 
Bernat Joan i Marí. ◆

 JORDI SOLÉ I CAMARDONS

L’autor del llibre, Antoni 
Llull Martí (Manacor, 
1935), es dedica, d’anys 

ençà, a l’estudi i conreu de di-
verses llengües, sobretot per tal 
de reforçar i aprofundir en la 

catalana. Els seus extensos co-
neixements fi lològics, esmerçats 
en treballs de ludolingüística, ja 
compten amb una trentena i es-
caig de volums.

Un dels aspectes en què ha 
demostrat el seu caire de compe-
tent lexicòleg i d’estudiós de 
l’onomàstica es troba en llibres 
com Vocabularis temàtics, Ca-
tàleg de noms propis de persona, 
El lèxic de Mn. Alcover, Felici-
tacions en 500 llengües... i en 
tres obres de faiçons sòlides i 
voluminoses: Premsa i societat 
(2006), Diccionari d’expressions 
lingüístiques (2008) i Prenint el 
demble a les paraules (2009), 
amb què ens acaba de sorprendre 
altra vegada. 

Aquesta darrera obra és pro-
logada pel sociolingüista de la 
UIB Joan Melià, i copresentada 
pel també professor de la Uni-
versitat de les Illes, Felip Munar. 
El primer observa que no té res 
d’improvisació i que l’autor hi 
sap combinar l’opinió i la divul-
gació, resultats d’una recerca 
constant i preocupació al voltant 
de la llengua catalana. Consi-
dera l’obra «inexcusable per a 
qualsevol persona que vulgui 
endinsar-se en el coneixement 
general del català tant per satis-
fer la curiositat com per comple-
tar la seva formació». El doctor 

Munar remarca que, malgrat les 
malifetes i entrebancs que l’as-
setgen cada dia, la nostra llen-
gua encara és viva i s’entossu-
deix a resistir esponerosa davant 
els embats. Per això «és bo re-
forçar-nos amb el demble exqui-
sit de les paraules que ens ofe-
reix l’autor».

Però l’obra que ens ocupa és, 
sobretot, una recopilació d’arti-
cles apareguts entre 2004 i 2008 
en un setmanari manacorí amb 
el propòsit de donar a conèixer 
al gran públic algunes particula-
ritats de la llengua comuna. 
L’autor hi tracta, sobretot, les 
maneres com la podem defensar; 
els drets lingüístics; els avantat-
ges i els inconvenients del bilin-
güisme; l’origen, la formació i 
l’evolució dels mots; els sinò-
nims i antònims; les llengües 
franques i pidgins; els proble-
mes de traducció; els tecnicis-
mes i mots populars; els noms 
de les festes anyals; els mesos i 
els dies de la setmana... i, � ns i 
tot, noms comercials d’ús fre-
qüent. A més de la divulgació 
cultural, l’autor pretén desper-
tar, amb un llenguatge planer i 
divertit, l’interès per l’estudi de 
la llengua catalana entre els més 
joves i els nous catalans.

Amb aquest llibre el profes-
sorat de català, tant de secundà-

ria com d’adults, ara disposa 
d’una eina excel·lent que pot ser-
vir, com a lectura recomanada 
al seu alumnat, per a ensinis-
trar-lo en sociolingüística, no-
ves etimologies, història... 
Compta amb un bon ramell de 
curiositats que fan el mateix 
efecte que la cafeïna no adulte-
rada: no deixa venir la son ni 
l’avorriment en tenir-lo a les 
mans. Esdevé el text que man-
cava als aspirants a l’obtenció 
dels certi� cats o� cials de català, 
especialment per a l’aprenen-
tatge de l’àrea de Cultura que, 
tot sigui dit, hauria de tenir una 
mica més de pes en el conjunt 
de les proves, puix no solament 
amb coneixements gramaticals 
es poden engrescar els parlants 
de nostra llengua nacional. ◆

GABRIEL BARCELÓ BOVER

Prenint 
el demble 
a les paraules

Bernat Joan i Marí, 
Català normalitzat en un món 
multilingüe, 
Editorial Moll, 
Palma 2009.

Català 
normalitzat

Antoni Llull Martí, 
Prenint el demble 
a les paraules: Defensa 
de la llengua, etimologia, 
història, curiositats,
Edicions Documenta Balear, 
Mallorca 2009.
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