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EDITORIAL

Declaració sobre el gènere
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Donat el seu interès general, reproduïm (amb alguns retocs), com a 
editorial d’aquest número de la nostra revista, una declaració de la 
Universitat de les Illes Balears (datada a Palma el 26-6-2009).

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General, davant la situació de confusió creada al 
voltant del tractament del gènere gramatical en 

documents emesos des de diferents instàncies, molt 
especialment l’administració pública i el món educa-
tiu, vol manifestar les consideracions següents:

— Algunes propostes formulades sobre el gènere gra-
matical, el denominat llenguatge no sexista, es basen 
en una encomiable voluntat de refl ectir la igualtat 
entre homes i dones, però es formulen a partir d’un 
coneixement insufi cient del funcionament de les es -
tructures lingüístiques, per la qual cosa descansen 
sobre nocions científi ques falses. En efecte, la ciència 
lingüística, basant-se en el concepte de marca, deixa 
ben establert que la llengua catalana i les altres llen-
gües romàniques tenen un sistema gramatical en què 
la categoria del gènere constitueix una oposició en 
què un dels dos gèneres funciona regularment com a 
terme no marcat quant al sexe (l’anomenat masculí) i 
l’altre com a terme marcat (l’anomenat femení).

— Les prevencions contra el gènere no marcat vénen 
del fet que aquest gènere ha estat anomenat tradicio-
nalment masculí, una convenció terminològica que 
en el parlar corrent i en l’àmbit de la lingüística es 
manté pel pes del costum, però que no lleva al dit 
gènere la seva naturalesa de categoria comuna sempre 
que hom es refereixi a persones el sexe de les quals 
no es vulgui especifi car. L’existència i l’ús de les for-
mes no marcades no poden ser considerats, de cap 
manera, llenguatge sexista i llenguatge discrimina-
tori. Al contrari, les construccions que introdueixen 
artifi ciosament la segregació de gèneres en el discurs 
(per exemple: «Els nens i les nenes juguen plegats 
[i plegades]») atempten contra el bon ús de la llen-
gua, consagrat no solament en les gramàtiques, sinó 
també en la nostra tradició literària. Per altra banda, 
són habituals les incoherències en documents que 
alteren l’ús normatiu i tradicional del gènere quan es 
pot referir a persones. Aquestes incoherències poden 
arribar fi ns i tot a crear dubtes d’aplicació de disposi-
cions normatives si l’intèrpret suposa que la segrega-
ció de gèneres s’hi introdueix de manera voluntària i 
signifi cativa (per exemple: «Convocatòria d’ajuts per 
a famílies amb nens i nenes menors de tres anys»).

— Ateses aquestes consideracions, sol·licitem la mo -
difi cació dels usos esmentats, que s’haurien de cor- 

regir d’acord amb els criteris que exposem a conti-
nuació i que haurien de ser els seguits tothora en la 
documentació de l’administració:

1) Sempre que un text es refereixi a una persona 
concreta cal usar el gènere corresponent al sexe 
d’aquesta persona.

2) Per a referir-se a qualsevol col·lectiu d’homes i 
dones cal utilitzar de manera sistemàtica les for-
mes no marcades: els professors, els alumnes, els 
estudiants, els signants, els destinataris, etc. No 
s’han d’usar les formes dobles (els professors i 
les professores o els professors / les professores) ni 
paraules abstractes o noms d’institucions que po -
den dur a confusió. No és el mateix el Gerent o la 
Gerent i la Gerència, el Secretari o la Secretària i la 
Secretaria, etc.

3) Cal distingir els càrrecs referits a persones con-
cretes i els càrrecs com a figura. En el primer 
cas s’ha d’usar el gènere pertinent («La Rectora 
ha inaugurat…», «Cessament de la directora X»), 
mentre que en el segon s’ha d’usar la forma no 
marcada (per exemple, en els Estatuts: «El Rector 
és el màxim responsable…», «El Síndic de Greuges 
vetllarà per...»). Les referències a places o ocupa-
cions s’han de fer amb la forma no marcada («Es 
convoca una plaça de tècnic especialista…»).

4)   En tota la documentació ofi cial (com ara en l’ex-
pedició de títols) s’ha de fer constar la forma no 
marcada: Títol de Graduat en Geografia, Títol de 
Doctor en Física. La raó és que es tracta de nocions 
fixades, independents del sexe del titulat, d’una 
manera semblant a la invariabilitat dels termes 
drets d’autor o tinent d’alcalde.

5) En català les paraules professorat i alumnat són un 
calc de les corresponents castellanes, i el model 
de llengua de l’administració pública i de les ins-
tàncies educatives, que ha de ser genuí, hauria de 
prescindir de la segona i reservar la primera per 
al significat que té en la majoria de llengües euro-
pees (l’exercici, la funció i el càrrec de professor). 
En qualsevol cas, aquestes paraules s’usen amb 
sentit de «col·lectiu», no de pluralitat, i no tenen 
el mateix significat que els plurals de professor i 
alumne. Així, per exemple, «En Miquel, la Maria 
i en Pere són professors que m’han marcat» no és 
substituïble per «En Miquel, la Maria i en Pere són 
professorat que m’ha marcat». ◆
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Sense Fabra
Pompeu Fabra va aconseguir posar d’acord –en un tema 

tan decisiu com el del model lingüístic– la gent de tots els 
territoris de llengua catalana: de la Ribagorça al Rosselló, del 
Baix Cinca a Menorca i l’Alguer, d’Andorra al Baix Segura. 
Josep Pla, un home ben poc inclinat a fer elogis desmesu
rats de les iniciatives catalanistes, va escriure: «El destí de 
Fabra ha estat únic, gloriós, exclusiu. [...] En el nostre temps 
concretament totes les empreses de caràcter col·lectiu i els 
homes que s’hi posaren davant tingueren un destí mancat, 
foren emportats avall per una catàstrofe sense precedents. De 
l’inenarrable, fabulós naufragi, només queda dempeus una 
obra i una fi gura: la fi gura i l’obra de Pompeu Fabra.»

L’apologia, certament, continua essent totalment justi
fi cada. Sense Fabra la llengua no hauria resistit els embats 
dels quaranta anys de franquisme, l’estultícia de la folla i 
nefasta reforma educativa encapçalada per l’honorable ex
consellera CarmeLaura Gil i l’exasperant regressió pro
gressiva d’aquests darrers anys de Tripartit.

Sense Fabra no s’hauria generat un desplegament gra
matical tan extraordinari com el que representa l’obra de 
lingüistes de l’alçada de Coromines, Sanchis Guarner, Moll, 
Badia, Miracle, Jané, Ruaix, Solà, Pitarch...

Sense Fabra es fa molt difícil d’imaginar un segle d’or 
com el que Joan Triadú reivindica en les seves memòries. 
Costaria molt d’imaginar l’existència de les Memòries de 
J.M. de Sagarra, El quadern gris de Pla, Tots els camins duen 

a Roma de Gaziel, l’obra de Joan Fuster, la poesia de Màrius 
Torres, de Riba, d’Andrés Estellés, d’Espriu, de Vinyoli, 
les mítiques traduccions d’Andreu Nin (Crim i càstig), de 
Xavier Benguerel (Faules de Lafontaine), de Josep Daurella 
(El nom de la rosa), Bearn de Llorenç Villalonga, els con
tes de Pere Calders, Mirall trencat de Mercè Rodoreda, El 
violí d’Auschwitz de Maria Àngels Anglada, Trajecte Final 
de Pedrolo, Notes mínimes d’un paisatge de Josep Espunyes, 
Calaveres atònites de Jesús Moncada, Senyoria de Jaume 
Cabré, País íntim de Maria Barbal...

Sense l’obra de gent com Fabra (i Verdaguer, i Aguiló...) 
encara seríem presoners de la caverna, lligats de mans i peus 
per un seguit de mals fats històrics que ens van conduir a 
dos segles de decadència, sota la fèrula dels Àustries, i a dos 
segles més de repressió i de penitència, sota la bota de Felip 
V i els seus descendents. 

Potser Wilhem von Humboldt exagerava, potser es va dei
xar endur per una impressió molt subjectiva, però això és el 
que va deixar anotat en un dietari de viatge (17991800), des
prés d’una estada a Barcelona, uns cent anys abans que el 
jove Pompeu Fabra iniciés la seva tasca de normativització i 
modernització de la llengua: «La pronunciació (del català) és 
dura, rude i incòmoda perquè té molts monosíl·labs acabats en 
consonant, especialment en tx. Únicament en la boca d’una 

El català des de la caverneta 
(mediàtica)
Marcel Fité

El català, [...] una llengua en què ja no s’escriu, tampoc no hauria 
de ser emprada en la parla. Hauria de quedar reduïda a un simple 
patois.

Wilhelm von Humboldt

Marcel Fité           FOTO: R. Puig Coromines

Pompeu Fabra i Josep Miracle
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dona (la tia de Torres) em va resultar no tan dur. Una llengua 
en què ja no s’escriu, tampoc no hauria de ser emprada en la 
parla. Hauria de quedar reduïda a un simple patois. Els habi
tants d’aquests territoris no parlen bé cap de les dues llengües 
i, pitjor encara, no pensen clarament en cap.» 

No sé si aquest era l’autèntic estat de la llengua en aquells 
moments, però així és com el va percebre –en aquella Bar
celona emmurallada, que George Sand situaria «darrere la tri
ple cadena de canons» que l’aïllava, com un cinturó sanitari, 
de la resta del país– aquell etnolingüista genial, tan obert al 
món de les llengües i a la seva diversitat: «Només la multipli
citat de llengües garanteix la diversitat de cultures i d’indivi
dus...» Què diria Wilhelm von Humboldt si avui aixequés el 
cap i fullegés qualsevol de les obres que citava suara?

Sense Fabra, avui no tindríem una llengua nacional. I per 
això l’ataquen.

Contra Fabra

Tot i el que acabo d’exposar, Pompeu Fabra, com el per
sonatge del mite platònic, també va ser bescantat per alguns 
dels presoners que encara vivien encadenats i confosos a la 
penombra del fons de la caverna, sense admetre ni compren
dre que les ombres que veien tan sols eren les ombres d’una 
realitat lluminosa i possible. La presència de Fabra, aquell 
intrús que venia del país de la llum, i sobretot la claredat de 
les seves propostes, se’ls feien insuportables. I per això, i sense 
cap argument consistent, provaren –en aquest cas, debades– de 
boicotejarles i de ferles naufragar i empal·lidir altra vegada.

Però la història, malgrat els estrepitosos fracassos a què 
s’ha vist abocada, no para de repetirse. Encara que sembli 
increïble, tinc una posella a la biblioteca gairebé plena de 
publicacions modernes que no tenen altra finalitat que emboi
rar l’horitzó i intentar fer anar a la deriva –i potser tocar i 
enfonsar– l’únic vaixell sòlid i victoriós que encara ens queda 
–orsejant contra Tramuntana i Ponent– de tot aquell llegendari 

estol que forjà el nostre actual territori lingüístic. Els argu
ments són d’una inconsistència feble i volàtil, fràgils com els 
angelets sedosos de les dents de lleó, que s’esfullen en doina, 
amb una simple bufada. L’autoritat de qui els emet, gairebé 
nul·la; a tot estirar, autoatorgada i «suposada», com el valor en 
l’exèrcit. Les propostes, algunes força risibles, serien més aviat 
la riota en qualsevol país normal. Tot i aquesta feblesa moral 
i argumental, molts dels seus autors han ocupat i ocupen llocs 
de responsabilitat en alguns dels mitjans de comunicació més 
importants del país. Uns altres, tot s’ha de dir, s’han situat en 
el mitjans més espanyolistes, i no dubten a escriurehi, quan 
s’escau i els ho deixen fer, en castellà.

Un dels punts centrals del seu ideari sol ser acostar el 
català a la «realitat de la llengua». El problema és que la 
«realitat de la llengua» no és pas la llengua en ella mateixa. 
La realitat de la llengua és la percepció subjectiva que cada 
parlant (o no parlant) en pugui tenir. Com a mínim hi hauria 
tantes realitats com parlants. I fins i tot encara més. Wilhem 
von Humboldt, sense saber català, ens expressa també, i una 
mica agosaradament, quina és la seva versió de la «realitat 
de la llengua». Per sort, la que impulsà Pompeu Fabra va ser 
molt diferent. Fabra, coneixedor del desori del «català que 
ara es parla» del segle xix, ja sabia quin pa s’hi donava, en 
aquella mena de discurs.

Això del català
Aquests dies s’acaba de publicar un llibre, Això del català. 

Podem fer-ho més fàcil?, d’Albert Pla Nualart –responsable 
lingüístic del diari Avui–, que obeeix a una lògica dual, escin
dida. La primera part és un intent d’assaig on proposa algunes 
possibles reformes destinades a acostar la llengua normativa 
al que ell anomena la llengua real. La segona és constituïda 
per un conjunt d’articles, publicats anteriorment en el diari on 
treballa, orientats a aclarir dubtes i a donar respostes a proble
mes lingüístics diversos. L’estil d’aquests articles és clar i amè, 
refrescant, i els continguts, generalment encertats, encara que 
algun pugui ser més o menys discutible i hi hagi certes cons
truccions sintàctiques més que dubtoses. 

Aquest llibre em té el cor dividit. La segona part no em 
costaria gaire de posarla a la prestatgeria on tinc desades 
les Converses de Fabra, els Lleures de Coromines, els arti
cles de A l’entorn de la llengua de Joan Solà, els materials 
de Josep Ruaix (aquest monument a la llengua que consti
tueixen els articles, tan subtils, elegants i precisos), El llen-
guatge d’Albert Jané... Però la primera part em resulta fran
cament penosa i confusa, fins i tot irritant. Si no fos per 

R. Aramon A. Jané M. Sanchis M. de Pedrolo A.M. Badia J. Solà J. Moncada

La Barcelona emmurallada
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l’amor gairebé malaltís que sento pels llibres, prendria una 
decisió salomònica: l’esquinçaria pel llom i, un cop desada la 
segona part, posaria la primera –amb títol i pròleg inclosos, 
és clar–, a la posella dels llibres que, com els personatges del 
Protàgores, sobreviuen erràtics i polsosos en les cavernoses 
concavitats de l’oblit. I us explicaré per què. 

Contradiccions
Aquesta primera part és farcida de contradiccions. Segons 

l’autor, per exemple, les difi cultats vénen d’una normativa que 
és «prou antiintuïtiva perquè els professionals que treballen 
amb la llengua (amb algunes excepcions) no l’acabin mai de 
dominar» (p. 30). Deixant de banda el fet, gens banal, que 
«professionals que treballen amb la llengua no l’acabin mai de 
dominar» (potser que hi rumiessin una mica, oi?; sort que no 
són «professionals de la cirurgia»!), Pla Nualart es lamenta que 
«passa, per exemple, als diaris, on els periodistes més joves 
sovint mostren perplexitat davant les preferències light d’un 
llibre d’estil que contrasta amb el que ells han après a l’escola» 
(p. 51). El problema, doncs, quin és, «el que ells han après1 
a l’escola» (la normativa) o el llibre d’estil de català light? El 
problema, segons Pla Nualart, és de l’escola, perquè «la llen
gua correcta que els professionals aprenen als mitjans és el que 
a l’escola estan ensenyant a l’alumnat que és incorrecte», ja que 
l’escola «agafa la normativa com una realitat ontològica, com 
el que hi ha i ves què hi farem» (p. 51).

En la seva crítica a Fabra, diu que «moltes de les normes 
de Fabra que aquí critiquem són justament el resultat d’haver 
intervingut per parts i barrejant diferents plans sincrònics [sic] 
i dialectals. Calveras ho expressa així [...]: “No és bon criteri 
procedir per passos independents. Ara rebutjant un procedi
ment, perquè es creu forasteria, ara introduintne un altre, que 
hom ensopega en els escrits vells...”» (p. 99); però quan defensa 
la introducció del «lo» neutre, no s’està d’apuntalar la seva tesi 
–tan parcial i puntual: més endavant explicaré per què– amb 
arguments diacrònics com «Batlle explica que l’ús de lo com 
a article neutre ja era habitual al segle xvi...» (p. 92) o «L’any 
1900 [...], Marià Vayreda explica que una de les regles que ha 
adoptat és escriure “l’article el quan va davant de masculí, 
reservant l’article lo...”» (p. 95).

El to 
El to d’aquesta primera part del llibre és una de les coses 

que més m’han sorprès i desagradat. I no em refereixo al to 
magistral i pedant d’algú que, d’una manera simplista i indocu
mentada, gosa analitzar els problemes de la llengua a l’escola 
–tema, aquest, d’una complexitat esbalaïdora!– o s’atreveix, 
com ja veurem, a donar dubtosos consells i a criticar barroe
rament la feina dels professors, amb una manca de rigor, una 
sufi ciència i un enravenament que farien envermellir el marbre 
de les estàtues. Em refereixo a un to que és desqualifi cador i, 
sobretot, molt injust i inadequat al registre del text, justament 
venint d’algú –Pla Nualart– que, a la pàgina 42, fa un meres
cut elogi pedagògic d’aquest requisit narratiu. Algunes de les 
persones criticades no poden defensarse, ja sigui perquè són 
mortes o bé perquè no disposen de les plataformes que tindrien 
a l’abast en un país normal, amb uns mitjans no tan controlats 
i intervinguts com molts dels existents avui dia a casa nostra. 
Així, a la pàgina 32, parlant del seu excap al diari, el senyor 
Joan Fortuny, diu: «Sota Fortuny, la correcció era un despo
tisme il·lustrat sense concessions, perquè hi havia, en la men
talitat del corrector d’aleshores, un sentiment de sacerdoci, de 
vetllar unes essències tan inqüestionables com les de l’Alcorà 
per als musulmans. Fabra era el profeta i Ramon Aramon, 
secretari permanent del IEC, el seu representant a la terra.»

Josep Ruaix, una de les persones que més han treballat 
i treballen –amb encert i gran efi càcia– perquè la gent de la 
meva generació (completament analfabetitzada en la seva prò
pia llengua per l’escola franquista) pogués aprendre d’escriure 
en català d’una manera sòlida i rigorosa, i amb un mínim de 
temps, difonia una llengua que, segons Pla Nualart, «semblava 
feta d’excepcions, un camp de mines que havies de travessar 
amb peus de plom i sense sortir mai del camí marcat» (p. 43). 
És el mateix Josep Ruaix que, en el seu estudi sobre per i per 
a «sembla preferir la dependència del castellà a una reforma 
que faciliti les coses» (p. 90) i que arriba a fomentar la creació 
d’estrangers catalanòfi ls amb «un empatx de fi txes Ruaix» (p. 
122). En aquesta mateixa línia, un home de la senzillesa, la 
discreció i el tarannà observador i dialogant com Albert Jané, 
és titllat de fabrista «extrem», (p. 110); el gran lingüista Joan 
Coromines és vist com una «vaca sagrada» (p. 91) i potser 

1.  La negreta és meva.

F. de B. Moll i el seu diccionari J. Coromines i el seu diccionari



8    LLengua nacionaL - núm. 72 - iii trimestre deL 2010

llengua i societat

per això, en parlar de les seves virtuts com a filòleg, en una 
curiosa i inconscient correlació lògicosemàntica, seria, para
frasejant Ferrater, «un especialista en noms d’abeurador» (p. 
82), i l’única vegada en què se cita aquesta revista, Llengua 
Nacional, és per a fer esment «d’un editorial2 deplorable» 
en què es considerava Joan Solà «una mena d’enfant terrible 
de la llengua catalana» (p. 62). Pel que fa als gremis profes
sionals, els filòlegs tampoc no són gaire ben vistos per l’autor 
ja que «per deformació professional, els filòlegs tendeixen a 
veure qualsevol llengua com una llengua morta» (p. 85), i deu 
ser per això que «la futura gramàtica normativa serà també en 
part una proposta lingüística retallada filològicament» (p. 83). 
Tampoc l’escola, els llibres i els mestres no surten gaire ben 
parats de l’acció destralera de Pla Nualart: «L’escola ha sigut, 
doncs –i és natural que sigui així–, molt més conservadora. Té 
aquella bona fe consubstancial a les mentalitats altruistes que 
es decanten més per l’acció que per la reflexió crítica. I agafa la 
normativa com una realitat ontològica» (pp. 5051). De tots els 
llibres publicats fins ara, només li semblen acceptables «els de 
Casals», ja que «els altres, quan s’aliaven amb un tarannà inte
grista, tendien a crear mestrestites. Els mestrestites, una versió 
molt nostra del pedant, desconfien de la naturalitat» (p. 43). El 
problema, és clar, era sempre la normativa, atès que «darrere 
aquesta mentalitat, hi ha aquella inseguretat del pobre d’esperit 
que necessita un dogma, una autoritat i un reglament perquè 
no se’l mengi de viu en viu la pròpia sensació de petitesa» (p. 
43). A més de mancats de «reflexió crítica», «mestrestites» i 
«pobres d’esperit»! Déun’hi do!

La Secció Filològica del IEC també hi és repassada: «El 
paper de la Secció Filològica al llarg dels últims decen
nis demostra que no té prou reflexos i agilitat per fer una 
reforma ràpida i efectiva» (p. 55), i és que el problema, com 
no podia ser d’una altra manera, és «el pes de les conside
racions essencialistes que tendeixen a sacralitzar l’obra de 
Fabra i a rebutjar qualsevol innovació» (p. 56). En gene
ral, Pla Nualart ens mostra una tensió entre els lingüistes 
–innovadors– i els filòlegs –immobilistes–. Això fa que la 
crítica a la institució en conjunt tingui caires ben diversos, 
segons de qui es parli. En el cas d’algunes personalitats, fins 
i tot no hi manca una certa i sospitosa tendència a l’elogi 
excessiu. Així –com en tota la resta del llibre– el membre 
de la Secció Filològica, l’eminent professor Joan Solà, hi 
és sistemàticament ensabonat, més enllà i tot del que seria 
higiènicament –i estèticament– recomanable. També el pre
sident del IEC, el senyor Salvador Giner, és objecte d’una 
llepada de consideració. És una llepada intensa i profunda, 
directament dirigida a la part més sedentària i insignificant 
–intel·lectualment parlant– de la seva egrègia persona. M’ex
plicaré: després que el senyor Pla Nualart s’hagi passat una 
bona part de la publicació bescantant els conceptes d’es-
sència i d’essencialisme, amb la promesa escrita que més 
endavant ens aclariria aquest horripilant i malèvol concepte 
–«em referiré més endavant al que entenc per esencialisme» 
(p. 56)–, quan per fi arriba el moment de ferho, després de 
donar tombs i més tombs a la palla d’aquest tan «funest con
cepte», cedeix tot el gra i els honors de la resposta a algú 
que, ves per on, justament, precisament, casualment, resulta 
ser el president del IEC: «Vull deixar ben clar què entenc 
per essencialisme i ho faré citant un llibre que, precisament, 
firma l’actual president del IEC, Salvador Giner, amb Lluís 
Flaquer i Núria Bultà...» (p. 64). 

Més enllà de la tan linguolabial anècdota, el que el fet ens 
demostra és que tot allò que el senyor Pla Nualart «pensa» 
sobre la tesi central que motiva, orienta i justifica la seva 
ideo logia lingüística –el nefand essencialisme fabrià– s’ex
plica, es justifica i es fonamenta en quatre tristes ratlles d’una 
simple fotocòpia aliena. Tanta eficàcia i lucidesa em fascinen, 
m’esbalaeixen, em deixen intel·lectualment estabornit. És el 
retorn a la veu de l’oracle que, amb la seva síntesi prodigio sa, 
contraposa el seu punt de vista als inacabables i feixucs dis
cursos elaborats per les antigues divinitats. Aquesta síntesi 
–si ho he entès bé– és l’essència de la nova Veritat revelada, 
l’essència de totes les essències: la quinta essència del no
essencialisme. Ara s’entén clarament per què Pla Nualart 
defensa que un dels grans reptes dels docents és «ensenyar 
a pensar» (p. 45). En això hi estic completament d’acord, 
encara que el mètode potser no sigui suplantant el propi pen
sament per dubtosos fragments de fotocòpia.

Ironies a part, els punts centrals de la tesi del text de 
Giner, a parer meu, són: (a) «L’essencialisme consisteix bàsi
cament a concebre la nació catalana com un ens ahistòric, 
gairebé atemporal, que fou forjat d’una vegada per totes a 
l’inici de la nostra història com a poble»; (b) «La preocupació 
dels essencialistes amb la “desnacionalització” de Catalunya 
sovint els incapacita per comprendre l’enriquiment que pot 
suposar la fecundació de la cultura catalana per altres cultu
res foranes», i (c) «L’actitud essencialista suposa la conside

2. Editorial d’enhorabona –legítimament i honestament crític– pels mèrits 
i èxits de J. Solà!
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ració de la pròpia identitat cultural [...] com a quelcom únic i 
irrepetible que cal conservar a tota costa» (p. 65). 

Ja em perdonarà el senyor Pla Nualart que li digui que, 
personalment, discrepo d’aquest concepte d’essencialisme i 
d’alguns dels supòsits que comporta. Per a mi és evident que 
l’essencialisme no «consisteix» en el que es desprèn de la lec
tura del text citat. En aquell text la paraula «essencialisme» 
–tot i l’enunciat– hi té un caràcter instrumental (expressar el 
punt de vista dels autors respecte a una determinada concepció 
de la nació catalana), però no hi sabria pas veure cap preten
sió defi nidora referida al signifi cat del mot. Com a explicació i 
desplegament del concepte –que és el que Pla prometia– seria 
un autèntic frau intel·lectual i una estafa al lector3. La simple 
entrada del Diccionari de la llengua catalana és molt més rica 
i precisa. Si el temps i la paciència dels lectors es poguessin 
estirar com les gomes d’un tirador ( fona, en dèiem al poble) i 
no em requés d’abusar d’aquestes línies que tan generosament i 
gentilment em cedeix el director de la revista, el senyor Ramon 
Sangles, em plauria molt de dir un parell de coses sobre aquest 
mot maleït, l’essencialisme, avui tan vituperat per les escor
rialles de la postmodernitat. Únicament per aquest motiu, i 

per no caure en una paràfrasi abusiva, 
m’abstindré de ferho. Tot i això, 
si algú es volgués endinsar en 
els viaranys semàntics del mot a 
través dels fi ls sinuosos de la seva 
història, li recomano, per anar fent 
boca, que llegeixi l’obra de Sucho
dolski, un autor de fi ar que, quan parla 
d’essencialisme, sap de què parla. Amb 
una traducció excel·lent (Andreu Roca 
i Miquel Tuneu), Pedagogia de l’es-
sència i pedagogia de l’existència va 
ser publicada l’any 1986 per Eumo 
Editorial. 

Confusions conceptuals
Aquesta primera part presenta un nombre importat de con

ceptes amb una interpretació més que discutible. Enumerar
los, raonarlos i exemplifi carlos tots comportaria escriure un 
altre llibre. En mostraré només alguns. A la pàgina 50, per 
exemple, es confon normativa i gramàtica amb metodologia: 
«No es pot demanar a l’escola que enceti un debat sobre quina 
normativa ha d’ensenyar. És una feina que les institucions i 
el govern li haurien de donar feta després d’haverse plante
jat si la normativa de Fabra, la de la gramàtica de 1918/1933, 
continua sent el referent per als llibres de text de la societat 
multiètnica del segle xxi.» No em negaran que la frase té suc 
i es porta l’oli. Com que els mestres, pobrissons, no pensen i 
a més no estan dotats per a «la refl exió crítica», es passa la 
pilota a les «institucions i el govern» (quina gran troballa!) 
perquè en una «societat multiètnica» el que cal és canviar la 
normativa, no pas adequar la metodologia!

Aquesta confusió es fa extensiva al lector quan, poques 
línies després de citar el text de Giner, Pla Nualart afi rma: 
«No crec en una normativa que parteix d’un mític passat pur 

i vol projectar les seves essències 
sobre el present, que estrafà el 
que som i ens inventa per estar 
a l’altura del que se suposa que 
estàvem predestinats a ser.» De 
quina normativa parla l’autor? 
Quina és la normativa en què no 
creu? La de Pompeu Fabra o del 
IEC, no. Deu ser d’alguna altra, 
perquè tot seguit, posant Fabra 
per testimoni, afegeix: «I cito 
aquí Fabra perquè quedi clar el 

que vull dir: “L’ideal que perseguim no és la resurrecció 
d’una llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que 
fóra sortida de la nostra llengua antiga sense els llargs segles 
de decadència literària i de supeditació a una llengua foras
tera.”» I per acabarho de reblar: «Hi ha grandesa en aquest 
ideal; i Fabra era prou bon lingüista perquè la seva norma
tiva sigui, malgrat tot, la proposta més brillant i realista que 
segurament es podia fer en aquell moment. Però és a partir 
també d’aquest ideal que alguns dels seus deixebles van car
regar la normativa amb un llast essencialista que ara, d’una 
vegada per totes, ens hauríem de treure del damunt» (p. 67). La 
confusió, com es pot comprovar, és majúscula! I els judicis de 
valor sense la més mínima argumentació són una altra de les 
característiques d’aquesta part del llibre. En el seu punt més 
extrem, l’autor arriba a confondre l’èxit amb el fracàs: «Com 
a model dels mitjans, sobretot dels orals, i com a model lite
rari, el triomf de les propostes de Toutain i Pericay ha sigut 
gairebé esclatant» (p. 35). A mi la frase em sembla molt hiper
bòlica, sobretot pel que fa al model literari i al d’una infi nitat 
de doblatges d’una excel·lent qualitat. No sé, doncs, què entén 
Pla Nualart per triomf, però si ho diu pel diari on treballa es 

Sangles, em plauria molt de dir un parell de coses sobre aquest 
mot maleït, l’essencialisme, avui tan vituperat per les escor
rialles de la postmodernitat. Únicament per aquest motiu, i 

per no caure en una paràfrasi abusiva, 

través dels fi ls sinuosos de la seva 
història, li recomano, per anar fent 
boca, que llegeixi l’obra de Sucho
dolski, un autor de fi ar que, quan parla 
d’essencialisme, sap de què parla. Amb 
una traducció excel·lent (Andreu Roca 

Pedagogia de l’es-
sència i pedagogia de l’existència va 
ser publicada l’any 1986 per Eumo 

3. És tan gran la fal·làcia, la incoherència, la buidor i la pobresa de pensament de la part del llibre que comento, i són tantes les contradiccions i les con
fusions que amaren tot el conjunt del text, que considero que l’editorial –Columna– faria bé de retornar una part de l’import als possibles compradors 
de la publicació, de la mateixa manera que qualsevol botiguer et sol restituir el cost d’un producte quan té una tara o no presenta la qualitat deguda.

per no caure en una paràfrasi abusiva, 
m’abstindré de ferho. Tot i això, 
si algú es volgués endinsar en 
els viaranys semàntics del mot a 
través dels fi ls sinuosos de la seva 
història, li recomano, per anar fent 
boca, que llegeixi l’obra de Sucho
dolski, un autor de fi ar que, quan parla 
d’essencialisme, sap de què parla. Amb 
una traducció excel·lent (Andreu Roca 

que vull dir: “L’ideal que perseguim no és la resurrecció 

Josep Pla
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podeu comparar les dades de vendes de l’època en què el cor
regia el «dèspota» Fortuny amb les d’ara, després d’un període 
tan llarg i penós d’infructuoses rebaixes: <http://bloc.escacc.
cat/2010/05/levoluciodelavui/>. És tan gran la seva obsessió 
contra la normativa i l’essencialisme que fins i tot la seva vida 
personal i les seves frustracions sembla que se n’hagin vist 
afectades: «I el més trist és que m’he passat part de la vida 
explicant alguns punts de la normativa, els més difícils, que 
trobo absurds i que jo eliminaria. Un temps preciós que hauria 
pogut aprofitar ensenyant a redactar, a triar l’adjectiu just, el 
caient de la frase més elegant» (p. 44). El tema de la norma
tiva, com veieu, pot tenir raconades personals insospitades. El 
que no entenc és com Pla Nualart no es va dedicar a ensenyar 
a redactar. Encara podria ferho. Al capdavall, no cal pas ser 
pilot de Fórmula 1 per a fer de professor d’autoescola.

Elogi apassionat dels «mestrestites»
Un dels fets més importants que s’han produït en l’àmbit de 

l’ensenyament d’aquest país ha estat l’esforç que milers i milers 
de mestres i professors han fet per aprendre i perfeccionar els 
seus coneixements de català. Es tracta d’un afer sense prece
dents en la nostra història cultural i probablement sense parió 
en les altres. Més enllà de les dificultats de la norma (totes les 
normes impliquen dificultats!), més enllà de la idoneïtat dels 
materials de què es disposava en cada moment, més enllà 
de les dificultats metodològiques i fins i tot més enllà de les 
limitacions dels professors formadors, els ensenyants d’aquest 
país han fet un esforç col·lectiu d’aprenentatge i perfecciona
ment lingüístics absolutament exemplar. I tot això, fora de 
l’horari escolar, sense incentius pràcticament de cap mena; 
amb cursos de Llengua (oral i escrita) de 140 a 350 hores 
presencials, i cursos de Coneixement de Catalunya (història, 
geografia, literatura, didàctica de la llengua...) de 240 hores; 
és a dir, cursos que podien durar de dos a sis anys, segons 
els coneixements previs dels professors. Aquesta ha estat una 
gesta silenciosa i sublim, gairebé heroica, una de les més llo

ables i dignes que s’han dut a terme al país d’ençà del retorn 
del sistema democràtic. Tant de bo que «els professionals que 
treballen amb la llengua» i «no l’acaben mai de dominar» 
haguessin fet un esforç semblant al que han fet els ensenyants 
i els «mestrestites» de casa nostra!

Aquest esforç, però, no l’han fet pas –generalment parlant– 
per raons «essencialistes» (nacionalistes o patriòtiques, tant 
és: el «patriotisme», que tant enlluerna el senyor Pla (p. 66), 
no deixa de ser un essencialisme, però light, és clar). L’escola 
ja fa molts anys que ha deixat enrere els debats superats per 
antigues i seculars polèmiques, sovint carregades d’interessos 
sectorials i mesquins. A l’inrevés d’algunes altres professions, 
atrapades per la miopia del dia a dia (dia a dia que quan surt a 
la llum ja és fatalment passat), l’esperit de l’escola i de l’edu
cació actuals s’orienta vers el futur. Sap molt bé que –citant 
Suchodolski– «la realitat actual no és pas l’única realitat i, en 
conseqüència, no és pas l’únic criteri de l’educació». L’escola 
orientada vers el futur sap que els joves actuals s’hauran d’en
frontar a moltes i molt varia des tensions: les tensions entre el 
que és global i el que és local, el que és singular i el que és 
universal, entre tradició i modernitat, entre competitivitat i 
igualtat d’oportunitats... Aquest és el gran repte de l’escola en 
general: saber com es poden conciliar aquestes tensions, com 
es pot fer per a mantenir la ment oberta al futur i al present, 
sense trair la pròpia cultura i les pròpies tradicions. Aquest 
repte, a casa nostra, té encara dos ingredients específics: en 
primer lloc, saber donar resposta en la tasca quotidiana a la 
tensió generada per un estat sobirà, gairebé omnipotent, que 
constantment qüestiona l’autonomia de la gestió, i fins i tot 
sovint l’existència, de la llengua i de la cultura catalanes, en un 
marc cada vegada més multicultural i divers i, en segon lloc, 
veure de quina manera es poden recuperar alguns dels llençols 
perduts amb la desastrosa bugada de la passada Reforma.

Per a plantar cara a aquest esforç tan immens, l’escola va 
adoptar, lingüísticament parlant, el camí que calia. Va optar 
per un model acceptat per la comunitat de parlants, comunica

Josep Ruaix impartint classe a un grup de 
mestres i correctors de català
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tivament eficaç, fill d’un llarg procés de selecció i perfecciona
ment, transmès amb gran dignitat, tot i les enormes dificultats 
i coaccions, acadèmicament avalat i apte per a tots els usos. 
Aquest, naturalment, no és pas un model tancat. «No vulguem 
–deia Fabra– que l’obra de redreçament es deturi en el punt on 
ha arribat pels nostres esforços.» Però qualsevol millora s’ha 
de fer, per qui correspongui, no solament seguint l’esperit de 
retrobament i de depuració lingüística tan ben assenyalats per 
l’obra fabriana, sinó també tenint molt en compte els múltiples 
i gegantins esforços –molts d’ells irrepetibles– efectuats per 
tantíssima gent fins al dia d’avui.

Sobre les propostes de reforma lingüística
Pla Nualart parla de l’evolució del lèxic i d’alguns proble

mes sintàctics. Pel que fa al lèxic, constata (i no sé si lamenta) 
que «en la guerra entre vaixell i barco (i algunes parelles 
d’aquest estil plantejades pels autors d’El barco fantasma), 
vaixell (el mot normatiu) és molt possible que s’acabi impo
sant si és l’opció del model escolar i l’alumnat no té cap con
fiança en la seva competència lingüística» (p. 52). I és que 
«el model escolar exerceix una pressió sobre els mitjans que 
està decantant la balança a favor del primer terme en parelles 
com proper/pròxim, darrer/últim...» (p. 52). El model escolar 
és el normatiu, és clar. I és un model que no solament tenen 
la gosadia d’emprar els mestres (amb una formació deficient, 
òbviament) sinó fins i tot els nefastos llibres de text: «El mal 
és que també són molts els docents, sobretot a les etapes de 
primària i secundària, que han après el català com han pogut 
i no estan, per tant, en condicions de relativitzar el model dels 
llibres de text» (pp. 5152). A més de mancats de «reflexió 
crítica», «mestrestites» i «pobres d’esperit», ara els docents 
exerceixen la seva malèfica «pressió» sobre els mitjans i són 
incapaços «de relativitzar el model dels llibres de text»! En 
arribar a aquest punt, qualsevol lector mitjanament espavilat ja 
deu haver intuït, i potser endevinat i tot, quina és la mà oculta 
que mou tota la trama en aquest gran assassinat col·lectiu que 
s’està a punt d’executar contra la llengua catalana. 

Finalment, Pla Nualart aporta un criteri que contradiu el 
que ell havia apuntat més amunt: «Crec que el més assenyat 
per a la ràpida consolidació de l’estàndard és afavorir sempre 
l’ús genuí més estès» (p. 52). Perquè l’autor ens recorda –per 
si encara no ho sabíem– que no és «partidari de ser essen
cialista en cap sentit». I «si vaixell, signar, proper o darrer 
s’acaben imposant clarament en l’estàndard (contra l’ús previ 
més general de la llengua oral), ho hem d’acceptar i girar 
full» (p. 53). En arribar aquí, fins i tot un lector com jo mateix 
–fortament mancat de «reflexió crítica», per raons d’un antic 
ofici– es queda absolutament perplex: ¿Cal afavorir «l’ús més 
estès», o «l’ús genuí més estès»? Perquè, que jo sàpiga, barco 
no ho és gens, de genuí. I, com hem vist, l’autor posa al mateix 
nivell vaixell (barco), que signar (firmar), proper (pròxim) 
o darrer (últim)... Mirant una mica enrere, per aquesta via 
de «l’ús més estès», avui en català serien estàndard paraules 
com sello, sellar, busson, membrillo, peaton, xaleco, parri-
llada, cloaca, panyals, desde luego, palillo, lavadora, som-
brero, barco i tantes altres. El català, doncs, tornaria a estar 
a punt de ser «un simple patois». Potser és per això que, quan 
Pompeu Fabra demanava que no es deturés l’obra de redreça
ment de la llengua, afegia també que «desitgem que continuï 

ininterrompudament fins a veure’s la nostra benvolguda parla 
completament refeta, retrobat el seu tresor lèxic, retrobades la 
seva prosòdia i la seva sintaxi, foragitats del tot els castella
nismes que la desaparencen i rebaixen». El criteri de Fabra, si 
s’accepta que el que es pretén és «formar la llengua moderna 
que fóra sortida de la nostra llengua antiga sense els llargs 
segles de decadència literària i de supeditació a una llen
gua forastera» (i això sembla que s’accepta!), cal dir que és 
impecable i transparent com un got d’aigua. Deixarse dur, en 
canvi, pel criteri de «l’ús més estès» seria una opció lingüís
tica suïcida, més pròpia d’una mentalitat fatalista, resignada, 
vençuda, que no pas d’algú que mira cap al futur i és capaç 
de prendre decisions a mitjà i llarg termini, i de liderarles 
estratègicament, amb l’empenta, la creativitat i la decisió que 
les circumstàncies sens dubte ens exigeixen.

Pel que fa als temes de la sintaxi que segons Pla caldria 
revisar, no es pot pas dir que l’autor sigui gaire original. De 
tant parlarne, sol ser un dels aspectes que millor dominen els 
estudiants de la llengua, sempre que l’hagin treballada amb 
el temps suficient i un mínim de dignitat. Una altra cosa és 
que després els llibres d’estil de cada barraquetacaverneta 
els facin embolicar la troca, com molt bé mostra l’autor (p. 
51). Només en el cas de les preposicions per i per a em sem
bla que seria raonable d’admetre que el tema no acaba d’estar 
totalment resolt. Però és que és un tema que segurament cos
tarà molt de deixar completament tancat d’una manera defini
tiva. Aquí penso que tothom hauria de ser prou humil i prudent 
i reconèixer que caldrà molt d’esforç per a arribar a un resultat 
satisfactori. Tot i això, a mi em sembla que el criteri de la solu
ció més fàcil no és un bon criteri. El que és barat sol sortir car. 
Per a un lector que ha pagat amb moneda legal un diari o un 
llibre, li és desconcertant i desagradable de llegir frases com 
«X no podia venir a Barcelona com tenia previst per recupe
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rarse d’una intervenció quirúrgica recent» o «Des del dia X 
tenim moltes ofertes per pactar amb els nostres rivals, però no 
hem decidit res...»

Per cert, trobo molt curiosa la predilecció que demostren 
els «noessencialistes» per la preposició per, que tot i la seva 
feble càrrega semàntica és la més «essencialista» de totes dues. 
Per, per a mi, es dirigeix a les essències, als motius més abs
tractes, mentre que per a apunta directament cap als objectius 
més concrets i tangibles.

Una altra cosa que crida l’atenció de la proposta de revisió 
de Pla Nualart, presentada en format d’exigència, és que algú 
que sembla avalar el criteri que «la llengua s’ha de considerar 
com un tot, ja que qualsevol intervenció sobre una part sense 
considerar el conjunt pot crear desequilibris» (p. 99) acabi pro
posant un seguit de reformes tan puntuals i parcials com ho 
són les presentades en el capítol «Punts de la normativa que 
cal revisar». En conjunt es tracta d’un capítol molt poc elabo
rat, amb més judicis de valor i apreciacions subjectives que 
no pas raonaments lingüístics. L’exemple de la reivindicació 
del lo neutre n’és una bona mostra. Ja he esmentat més amunt 
la contradicció interna en què cau. Però és que a més a més 
no té en compte moltíssimes altres coses. En primer lloc, és 
veritat que avui hi ha una part important de la població que 
encara fa un cert ús de l’anomenat lo neutre. Però també n’hi 
ha una altra, segurament molt més gran, que no l’empra. De 
fet, jo penso que estem parlant d’una partícula en clara regres
sió. Avui la frase «El que cal fer és comunicarlos el resultat» 
seria bastant normal entre la majoria de la gent que ha tin
gut un aprenentatge mínimament sòlid de la llengua. Seria, 
per tant, una forma estàndard, vàlida i acceptada sense estri
dències en contextos molt diferents. És veritat que al costat 
d’aquesta frase, a Barcelona, trobaríem també molta gent que 
s’expressaria si fa no fa així: «Lo que es té de fer és comuni
cà’lshi el resultat.» Aquest, a parer meu, havia estat un model 
bastant generalitzat, sobretot entre les generacions barceloni
nes (mal) educades durant el franquisme. (En altres zones, de 
la mateixa Catalunya estricta!, aquest model ja no serviria.) 
Avui, però, aquesta estructura té molt mala peça al teler. La 
gent mínimament culta –amb un batxillerat o, fins i tot, amb 
una ESO solvent– es va inclinant cap a la primera. Però encara 
hi ha un fet més greu! Molta gent, en certs barris, s’esllavissa 
cap a «Ho que tens que fer és comunicarlis el resultat», per 
la qual cosa el lo neutre, amb tots els canvis estructurals que 
comporta, formaria part d’un segment cada dia més prim d’allò 
que Pla Nualart anomena la realitat de la llengua. Arribats 
aquí, em sorgeixen algunes preguntes; preguntes que, en una 
primera lectura, poden semblar iròniques i fins i tot potser frí
voles, però vull advertir que, dissortadament, no ho són gens. 
Així, si s’admetia l’estructura del lo neutre en funció de la per
tinença a la llengua real, amb quins arguments es podria rebut
jar la forma neutra ho, amb els canvis estructurals correspo
nents? I com quedarien les estructures de les altres varietats que 
encara es mantenen vives per la resta del territori, més enllà de 
Collserola? De debò algú pensa que tot plegat faria més fàcil la 
llengua? Hi ha alguna llengua culta organitzada amb aquesta 
diversitat de models? En quin model o models es reeditarien les 
grans obres escrites des de la reforma de Fabra fins ara? Quants 
anys necessitaríem per a tornar a actualitzar lingüísticament els 
docents, els filòlegs, els correctors –perdó: els lingüistes–, la 

gent de carrer, etc., justament ara que molts acaben de ferho? 
Quants anys duraria la carrera de filologia? I la de lingüística? 
Quant temps trigaríem a convertir el català en un patois com 
el que apuntava Wilhelm von Humboldt? 

Sobre la llengua en els mitjans 
de comunicació en català

El senyor Pla Nualart –sense ser, òbviament, un expert en 
el tema– té la gentilesa d’exposar quins són els reptes actuals 
del professor de català. En justa correspondència, però des la 
posició d’un simple lector de premsa escrita, vull manifestar 
quins són, a parer meu, els reptes d’alguns mitjans escrits en la 
nostra llengua. En primer lloc, penso que els lectors tenim dret 
a gaudir d’un mitjà que se sàpiga atreure les millors plomes del 
país. Estic pensant en noms de primeríssima fila com Salva
dor Cot, Víctor Alexandre, Oriol Junqueras, Salvador Sostres, 
Ramon Tremosa, Pilar Rahola, Enric Vila, etc., etc., etc. I que, 
quan les tingui, les sàpiga retenir en la seva nòmina i no les 
enviï a l’exili daurat de les lletres castellanes o al no tan dau
rat exili de l’ostracisme i del silenci. Voldria també que aquest 
mitjà fos capaç d’arribar arreu dels Països Catalans, tal com en 
el passat havia fet TV3 (i totes les televisions del món!) i, fins 
i tot, aquell antic i estimat diari Avui que, ara, no té ni esma 
per a volar a l’altre costat de la Sénia. Qui és que l’ha eixalat? 
Voldria, és clar, que aquest hipotètic mitjà oferís un nivell lin
güístic digne, a l’alçada dels grans mestres i gramàtics del país, 
i, naturalment, digne del públic lector lliure i culte que, gràcies 
a l’ensenyament d’un estàndard comú, es va creant en tots els 
territoris de la nostra parla. Que fos d’un nivell lingüístic en 
què es recuperés la noció creativa de l’error (i de l’horror!) orto
gràfic i gramatical. Que la comoditat conformista del «tot s’hi 
val» (porta d’entrada a la dilució de responsabilitats, a l’abandó 
i a la deixadesa) donés pas a la valoració de l’errada com a font 
d’aprenentatge i de superació i a la valoració de la riquesa lin
güística com a doll de plaer i com a mostra de respecte envers 
els lectors. Voldria, en definitiva, que fos un diari clar i català, 
ben fet; sensible al món que l’envolta i, naturalment, a la nostra 
realitat, ja sigui política, cultural o social.

M’avanço a dir que no estic pas en contra de «ferho 
fàcil». Però ferho fàcil –ni en periodisme ni en educació– no 
és mai fàcil. I ferho bé, encara ho és menys. Comunicar, i 
especialment comunicar per escrit, és una feina de risc. Una 
notícia hauria de ser sempre clara i precisa, ben redactada, 
intel·ligible per a la comunitat dels lectors. Un bon article 
hauria de ser rigorós en el tema, però també distret, creatiu, 
suggerent, ricament elaborat pel que fa al llenguatge, i amb un 
bon estil. Tant la notícia com l’article han de resultar «fàcils» 
per al lector, encara que això signifiqui que han estat «difícils» 
en llur gestació. 

Us explicaré una anècdota del que em va passar no fa gaire. 
El dia 2942010, en un article del diari Avui es parlava d’un 
«exfiscal progre» que no volia «deixar el candelabro». La 
frase em va intrigar. Com que candelabro anava en cursiva, 
vaig consultar els millors diccionaris de castellà de què dis
poso. No hi vaig trobar cap resposta convincent. Vaig trucar a 
alguns coneguts entesos en el tema, però tampoc no vaig poder 
treure’n l’entrellat. Finalment vaig trucar al diari: em van pas
sar a la secció de la periodista autora de l’article, però no hi era 
i no havia de tornar fins passat el cap de setmana. D’aquella 
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secció ningú no em va saber dir so ni mot respecte al sentit de 
la frase. Em van dir que tornés a trucar al diari i demanés per 
edició; pel que es veu, ells no podien passarm’hi directament. 
Ho vaig fer. Allà, però, ningú no va ser capaç de donarme cap 
explicació sobre el sentit de l’expressió. Em van suggerir que 
tornés a trucar al vespre i que parlés amb el cap d’edició. Jo ja 
en començava a estar cansat, tip, de tota aquella història. Vaig 
trucar a direcció. La secretària de direcció, després d’efectuar 
algunes consultes, també em va adreçar al cap d’edició. No 
m’ho podia creure: ningú del diari no entenia aquell fragment 
que acabaven de publicar? Em semblava impossible. Per fi va 
arribar el vespre i vaig parlar amb una persona que es va iden
tificar com el cap d’edició. En ferli la pregunta, als primers 
moments va dubtar: es deu referir a l’expressió castellana ‘estar 
en el candelero’, em va dir finalment. Podia ser, però no ho 
acabava de veure clar. La resposta em semblava plausible, però 
no acabava de veure la relació entre les frases ni la justificació 
del seu ús. Deixar el candelabro i estar en el candelero tenien 
punts en comú, però també diferències notables. Durant el cap 
de setmana, tot regant els fruiters i llaurant l’hort, vaig tornar 
a pensar en el tema. Si el sentit de l’expressió era estar en el 
candelero, el que l’autora havia volgut dir era que «l’exfiscal 
progre» no volia deixar d’estar a dalt de tot, no volia deixar 
d’estar al cim, d’estar al pinacle... És a dir, que «l’exfiscal 
progre» volia –dit en paraules de la meva infantesa– conti-
nuar essent el primer de la fila, volia continuar portant ell 
el sancrist, passant la safata, fent les canadelles, remenant 
les cireres, tenint la paella pel mànec... Bé que alguna de les 
expressions potser no traduïa amb exactitud el concepte –fet 
en aquest cas absolutament intranscendent: no es tractava pas 
d’això– em va semblar que per fi ho entenia. Només em calia 
ratificarho i conèixer les causes d’aquella suplantació verbal 
tan curiosa o potser estrambòtica. El dilluns per fi vaig poder 
parlar amb l’autora de l’article. Per a ella l’associació d’idees no 
podia ser més transparent i senzilla. L’expressió era una ironia 
sobre un error d’una tal Sofia Mazagatos. L’esmentada senyora, 
que havia estat miss Espanya i tot –m’informà molt amable

ment la periodista–, un dia havia dit a la tele que «estaba en 
el candelabro» en comptes de «estar en el candelero». L’expli
cació etimològica era simplement aquesta. I d’aquí venia l’ús 
que ella n’havia fet. 

No dubto que l’articulista ho va voler fer fàcil, fins i tot 
molt fàcil, i divertit. Però a mi, de fàcil, no me’n va resultar 
gens ni mica.

Què he volgut dir, amb aquesta anècdota? Em sembla molt 
clar: els lectors d’aquest país, com els de qualsevol altre, tenim 
el dret a gaudir del plaer de la lectura, sense ensurts ni sobre
salts. I tenim el dret i el deure de ser exigents. Tenim el dret 
a paladejar la llengua, no únicament entesa com un mitjà de 
comunicació, sinó també com aquesta eina de transmissió que 
és de les accions, de les emocions, de les angoixes, de les 
vivències, dels coneixements i de la saviesa de les genera cions 
que ens han precedit. Ningú no hauria d’oblidar que, més enllà 
de l’anècdota biològica, una part importantíssima d’allò que 
som i hem estat es troba escrit en la llengua. La llengua és el 
que ens relliga amb la nostra història, ens arrela i vincula a la 
terra i fa de mitjancera entre nosaltres i el món.

Per a molts lectors, la llengua –el model de llengua– és 
la carta de presentació de qualsevol mitjà de comunicació. I 
faria de molt mal explicar i d’entendre que amb la tradició 
d’estudiosos, d’investigadors i de pedagogs que d’ençà de 
Pompeu Fabra s’han preocupat pel tema, ara, que justament 
l’ensenyament del català ha assolit unes xifres inèdites, 
es malversessin tantíssims esforços en unes rebaixes que 
només semblen demanar els venedors de quincalla a l’en
gròs. Caldria que tothom tingués molt clar que, en un diari, 
la mala qualitat lingüística no solament es paga en imatge, 
sinó també en credibilitat. Ja és hora potser que alguns mit
jans vulguin deixar de viure del fet de ser en català. Cal que 
facin també el paper que els correspon com a mitjans en una 
societat de mercat competitiva. Finalment, m’agradaria que 
no s’oblidés que és en la llengua on es nota el poder, la salut, 
l’honestedat i l’autoestima d’un poble. I també la d’un mitjà 
de comunicació, és clar. Claríssim, oi? u
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El català (re)insereix. 
(Impressions de Can Brians)
Bernat Joan i Marí

A darrers del mes de juny passat 
vaig tenir l’ocasió de participar, 
juntament amb n’Albert Batlle, 

secretari d’Institucions Penitenciàries 
del Govern de Catalunya, en l’acte final 
de curs del Voluntariat per la Llengua a 
la presó de Can Brians (secció de dones). 
Per primera vegada s’hi havia organitzat 
el Voluntariat per la Llengua (que també 
s’organitza, des de fa més temps, a la 
presó de Figueres, i en algun altre centre 
penitenciari de Catalunya). 

He de confessar que mai no havia 
estat en cap presó, i que, per tant, només 
en tenia una imatge fílmica (com tanta 
gent). Dins el camp de la sociolingüís
tica, en canvi, havia tengut ocasió de 
comentar alguna vegada les possibilitats 
que donaria la formació en llengua cata
lana als interns a les presons, i la poca 
atenció que hi sol haver als drets lingüís
tics en aquest context, amb el col·lega 
Rafel Torner, sociolingüista fi i observa
dor, i bon coneixedor del sistema peni
tenciari del nostre país. També n’havia 
parlat –i d’això fa prou més temps– amb 
en Lluís GarciaSevilla, membre de la 
Secció de Ciències Mèdiques i Biolò
giques de l’Institut d’Estudis Catalans. 
GarciaSevilla considera que l’aprenen
tatge generalitzat del català a les pre
sons dels Països Catalans constituiria un 
al·licient que permetria que la reinserció 
dels interns (per a això diuen que han de 
servir els centres penitenciaris) fos molt 
més eficient i segura. 

Malgrat tot, alguna cosa deu passar 
quan la reincidència en el delicte per part 
de persones que han estat internades en 
centres penitenciaris de Catalunya és 
d’entre un trenta i un quaranta per cent, 
i a la resta del regne d’Espanya supera 
llargament el cinquanta per cent. 

La primera incursió del Voluntariat 
per la Llengua al centre penitenciari de 
Can Brians es va fer a través del mòdul 
de dones. Hi participaren una quinzena 
de voluntaris i voluntàries, i un nombre 
prou més elevat d’internes de l’esmentada 
presó. No es varen fer parelles lingüís
tiques –com en el programa general–, 

sinó que hom va optar per organitzar 
l’activitat per grups. Ho consideraren, de 
moment, la manera de poderla fer funci
onar més fluidament. Segons com evolu
cioni el programa, potser en el futur s’or
ganitzaran parelles lingüístiques, com ja 
s’ha fet a Figueres. 

S’ha de dir que, com ocorre en gene
ral en el programa del Voluntariat per la 
Llengua, la majoria del sector voluntari 
són dones i, per necessitat de distribu
ció per gènere, en el cas de Can Bri
ans, totes les aprenentes també són de 
gènere femení. Tot i això, crec interes
sant de remarcar una altra dada sobre 
Can Brians 1: de devers mil cinccentes 
persones internes només al voltant de 
trescentes són dones. I, al costat de Can 
Brians 1, hi ha Can Brians 2, tan gran 
o més que la primera, només amb pre
sència masculina (pel que fa als interns). 
Si és obvi, amb les dades que tenim a 
mà, que les dones participen molt més 
que no els homes en el voluntariat per 
la llengua, també ho és (encara més!) 
que els homes superen àmpliament les 
dones a l’hora de ser condemnats per 
haver comès algun tipus de delicte. No 
m’atreviria a dir si existeix una relació 
o no entre els dos blocs de dades esta
dístiques. 

El primer tast de voluntariat per 
la llengua al mòdul de dones de Can 
Brians, crec que ha tengut un impacte 
molt positiu. Evidentment, la tipologia 
de voluntari per a dur endavant la seua 
tasca en un centre penitenciari ha de ser 
ben especial. Vol, com a mínim, la paci
ència necessària per a passar els con
trols cada vegada. I, sobretot, la capaci
tat de tractar persones que es troben en 
una situació especial, amb tots els con
dicionants que aquesta situació genera. 
Per tant, ja han de ser persones una mica 
especials, amb grans habilitats socials 
i amb una forta sensibilitat, les que hi 
participen en qualitat de voluntàries. I 
les aprenentes, sobretot, em varen fer la 
impressió de ser persones amb volun
tat de redirigir les seues vides, de con
vertirles en quelcom més positiu que el 

que devien ser quan derivaven cap a la 
marginalitat i la delinqüència. La meua 
percepció particular va ser que hi havia 
un bon doll d’energia positiva, entre les 
internes de Can Brians que havien parti
cipat en el Voluntariat per la Llengua. 

Hom les veia orgulloses a l’hora de 
rebre un reconeixement (pocs en devien 
haver rebut, probablement, al llarg de 
la seua vida) pel seu esforç a l’hora 
d’aprendre català. I devien esdevenir 
conscients que eren en procés d’adquirir 
un instrument per a tornar a la llibertat 
i a la vida activa: el coneixement de la 
llengua catalana, pròpia del país que les 
havia acollides (la majoria d’elles són 
immigrants, de primera o de segona 
generació).

En el meu parlament, em vaig limi
tar a desitjarlos que bona part d’aque
lles que hi eren com a aprenentes hi tor
nassin a ser, d’aquí a uns quants anys, 
com a voluntàries. Perquè, essent fora 
de la presó, haguessin decidit compartir 
una part del seu temps parlant en català 
amb persones que estiguessin en procés 
d’aprendre’l. Que el català, en defini
tiva, constitueixi una eina més per a la 
seua reinserció dins la societat. Una eina 
per a participarhi més activament, per 
a recuperar la ciutadania, la vida civil 
perduda... Un instrument per a trobar 
feina i per a millorar les pròpies condi
cions de vida. Una eina, al cap i a la fi, 
per a retrobar la pròpia dignitat. u
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Empreses i normalització lingüística

Jordi Madern i Mas (empresari)

PLAERS 
D’AMETLLA

L a Generalitat ha sancionat diver
ses empreses per no complir els 
mínims que exigeix la normalit

zació lingüística d’aquest malaurat país 
nostre. Immediatament em vénen a la 
memòria una colla de fets que tenen 
a veure amb personal que depèn de la 
Generalitat.

Hi ha ajuntaments on quasi sempre et 
responen en castellà quan hi telefones.

A Sarrià (Barcelona) em va parar 
una parella de municipals per dirme 
que havia de treure el CAT que duia 
al cotxe. Només va parlar el més jove, 
sempre en castellà, encara que jo li par
lava en català. És sabut que a la guàrdia 
urbana hi ha un corrent castellanista, 
que no és majoritari però que ratlla la 
catalanofòbia. 

Als Ferrocarrils de la Generalitat hi 
ha hagut casos de funcionaris que, quan 
el viatger els ha demanat que li parles
sin en català, han arribat a vexarlo i a 
ferli escarni en presència d’altres fun
cionaris.

Hi ha escoles públiques on l’ense
nyament del català encara avui és una 
paròdia. 

A la sanitat, un metge que m’ha parlat 
en català s’adreça en castellà a la infer

mera que també m’ha parlat en català. 
De fet, l’obligava a parlarme en castellà. 
A un metge sudamericà que s’esforçava 
a parlar en català també l’han fet parlar 
en castellà.

Prenent un cafè a l’àrea de l’Alt 
Em pordà comentava coses intrans
cendents amb la cambrera que em va 
atendre. Entren tres mossos d’esquadra 
parlant entre ells en castellà i s’adrecen 
a la cambrera en castellà.

M’han dit que a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Sabadell t’ate
nen en català si els parles en català, però 
que, d’entrada, se t’adrecen en castellà 
i que entre ells no els senten a parlar 
en català.

En preguntar a un mosso d’esqua
dra per què se’m dirigia en castellà em 
va contestar que ell podia parlar en cas
tellà.

Al carrer de Sant Honorat de Bar
celona, al costat de la seu de la Gene
ralitat, cada vegada que hi passo hi ha 
una furgoneta dels mossos: no els he 
sentit mai a parlar en català.

Una noia filipina que viu a Sarrià 
vol aprendre el català. El Consorci per 
a la Normalització Lingüística de la 
plaça de Catalunya, 9, 2n 1a, la va fer 

anar a classes a la Zona Franca primer 
i, més tard, a l’avinguda del Paral·lel, i 
es troba que la policia, els municipals 
i gran part de funcionaris i fins i tot el 
personal de Normalització Lingüística 
se li adrecen en castellà, a més de sentir 
que parlen en castellà entre ells. És evi
dent que les ganes d’aprendre d’aquesta 
noia filipina, malgrat els obstacles que 
li posa el Consorci, no concorden amb 
el comportament de les persones i de 
les institucions abans esmentades. Jo 
diria que els inquieta i que fan el possi
ble per ferla desistir.

Tots aquests fets no són aïllats; 
aquests capteniments són habituals i, 
si no hi ha la possibilitat d’esmenar
los, com podem fer complir normes a 
les empreses privades quan el personal 
que depèn de la Generalitat i dels ajun
taments les contravé i en fa ostentació?

Com es poden posar sancions a les 
empreses privades si qui els portarà la 
notificació pot ser un castellanista cata
lanòfob?

Sembla talment que la Generali
tat doni patent de cors a uns senyors a 
qui paga un bon sou per fernos sentir 
estrangers o «exiliats en la pairal con
trada», com diu J.V. Foix. u

Trias Galetes - Biscuits SA
Ctra. de Sils, 36 
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 12 13
www.trias.cat
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Les marques de «baix» registre 
en els diccionaris
Jaume Salvanyà

F otre, amb un significat originà-
riament sexual (‘copular’, ‘fer el 
coit’) que l’ús i el temps han fet 

evolucionar cap a altres sentits varia-
díssims, és un verb molt productiu en 
català. Dóna joc a gran varietat d’ex-
pressions i, per bé que en molts casos 
és substituïble per altres verbs (Fot un 
fred que pela per Fa un fred que pela / 
M’han fotut la cartera per M’han pres 
[o robat o pispat] la cartera / fer-se 
fotre per fer-se repicar), en altres casos 
l’expressió no es pot dir amb cap altre 
verb que fotre (o el sinònim cardar o 
l’eufemisme fúmer): fotre al carrer, 
no fotem! o fotre el camp (que es pot 
canviar per tocar el dos, escampar la 
boira, tocar [el] pirandó, esfumar-se, 
però no podem pas dir *fer el camp ni 
*tocar el camp).

A propòsit de fotre, s’observa en els 
diccionaris una vacil·lació a l’hora d’atri-
buir una marca de registre a aquesta i 
altres paraules. D’entrada, es pot consta-
tar que no sempre se’ls dóna marca. Fluc-
tuen, doncs, entre l’absència de marca 
i fins a cinc qualificacions diferents en 

les obres consultades: familiar, popular, 
col·loquial, vulgar i grosser, totes amb 
més o menys càrrega pejorativa.

Context

Per posar en context la situació, he 
triat deu paraules i les he buscades en 
vuit obres lexicogràfiques de referèn-
cia: en el Diccionari de la llengua cata-
lana del IEC, tant en la primera edició 
de 1995 (DIEC1) com en la segona del 
2007 (DIEC2); en el Diccionari de la 
llengua catalana de l’Enciclopèdia, en 
l’edició de 1989 (DLC) i en el Gran 
diccionari de la llengua catalana, edi-
ció en línia, també de l’Enciclopèdia 
(GDLC); en el Gran Diccionari 62 de 
la llengua catalana, edició del 2005 
(GD62); i tirant més enrere en el temps, 
en el Diccionari general de la llengua 
catalana de Pompeu Fabra, edició de 
1932 (DFa), en el Diccionari català-
valencià-balear (DCVB), edició en 
línia, i finalment en el Diccionari de la 
llengua catalana ab la correspondèn-
cia castellana y llatina de Pere Labèr-
nia, edició de 1864-1865 (DLa).

Les deu paraules que he analitzat 
són les següents: fotre i cardar (tant en 
el sentit de ‘copular’ com en els altres 
molts col·loquials que tenen), pixar, 
cagar, merda, putada (en el sentit de 
‘acció deslleial’), malparit, colló, conya 
i hòstia (no en el sentit religiós, sinó en 
els diferents sentits col·loquials que té).

El quadre que figura al peu d’aquesta 
pàgina reflecteix el resultat de l’anàlisi, 
amb les fonts ordenades cronològica-
ment. Les crides que hi apareixen cor-
responen a les notes que hi ha damunt el 
quadre. Les abreviatures utilitzades són 
les següents:

NA: no apareix
SM: sense marca
vulg.: vulgar
pop.: popular
fam.: familiar
col·loq.: col·loquial

D’entrada, en una visió lexicogràfica 
de conjunt, trobar tantes marques per a 
les mateixes paraules és, com a mínim, 
desorientador. No hi ha ni un sol mot 
que tingui exactament la mateixa marca 
en els diferents diccionaris! El que s’hi 

1 2 3

7
8

12

10 11

9

6

5
4

1. Sense marca en el sentit de ‘tenir acte carnal’; grosser en els altres sen-
tits.

2. Sense marca en el sentit de ‘copular’; vulgar en els altres sentits i expres-
sions, excepte en fotre el camp, amb la marca de popular.

3. Popular en l’expressió fotre el camp; vulgar en la resta de casos.

4. Vulgar en el sentit de ‘copular’; popular en els altres sentits.

5. Recollit només en el sentit sexual.

6. Vulgar en el sentit de ‘orinar’; col·loquial en les expressions pixar aigua 
beneita, pixar alt, pixar fora de test, pixar-se a la sabata i pixar-se de 
riure.

7. Vulgar en l’expressió me cago en l’ou (o en l’olla, etc.); en la resta de casos, 
sense marca.

8. Sense marca en el sentit de ‘excrement’; familiar en el sentit de ‘brutícia’.

9. Vulgar en el sentit de ‘excrement’ i en l’expressió ésser cul i merda; fami-
liar en el sentit de ‘brutícia’, ‘cosa dolenta’, ‘borratxera’, com a interjecció 
i en l’expressió fet una merda; popular en el sentit de ‘fatxenda’.

10. Sense marca en el sentit de ‘testicle’; grosser com a interjecció.

11. Sense marca en el sentit de ‘testicle’; vulgar com a interjecció i en altres 
expressions.

12. Recollit només en el sentit de ‘bufetada’.
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acosta més és hòstia, que és qualificat 
de vulgar a tot arreu, llevat del GD62, 
que el deixa sense marca –en el DLa i 
en el DFa no hi apareix en cap sentit 
col·loquial.

I més desorientador encara és tro-
bar en la mateixa entrada d’un diccio-
nari diferents marques –o una marca 
combinada amb absència de marca– en 
funció de l’accepció o de l’expressió en 
què apareix aquell mot, com és el cas 
de fotre en el DCVB, en el DLC, en el 
GDLC i en el DIEC2. Què hi fan tan-
tes marques per a qualificar les matei-
xes paraules? Com és que algunes tenen 
marca i altres no? 

Observacions

Des de l’òptica de l’obra lexicogrà-
fica es poden fer unes quantes obser-
vacions:

—   El DFa recull quatre de les deu paraules 
i, contràriament al que es podria pensar, 
tendeix a no donar-los marca de registre. 
Les altres sis són paraules que ja s’uti-
litzaven en l’època de Fabra i, per tant, 
no se sap per què no figuren en el diccio-
nari. Jordi Ginebra i Joan Solà ens en 
donen una idea en Pompeu Fabra: vida i 
obra: el diccionari «responia a les direc-
trius socioculturals noucentistes, orienta-
des a fer dels ciutadans persones cultes, 
ben educades i de parlar polit». Per tant, 
sembla que no es tracta de cap descuit, 
sinó d’una decisió plenament conscient: 
Fabra no va considerar pertinent recollir-
les. I això ens genera dues preguntes: per 
què inclou, en canvi, pixar, cagar, colló 
i merda? I per què, si aquestes paraules 
pertanyen a un registre «poc polit», no ho 
indicava? Com és que només té la marca 
familiar, i encara parcialment, merda? 
En la llista d’abreviatures del DFa, a part 
d’aquesta marca de familiar, hi apareixen 
també popular i vulgar.

—   El DLa recull les mateixes úniques qua-
tre paraules que el DFa, i tampoc no 
els dóna marca de registre. Dos diccio-
naris, doncs, calcats pel que fa als deu 
mots d’aquest estudi, i caldria veure si el 
paral·lelisme es fa extensiu a altres parau-
les. En el cas del DLa, però, no podem fer 
la mateixa afirmació que en el DFa: amb 
les dades històriques que ens forneixen 
el DCVB i el Corpus Textual Informa-
titzat de la Llengua Catalana, que aplega 
material des de l’any 1833, no sabem si 
les altres sis paraules ja es feien servir a 
mitjan segle xix en el sentit que es trac-
ten aquí ( fotre sí, però conya, per exem-
ple, no és tan clar, perquè el primer docu-
ment del Corpus en què apareix data de 
1877). En qualsevol cas, no és una dada 

pertinent en aquest treball, com sí que ho 
és, en canvi, plasmar que Fabra segueix 
la línia de Labèrnia no donant marca a 
aquest tipus de mots. Per cert, en la llista 
d’abreviatures del DLa apareixen les 
marques familiar i vulgar, que també tro-
bem en el DFa.

—   El DCVB, igual que el DFa, tendeix a 
no donar marques de registre i, quan en 
dóna, juga amb tres de diferents: fami-
liar, vulgar i grosser; aquesta última, 
exclusiva d’aquest diccionari d’entre els 
vuit analitzats i clarament més subjec-
tiva. Val a dir que en la llista d’abreviatu-
res inclou també la marca popular.

—   A diferència dels anteriors, el DLC 
aposta més per les marques, i a fe de Déu 
que en algun cas ho fa d’una manera ben 
enrevessada!, introduint-ne fins a tres de 
diferents en el mot merda en funció de 
l’accepció o locució. Si hi ha una marca 
que predomina en aquest diccionari és 
la de vulgar, tot i que podem veure-hi 
les de popular i familiar. I en la llista 
d’abrevia tures del diccionari encara hi 
apareix la de col·loquial.

—  El DIEC1 també opta per les marques; 
però, a diferència del DLC, no en bar-
reja en cap dels deu mots analitzats i 
les simplifica molt: només fa servir 
vulgar i popular. De fet, en la llista 
d’abreviatures i símbols del diccionari 
ja no hi figuren ni la marca familiar ni 
col·loquial del DLC.

—  El GDLC hereta del DLC la preferència 
per la marca vulgar, i elimina la de fami-
liar de la llista d’abreviacions del diccio-
nari. Introdueix dues marques en pixar 
(el DLC el deixava sense marca), una de 
les quals és col·loquial, que és l’única que 
trobem per a les deu paraules d’aquesta 
anàlisi. Per cert, el GDLC redueix el gar-
buix de marques de merda del DLC.

—  El GD62 ho simplifica tot: o no hi entra 
cap marca o hi posa familiar, que és 
l’única que recull la llista d’abreviatu-
res d’aquest diccionari per a qualificar 
aquesta classe de mots. No deixa de sob-
tar, venint de qui ve, perquè López del 
Castillo fa més de trenta anys ja qualifi-
cava totes aquestes paraules de vulgars en 
Llengua standard i nivells de llenguatge, 
però s’ha de reconèixer que és dels crite-
ris més simplificadors de la qüestió, per 
bé que no del tot sistemàtic.

—  Finalment, el DIEC2 canvia les mar-
ques respecte al DIEC1: tendeix a arra-
conar la vulgar i es decanta més per la 
popular, alhora que posa marca en dues 
paraules que en el DIEC1 no en tenien. 
De tota manera, dobla les marques en 
fotre i cardar. 

Curiosament, cap de les fonts no 
dóna el qualificatiu explícit de malso-
nant a aquestes paraules, tot i que és 
el que es desprèn de la marca grosser 
del DCVB. Però què té de grosser, per 
exemple, la interjecció collons! que 
no ho tingui també la frase citada en 
aquest diccionari El remei d’aquesta 
malaltia és castrar el cavall tallant-li 
els collons? En canvi, només es quali-
fica de grossera la interjecció i queda 
sense marca l’accepció que es defineix 
com a «testicles». I què té de grosser 
una frase com M’has ben fotut! que no 
ho tingui també Quanta merda que hi 
ha per aquí!? Doncs, resulta que fotre 
és qualificat de grosser i, en canvi, 
merda apareix sense marca o bé amb 
la de familiar.

Una cosa és clara: l’absència de 
marques, que en els deu mots ana-
litzats practiquen majoritàriament el 
DLa, el DFa, el DCVB i el GD62, és 
objectiva. Aleshores, la consideració 
del grau d’informalitat queda a criteri 
de l’usuari. Però, quan els lexicògrafs 
s’aventuren a posar marques, ja entren 
en un terreny força més subjectiu. Allò 
que en època dels avis era grosser, pot-
ser ara ja no ho és; allò que per a uns és 
vulgar, per a altres no ho és. Què ente-
nem ben bé per vulgar?; quina diferèn-
cia hi ha entre popular i familiar? Tot 
és col·loquial?

Definició de les marques

Deixant de banda la marca grosser, 
exclusiva del DCVB, que els diccionaris 
posteriors no han adoptat, si cerquem 
les definicions de totes les altres mar-
ques en els tres últims diccionaris con-
sultats en aquest estudi (els més recents), 
trobem el següent:

Familiar
GDLC: Col·loquial.
GD62: Col·loquial.
DIEC2: [...] s’aplica especialment [...] 

al llenguatge, a l’estil, a les frases, etc., 
corrents, col·loquials.

Popular
GDLC: En voga entre el poble.
GD62: Es diu d’un mot, d’un signifi-

cat, d’una construcció corrent en la llen-
gua parlada.

DIEC2: En voga entre el poble.
(Ni el GDLC ni el DIEC2 no en 

recullen una definició específicament 
lingüística!)

4
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Vulgar
GDLC: mot vulgar: Mot popular.
GD62: Que pertany al llenguatge 

corrent, no científic.
DIEC2: Propi del llenguatge parlat, 

corrent.

Col·loquial
GDLC: Dit del llenguatge propi de la 

conversa informal.
GD62: Es diu d’un mot, d’una cons-

trucció, d’un estil de llengua utilitzada 
en situacions informals.

DIEC2: Propi de la conversa fami-
liar, no literari.

És a dir, familiar remet a col·loquial 
en tots tres diccionaris. Popular no té 
una definició explícita en l’àmbit lingüís-
tic ni en el GDLC ni en el DIEC2, i el 
GD62 ho associa a la llengua oral. I, 
pel que fa a vulgar, el GDLC entra la 
locució mot vulgar i remet a mot popu-
lar, que paradoxalment no recull d’una 
manera explícita; i el GD62 i el DIEC2 
ho apliquen al llenguatge corrent 
–noteu que el DIEC2 en la definició de 
familiar posa corrent i col·loquial en 
el mateix sac.

Així, doncs, podríem establir les fór-
mules següents:

familiar = col·loquial (GDLC, GD62 
i DIEC2)

popular = oral (GD62)

vulgar = popular (GDLC), oral 
(DIEC), llenguatge corrent (DIEC i 
GD62)

Si observem ara les definicions 
de col·loquial, veiem que el GDLC i 
el DIEC2 l’apliquen a les converses, 
és a dir, a la llengua oral; el DIEC2, 
concretament, a la conversa fami-
liar (= col·loquial). Fixem-nos, doncs, 
que ens movem en tot moment en els 
mateixos paràmetres:

Familiar = col·loquial = oral = popu-
lar = vulgar.

Encara en aquesta mateixa definició 
de col·loquial, el GDLC i el GD62 hi 
introdueixen el context informal, que em 
sembla un terme cabdal perquè inclou 
tot el batibull de marques que hem vist 
fins ara: podem dir que vulgar, popu-
lar, familiar, col·loquial, i també gros-
ser; tots indiquen informalitat.

Així, doncs, si hi ha un adjectiu 
–informal– que inclou tots els altres, 
com és que no es fa servir com a marca? 

Més encara, si totes les marques vénen 
a dir el mateix, per què els dicciona-
ris insisteixen amb tantes distincions 
que no fan més que embolicar la troca? 
Com és que el GDLC introdueix les 
marques vulgar i popular en fotre si, 
segons el mateix diccionari, són sinò-
nimes? Com és que, segons el DIEC1 
i el GDLC, pixar és vulgar però cagar 
no? Per què el DIEC2 ho esmena i qua-
lifica tant pixar com cagar de popu-
lars? Com és que només el GD62 sim-
plifica les coses i dóna entrada a una 
sola marca en la llista d’abreviatures del 
diccionari –familiar– per a qualificar 
aquesta mena de mots (tot i que després 
ho combina amb l’absència de marca)?

Sembla com si la preferència per 
una marca o una altra (o per no posar-
n’hi) anés per èpoques: els tres primers 
diccionaris, de mitjan segle xix i de la 
primera meitat del xx, opten sobretot 
per no donar marca, mentre que els 
cinc últims, de les acaballes del segle 
xx i del començament del xxi, apos-
ten per la marca, tret del GD62. Pot-
ser aquest canvi va relacionat amb el 
que explica Joaquim Rafel en Lexico-
grafia: que fins a la meitat del segle 
xx no es desperta l’interès de reflexio-
nar sobre la naturalesa i el contingut 
de les obres lexicogràfiques, i que fins 
aleshores «els lingüistes [...] veien el 
diccio nari com un mer instrument 
d’estudi del lèxic i no el feien objecte 
de reflexió o d’anàlisi». Però, és clar, 
si fer-ne objecte d’anàlisi vol dir anar 
posant marques a tort i a dret i canviar 
de criteri de diccionari en diccionari, 
potser no val gaire la pena.

Les marques que s’utilitzen de mit-
jan segle xx ençà varien en funció de 
qui publica el diccionari: les de l’Ins-
titut són més homogènies, per bé que, 
amb poc més de deu anys de diferència, 
entre el DIEC1 i el DIEC2, han passat 
de la preferència per vulgar a la pre-
ferència per popular. En canvi, l’Enci-
clopèdia és més fidel a vulgar, però les 
marques són més heterogènies. De tota 
manera, caldria analitzar bé les noves 
incorporacions en el GDLC en línia 
d’aquesta mena de mots, perquè sem-
bla que tendeixen a incloure més aviat 
la marca de col·loquial: empollar, fli-
pada, maria (‘marihuana’ i ‘assigna-
tura poc valorada i que hom considera 
fàcil d’aprovar’), marxós, pirat, tele, 

xiripa, xutar-se (‘injectar-se una dosi de 
droga’), etc., totes incorporen la marca 
col·loquial.

Consideracions finals

Familiar deriva de família, i popu-
lar es relaciona amb poble. Potser sí 
que entre les dues paraules hi ha dife-
rències tècniques o de matisos en els 
referents, però com a marques de regis-
tre en els diccionaris funcionen com a 
sinònimes.

Pel que fa a vulgar, és un terme que 
dóna lloc a males interpretacions. Els 
diccionaris ja hem vist que l’equiparen 
al llenguatge parlat, corrent, però no el 
defineixen com a malsonant. En canvi, 
fa la sensació que molta gent ho associa 
amb allò que és fora de lloc, ordinari, 
grosser en termes del DCVB.

Sense anar més lluny, Ginebra i 
Solà, en Pompeu Fabra: vida i obra, 
fan referència a una sèrie de mots que 
no apareixen en el DFa (calé, clapar, 
dinyar-la, paio i pirar), i els anomenen 
«col·loquialismes no necessàriament 
considerats vulgarismes» en contra-
posició a aquells mots que sí que qua-
lifiquen de vulgarismes, com «fotre, 
cardar ‘fer l’acte sexual’, cony, carall 
o titola».

Els autors entenen vulgarisme no 
com hem vist que defineixen els dic-
cionaris, sinó més aviat segons un 
dels paràmetres que definia López del 
Castillo en Llengua standard i nivells 
de llenguatge: pel fet de procedir de 
«temes considerats tabú com el sexe i 
les funcions fisiològiques»; és a dir, ho 
entenen com a grolleria. Però el fet és 
que cap diccionari no considera vulgar 
titola i, en canvi, el GDLC i el DIEC1 
sí que marquen clapar i dinyar-la com 
a mots vulgars. Un exemple clar de la 
subjectivitat que vèiem abans... I, per 
acabar-ho de rematar, encara hi afegiria 
que l’adjectiu vulgar té unes ressonàn-
cies d’antigalla que recorden l’etapa de 
formació de les llengües romàniques: 
aquella llengua parlada pel vulgus i ja 
allunyada del llatí clàssic, anomenada 
llatí vulgar.

Si recapitulem, doncs, el que hem vist 
sobre les diferents marques, podríem dir 
el següent:

La marca grosser és la més pejora-
tiva i subjectiva de totes: allò que per a 
uns és grosser per a altres no ho és.
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La marca vulgar és ambigua: 
no sabem si l’hem d’entendre com 
a sinònima d’oral i pròpia del llen-
guatge corrent o bé com a sinònima 
de groller.

Familiar i popular deriven de 
mots diferents i, per tant, en certs 
casos poden tenir significats o mati-
sos diferents, però en el cas que ens 
ocupa funcionen com a sinònimes.

Conclusions

Arribats a aquest punt, cal fer la 
reflexió de si val la pena mantenir 
tantes marques i anar-les alternant 
amb l’absència de marca. Potser 
seria el moment de buscar una sola 
categoria que les inclogués totes. 
Una possibilitat seria la de infor-
mal que vèiem abans, però potser 
no cal ser tan trencadors; els diccio-
naris de l’Enciclopèdia ens brinden 
una solució que trobo magnífica: la 
forma col·loquial. Adoptant exclu-
sivament aquesta marca i substitu-
int-la per totes les altres aconsegui-

ríem un triple objectiu: 1) optar per 
un qualificatiu que potser és el més 
precís de què disposem actualment 
per a designar aquesta mena de mots 
sense entrar en subjectivitats gaire 
profundes ni en dobles interpreta-
cions; 2) unificar l’ús de la marca 
de registre simplificant-lo i sistema-
titzant-lo; 3) i, de retruc, donar un 
aire nou a aquest punt de la lexico-
grafia, deixant enrere tres marques 
que fa massa anys que corren i que, 
com hem vist, es trepitgen i deso-
rienten.

Això, o seguir l’opció per la qual 
ha optat en part el GD62 i que ja 
havien utilitzat Fabra, Labèrnia i 
altres: l’absència de marca i que sigui 
l’usuari qui decideixi el registre en 
què és adequat cada terme. Ara bé, 
si se segueix aquesta via, crec que 
caldria fer-ho també amb sistemati-
citat per tal de no confondre l’usua ri: 
o sigui, extirpant dels diccionaris 
absolutament totes les marques de 
registre que hem vist. u
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Festes de moros i mores 
i cristians i cristianes?!
Eugeni S. Reig

En la nostra llengua –i en moltes 
altres llengües també– el gènere 
gramatical que tradicionalment –i 

jo considere que indegudament– anome-
nem masculí és el gènere no marcat, és 
a dir, el que habitualment no duu cap 
marca morfològica específica que el 
distinguisca. Aquest gènere no marcat 
s’usa per a denominar persones o ani-
mals, independentment que el seu sexe 
siga masculí o femení. Si dic «he men-
jat arròs amb conill», l’arròs igual pot 
haver estat guisat amb un conill que 
amb una conilla. Si dic «a mi m’agra-
den més els gossos que els gats», vull 
dir que m’agraden més els animals de 
l’espècie Canis familiaris que els de l’es-
pècie Felis catus, independentment que 
siguen mascles o femelles. En canvi, el 
gènere gramatical femení, quan s’aplica 
a persones o animals, sí que s’empra 
només per als individus de sexe femení. 
Si dic «a mi m’agraden més les gosses 
que les gates» queda claríssim que parle 
només d’animals de sexe femení. Diem 
que el gènere femení és el gènere marcat 
perquè en les paraules flexionals, com 
ara gat, gos, xiquet, porter, conill, etc., 
el femení duu una marca morfològica 
específica –la terminació -a– que l’iden-
tifica precisament com a femení, men-
tre que, al contrari, el gènere masculí 
normalment no en duu cap.

En la nostra llengua, per a referir-
nos a un col·lectiu humà format per 
hòmens i dones, sempre hem usat el 
masculí plural. Si diem els treballa-
dors de tal fàbrica, ens referim al con-
junt de persones que hi treballen, tant 
si són de sexe masculí com si són de 
sexe femení. Sempre s’ha dit, per exem-
ple, els alcoians, i tothom ha entés per-
fectament que es parlava del conjunt de 
persones d’Alcoi, independentment de 
quin fóra el seu sexe. Actualment s’ha 
posat de moda dir coses com ara «tre-
balladors i treballadores», «ciutadans i 
ciutadanes», «professors i professores», 
«xiquets i xiquetes», «tots i totes», etc. 
Els que ho diuen d’eixa manera ho fan 
perquè pensen erròniament que «tre-

balladors», «ciutadans», «professors», 
«xiquets» i «tots» són paraules que es 
referixen únicament i exclusivament als 
mascles de l’espècie humana i que, per 
tant, les dones queden, o bé margina-
des, com si no existiren, o bé subordi-
nades als hòmens. S’equivoquen com-
pletament perquè no saben o no tenen 
en compte que el mal anomenat gènere 
masculí no és en realitat masculí, sinó, 
simplement, no femení. Si un matrimoni 
jove va a viure al pis del costat de ma 
casa, quan l’hauré conegut puc dir, per 
exemple: «He conegut els nous veïns. 
Són molt simpàtics.» ¿És possible que hi 
haja algú que diga una cosa tan estram-
bòtica i inversemblant com: «He cone-
gut el nou veí i la nova veïna. Ell és molt 
simpàtic i ella és molt simpàtica»? Evi-
dentment, això no ho diu ningú, perquè 
és una cosa absurda. Sempre s’ha pre-
guntat: «Quants fills tens?» I la resposta 
pot haver sigut: «En tinc cinc: dos xics i 
tres xiques.» Ningú no ha preguntat mai: 
«Quants fills i quantes filles tens?»

Seria més adequat que anomenà-
rem gènere específic el que ara ano-
menem gènere femení (perquè, quan 
s’aplica a persones o animals, aquest 
gènere és específic del sexe femení) 
i gènere inespecífic el que ara s’ano-
mena gènere masculí (perquè, quan 
s’aplica a persones o animals, aquest 
gènere no és específic de cap sexe). 
De tota manera, els gramàtics haurien 
d’estudiar profundament aquesta flexió 
nominal que anomenem gènere, que és 
conseqüència de les antigues declina-
cions llatines i que no està relacionada 
amb el sexe, i haurien de pensar en una 
denominació alternativa. En aquest cas, 
el nom sí que fa la cosa. El professor 
Abelard Saragossà reflexiona sobre açò 
en la seua Gramàtica valenciana rao-
nada i popular.

Ara és moda dir que això de «tre-
balladors i treballadores» és «políti-
cament correcte», expressió que no sé 
què significa. Però sí que sé que dir-ho 
d’eixa manera és «lingüísticament ina-
dequat», perquè va en contra de les 

estructures més bàsiques de la nos-
tra llengua i la perjudica molt serio-
sament. La gent associa, equivocada-
ment, «gènere gramatical masculí» 
amb «sexe masculí», i això és totalment 
fals. Una cosa són els gèneres grama-
ticals i una altra cosa ben diferent el 
sexe de les persones o dels animals. 
La gent confon els dos conceptes i per 
això parlen de «violència de gènere» 
quan haurien de parlar de «violència 
de sexe» per a expressar la idea que els 
hòmens actuen violentament contra les 
dones. Jo, quan sent això de «violència 
de gènere», sempre em ve al cap que el 
gènere epicé ataca d’una manera brutal 
el gènere ambigu o que el gènere comú 
es llança com una bèstia salvatge sobre 
el gènere neutre.

Si seguírem aquesta moda absurda, 
les festes de moros i cristians, tan 
populars a Alcoi i altres moltes pobla-
cions valencianes, hauríem d’anome-
nar-les festes de moros i mores i cristi-
ans i cristianes, ja que si una persona 
diu «alcoians i alcoianes» i, a conti-
nuació, diu «festes de moros i cris-
tians», això implica que eixa persona 
no es partidària de la participació de 
les dones en la festa, perquè, si consi-
dera que «alcoians» es referix només 
als hòmens, «moros i cristians» també 
s’ha de referir necessàriament només 
als hòmens i, per consegüent, exclou la 
dona de participar en la festa. I si eixa 
persona sí que n’és partidària i, malgrat 
ser-ho, ho diu així, aleshores parla 
d’una manera totalment incongruent, 
sense gens de coherència lingüís tica. 
Confie i espere que tots tinguem trellat 
i que el sentit comú i l’amor a la llengua 
faça que actuem dignament i que no 
caiguem en el parany de dir una cosa 
tan absurda, tan postissa, tan ridícula i 
tan cursi com festes de moros i mores i 
cristians i cristianes.

En fi, confie que puguem continuar 
dient tothom per a referir-nos a totes les 
persones, siguen mascles o femelles, i no 
aparega cap il·luminat que ens diga que 
cal dir tothom i totadon. u
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Cos de bombers

Jaume Corbera Pou (Universitat de les Illes Balears)

P erseverant en la lloable croada 
d’aconseguir el respecte i la igual-
tat entre homes i dones a base de 

forçar la llengua (qualsevol pot ado-
nar-se que, d’ençà que s’insisteix tant en 
això dels «benvolguts i benvolgudes», 
les agressions a dones per part d’homes 
han disminuït), el Consell de Mallorca, 
fent orelles de cònsol (o hauríem de 
dir «de cònsol/cònsola»?) al document 
del Departament de Filologia Catalana 
i Lingüística General sobre aquesta 
qüestió (1), ha publicat una guia d’estil 
de llenguatge no sexista i ha anunciat 
la instal·lació als ordinadors d’una eina 
informàtica (Themis) que analitza el 
llenguatge i en «denuncia» les construc-
cions considerades sexistes, molt opor-
tuna en aquesta època de crisi (deu ser 
regalada...). La guia, tot s’ha de dir, és 
més moderada d’allò a què estam acos-
tumats, però no pot estar-se de recoma-
nar l’ús de substantius de suposat sentit 
col·lectiu per a evitar els dissortats ano-
menats «masculins plurals genèrics». 
Cal dir «ciutadania» per «ciutadans» 
(«20.000 ciutadania es manifesten 
contra la llei»), «població» per «habi-
tants» («Mallorca té 233 població per 
km²), «funcionariat» per «funcionari» 
o «funcionària» («Sabeu que hi viviu, 
de bé, el funcionariat!» [sobretot des-
prés de la rebaixa del sou]), «jovent» 
per «joves» («centenars de jovent han 
celebrat l’acampallengua»), «veïnat» 
per «veïns» («hem de fer una associa-
ció de veïnat»), «direcció» per «direc-
tor» o «directora» (és igual canviar de 
«direcció» que canviar de «director»?), 
«secretaria» per «secretari» o «secre-
tària» («fer de secretaria és una gran 
responsabilitat»; i per què no «secreta-
riat»?), etc., etc. A més d’haver forçat 
la llengua a voler dir allò que mai no 
havia dit (la «ciutadania» mai no ha vol-
gut dir ‘el conjunt dels ciutadans’, sinó 
‘la condició, la qualitat, de ciutadà’; la 
«secretaria» és un càrrec o una institu-
ció, com la «direcció» o la «gerència»), 
s’ha promogut un sufix -at col·lectiu que 
en català era raríssim, no productiu, cal-

cant-lo del castellà -ado. Per a combatre 
un suposat «masclisme», s’afavoreix la 
castellanització... Bé anam! I quan no es 
pot recórrer a aquests falsos col·lectius 
s’aconsella fugir de l’endimoniat masculí 
canviant-lo per perífrasis com «la per-
sona ...»: «la persona que ocupa la Pre-
sidència» (i si sabem qui és, no podem 
dir «el president» o «la presidenta»?), o 
«la població...» («els mallorquins»? No!: 
«la població de Mallorca»! El llibre de 
Josep Melià La nació dels mallorquins 
s’haurà de reeditar titulat La nació de 
la població de Mallorca!, i el de Josep 
Massot Els mallorquins i la llengua 
autòctona haurà de ser La població 
de Mallorca i la llengua autòctona!...), 
o «la classe...» (en lloc del tòpic «tots 
els polítics són uns lladres», hauríem 
d’ensenyar la gent a dir «tota la classe 
política és una classe robadora»; no 
sona tan contundent i no és discrimi-
natori...). La guia, a més d’altres reco-
manacions en què no m’aturaré, tracta 
la feminització dels noms de profes-
sions i ofereix una llista amb totes les 
ocupacions i tots els càrrecs que hi ha 
al Consell, i en dóna el nom en ver-
sió masculina i en versió femenina, 
si hi és. Em sembla molt bé, perquè 
de vegades hom dubta de si determi-
nats substantius tenen o no flexió de 
gènere, i la llista pot aclarir el dubte. 
Vet aquí, però, que en aquest capítol 
les autores han estat en un moment 
concret traïdes pel subconscient, per 
la seva competència lingüística natu-
ral, la que evita totes aquestes mane-
res rares de parlar que en diuen llen-
guatge no sexista. Ni elles mateixes no 
se n’han pogut escapar! A la pàgina 32, 
i algunes de les pàgines següents, fan 
referència al «cos de bombers»! [sic]. Sí, 
sí, al «cos de bombers»! O és que no hi 
ha bomberes? O és que no sabien com 
dir-ho? «El cos de bombers i bomberes 
(o de bomberes i bombers [no sé si l’orde 
també és discriminatori])» / «El cos de 
la bomberia» / «El cos del bomberat» / 
«El cos de la classe bombera» / «El cos 
de la població bombera» / «El cos de 

les persones bomberes»... Tot això són 
possibilitats que la guia ofereix i són 
ignorades!

Tot plegat faria riure si no fos que ja 
han passat tres anys des que l’esquerra 
teòricament defensora de la promoció 
i normalització de la llengua catalana 
governa (fins fa poc amb Unió Mallor-
quina) les institucions més impor-
tants de les Balears, i on és l’avanç en 
aquest camp? L’heu vist enlloc? A part 
de reduir (no ‘eliminar’) el bilingüisme 

Tot plegat faria riure si 
no fos que ja han pas-
sat tres anys des que 
l’esquerra teòricament 
defensora de la pro-
moció i normalització 
de la llengua catalana 
governa (fins fa poc 
amb Unió Mallorquina) 
les institucions més 
importants de les Bale-
ars, i on és l’avanç en 
aquest camp?
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El veí i el veïnat
Gabriel Bibiloni

V eí és una paraula que pot ser 
adjectiu o substantiu. Com a 
adjectiu significa ‘pròxim, que 

és a prop’, i avui s’aplica a entitats físi-
ques (estats veïns, cases veïnes), però 
antigament s’aplicava a qualsevol cosa, 
material i immaterial («la mort ab gran 
pena me era vehina», és a dir, pròxima, 
diu el Tirant). Com a substantiu, veí sig-
nifica o bé la persona que viu molt a 
prop, sovint al costat («val més un bon 
veí que un mal parent»), o bé la persona 
que habita en una determinada vila, llo-
garet o àrea urbana (els veïns de Petra, 
l’associació de veïns).

Veí procedeix del llatí vecinus, dissi-
milació de vicinus, i aquest és un derivat 
de vicus (poble, llogaret). El llatí vici-
nus també era alhora un adjectiu i un 
nom, amb els mateixos valors que els 
del català actual. L’adjectiu, amb el sig-
nificat de ‘pròxim’ en general, es con-
serva en l’italià vicino («la casa è molto 
vicina al mare»).

Vicinus, o vecinus, dóna en català 
dues formes: la que avui és general, veí, 
i una forma en què es conserva la c lla-
tina transformada, vesí, avui viva a part 
de les Balears i en alguna comarca del 
Principat. Sembla que en català antic hi 
havia les dues formes, i a partir d’aquí 
veí anà ocupant la major part de l’espai 

i vesí restà com a minoritària. Pel que 
fa a Mallorca, ja al principi de l’època 
catalana veiem un Llull que escriu veí 
(o vehí) i un Turmeda que escriu vesí. 
Sembla, però, que la forma vesí és la que 
va quedar com a predominant. Avui és la 
que usen normalment a Menorca i a les 
Pitiüses. A Mallorca, un temps enrere 
també era general l’ús de vesí, paraula 
que encara es pot sentir en alguns pobles. 
El que ha passat a Mallorca és que veïnat 
ha ocupat –usurpat, diu Coromines– el 
lloc de vesí. Per què i com?

En la llengua general ja se sap que 
veïnat significa el conjunt de veïns d’un 
poble, barri o carrer («Amb aquests 
crits despertaràs tot el veïnat»), o bé un 
conjunt de cases que formen una petita 
entitat de població. Aquesta paraula ve 
del llatí vicinatus, amb el mateix signi-
ficat i, òbviament, derivat de vicinus. Em 
fa la impressió que el veïnat mallorquí 
(‘veí’) ha vingut per una altra via: sem-
bla que de l’adjectiu veïnat, relacionat 
amb el verb veïnar, ‘tenir relacions de 
veïnatge’. La substitució hauria comen-
çat per aquest ús adjectiu (una casa veï-
nada, una possessió veïnada), i després 
l’adjectiu hauria passat al valor substan-
tiu, primer aplicat als veïns pròxims (els 
meus veïnats) i després als veïns com 
a conjunt de residents (l’associació de 

veïnats). De fet, hi ha llocs on només 
s’empra veïnat en el primer sentit i es 
conserva vesins per al segon. El dicci-
onari d’Antoni Figuera (1840), interes-
sant pel caràcter descriptiu del català 
mallorquí de l’època, registra vesí (amb 
tots els sentits) i veynâd (definit com a 
‘immediat, prop, al costat’), alhora que 
consigna vehí en un apèndix «de termes 
mallorquins antiquats ... per a entendre 
el poeta llemosí Ausias March». També 
inclou els castellanismes vesindari i 
vesindat, que el lexicògraf percebia com 
a paraules catalanes normals.

Naturalment, qui vulgui que digui 
veïnat amb el significat de ‘veí’, però una 
altra cosa hem de propugnar per als regis-
tres formals i neutres, de tipus informatiu 
o expositiu, dels mitjans de comunicació 
i àmbits semblants. Aquests àmbits han 
d’aspirar a construir una llengua basada 
en la voluntat d’unitat i confluència de 
les diferents varietats territorials, objec-
tiu que s’assoleix renunciant cadascú a 
les alteracions que hagin separat el propi 
parlar dels usos generals. Una llengua, a 
més, clara i precisa, en què hi hagi les 
mínimes possibilitats de confusió i dre-
çada amb la idea que el destinatari poten-
cial del missatge és tota la comunitat lin-
güística. Aquí els veïns són els veïns, i el 
veïnat és el conjunt de veïns. u

de les ràdios i televisions oficials, hi ha 
més presència del català a l’àmbit públic? 
Quants de comerços nous, inaugurats en 
aquests anys, heu vist retolats en català? 
Quantes pel·lícules en català heu pogut 
anar a veure als cinemes? Heu vist que 
hagin canviat Ibiza per Eivissa en el 
logotip publicitari de les Illes Balears? 
Quanta publicitat en català podeu llegir o 
sentir cada dia? S’han acabat els conflic-
tes amb la Guàrdia Civil o la policia per 
qüestions de llengua? En què hem avan-
çat? Potser una mica en classes de català 
per a adults... I pus! I mentre la situació 
lingüística es manté com sempre, amb la 
catalana com a llengua símbol i llengua 
nosa, a les institucions sobretot els preo-
cupa que no diguem «els ciutadans», sinó 
«la ciutadania»... El Consell de Mallorca 

més valdria que es preocupàs, per exem-
ple, que el programa de mà de les òpe-
res representades al Principal de Palma 
fos escrit en català sense faltes (per cert: 
a l’argument de Rigoletto hi surten «els 
cortesans», i no «la cortesania» ni «el 
cortesanat») o que es preocupàs, també, 
que la traducció catalana del text fos més 
correcta i més coherent: tant els és dir 
«som» com «sóc», «anau» com «aneu», 
«estim», com «estimo», «tenc» com 
«tinc», fent una mescladissa de formes 
desbaratada, com si hi hagués por d’usar 
les nostres formes tradicionals, tan cor-
rectes i legítimes com les més usades del 
català central.

Potser pensen que amb aquestes bri-
llants iniciatives engrescaran qualcú, 
però més bé em tem que el desencant és 

de cada vegada més general i poc profit 
en trauran a les pròximes eleccions. Per 
sort, encara ens queda el recurs d’anar 
a la pàgina web del Consell i cercar-hi 
els telèfons d’«Atenció al ciutadà» i fer 
qualque reclamació. Bé, és clar, això si 
sou home; si sou dona us quedau sense 
telèfon, perquè no n’hi ha cap d’«Atenció 
a la ciutadana». u

(1) Nota de la Redacció: Reproduït 
en aquest número de Llengua Nacional 
com a editorial (p. 3).

Article publicat en el Diari de Balears 
(dilluns 7 de juny del 2010)
Article publicat en el blog El Do de la Paraula 
(dimarts 8 de juny del 2010)
<http://www.dodeparaula.blogspot.com>

Article publicat en el Diari de Balears 

el dia 19 de desembre del 2009
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Vertigen i llatinismes anàlegs en -gen

Lluís Marquet

É s prou sabut que vertigen és la 
forma correcta corresponent 
al castellanisme vèrtig. El mot 

vertigen figura així correctament en el 
Diccionari general de Fabra, però la 
forma vèrtig ja havia estat detectada 
com a mal adaptada en català i esme-
nada molt abans. Resulta força curiós 
resseguir alguns escrits antics de Fabra 
a fi de veure com es va adonar que calia 
eliminar el castellanisme vèrtig.

La cosa va anar de la següent 
manera. Fabra, en elaborar la Gramá-
tica de la lengua catalana (1912), havia 
previst incloure-hi aquest mot, entre 
molts altres exemples, indicant-ne 
les equivalències entre el castellà i el 
català. Però en revisar les proves de la 
gramàtica esmentada, de Bilbao estant, 
va rebre una carta (que no conei-
xem) de Joaquim Casas-Carbó en què 
segurament l’advertia de la incorrecció 
del mot vèrtig, comentari que motivà 
que Fabra li enviés una carta (setembre 
de 1910) que textualment deia:

 «Tens raó, vèrtig és inadmissible. 
Vértigo castellà comença per tenir 
l’accentuació equivocada. Altrament, 
el nominatiu vertigo donaria en cat. 
vertíg, forma gens convenient. Prenent 
per forma fonamental l’acusatiu (com 
l’italià, i el francès), tindríem vertigen 
o vertige no vertigi. Vejam si decidiu 
alguna cosa sobre aquest mot, que ja 
veuríem d’enquibir en alguna part.»

De fet, l’exemple va ser suprimit i 
no apareix en el § 29 de l’esmentada 
gramàtica ni fou incorporat enlloc de 
l’obra.

L’anècdota és molt il·lustrativa. 
Certament vèrtig no és admissible i 
per això Fabra no fa figurar aquest mot, 
considerat incorrecte, en la gramàtica. 
Però, que sapiguem, després no en parla 
enlloc més. Observem els equivalents 
en les altres llengües romàniques: fr. 
vertige, it. vertigine, port. vertigem, 
cast. vértigo. En català el mot quedà 
així fixat en la forma vertigen (antiga-
ment hi havia la forma vertige). L’ori-
gen del mot és el llatí vertigo -iginis, i 

l’adaptació es fa de l’acusatiu vertigi-
nem. El castellà el pren del nominatiu 
vertigo però l’accentua malament.

Ara bé, el mateix argument serveix 
per als llatinismes anàlegs. Aquest és 
el cas del mot cartílag, forma que pre-
senta la mateixa anomalia que vèrtig. 
El llatí cartilago (acusatiu cartilagi-
nem) ha de ser adaptat en la forma 
cartilagen. Fixem-nos en les equiva-
lències en les diferents llengües: fr. 
cartilage, it. cartilagine port. cartila-
gem. Només el castellà fa erròniament 
cartílago, forma coherent amb vértigo, 
però igualment mal adaptada. I aquest 
cartílago castellà és el responsable 
del català cartílag, tan condemnable 
com vèrtig. Exactament igual passa 
amb el mot mucílag, forma que cal-
dria canviar en mucilagen (fr. muci-
lage, it. mucilagine, port. mucilagem, 
però cast. mucílago). Contràriament 
a aquests darrers mots, en tenim un 
altre de ben adaptat: impetigen (fr. 
impétigo, it. impetigine, port. impeti-
gem, però cast. impétigo).

Veiem que es tracta d’adaptacions 
de mots llatins en -ago -aginis o bé en 
-igo -iginis. Notem que n’hi ha alguns 
que s’han adaptat a partir de la forma 
de nominatiu, com imago, virago, lum-
bago. En aquest punt no sempre hi ha 
una coincidència absoluta entre les 
llengües; així el francès fa impétigo 
(malgrat la forma antiga impétige).

Francesc de B. Moll, en la seva 
Gramática histórica catalana, afirma 
que el sufix llatí -aginem esdevé en 
català -atge i dóna com a exemple 
imatge (§ 364, p. 267). És bo de recor-
dar que antigament s’havia fet servir la 
forma cartilatge. Fabra, però, fa cartí-
lag i també mucílag, putrílag, tussílag, 
tots mal adaptats. Diferentment, la gra-
màtica de Moll no diu res del sufix llatí 
-iginem. Però Fabra va fixar, com hem 
dit, vertigen (en la carta esmentada de 
Casas-Carbó i després en el Diccionari 
general), forma coherent amb origen. 
També recull en el Diccionari general 
el mot impetigen.

Cal no confondre aquests mots an -
teriors acabats en -gen amb els formats 
amb el sufix -gen, com antigen, gaso-
gen, halogen, mots cultes en què aquest 
-gen té el significat de ‘generador, que 
genera’.

Molt semblants formalment però 
ben diferents semànticament i quant a 
l’origen, hi ha uns pocs mots acabats 
en -gin com misogin, filogin, en què 
el sufix -gin, d’origen grec, significa 
‘dona’. Són també mots ben diferents 
dels que tractem aquí.

Com a conclusió de tot això que 
hem exposat, no veiem per què Fabra, 
que va adoptar encertadament el mot 
vertigen, recull en el Diccionari gene-
ral mots mal adaptats com cartílag i 
anàlegs, calcats del castellà i injusti-
ficables en català. Tots aquests mots 
han estat mantinguts intactes en els 
diccionaris catalans posteriors. Cal-
dria algun dia canviar de criteri i 
esmenar-los. u
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Una incorporació interessant 
de clític al verb
Robert Gómez-Ten (Universitat de Girona)

A lgunes de les solucions lingüís-
tiques utilitzades per l’escriptor 
Joan Sales ja van ser defensa-

des per algunes opcions alternatives al 
fabrisme. En aquest sentit és important 
tenir present el problema de la codifica-
ció lingüística si tenim en compte que el 
pare Josep Calveras, per exemple, havia 
proposat la combinació l’hi en comptes 
de les solucions normatives la hi i li ho i 
n’hi per li’n, cosa que Sales també apli-
carà trenta anys després a les novel·les 
del Club dels Novel·listes. Tant A.M. 
Alcover com Calveras també defensen 
verbs com endur-se però també entor-
nar-se, utilitzats en Incerta glòria i en 
el Club. Es constata, doncs, que Sales 
optava per unes formes lingüístiques 
que no coincidien amb les de la norma-
tiva, però que comptaven amb una bona 
tradició entre els opositors de Fabra. 
Sales, com Coromines o Ruyra, tam-
poc no es limitava a ser un usuari pas-
siu de la llengua, sinó que en pretenia 
resoldre els problemes més evidents. És 
per això que les coincidències de criteri 
amb altres escriptors o gramàtics no 
havien de ser causades necessàriament 
per la influència mútua, sinó que mol-
tes de les solucions no normatives que 
planteja Sales resolen problemes que 
aleshores ja podia percebre qualsevol 
escriptor o gramàtic.

Si consultem la paraula vergonya en 
el DIEC2, ens trobem amb la forma ver-
bal donar-se vergonya:

«2 1 f. [Lèxic Comú] Torbament de l’ànim 
per una falta comesa, per una humilia-
ció rebuda. No et fa vergonya d’haver 
acceptat un càrrec dels enemics de la 
teva pàtria? Donar-se vergonya d’haver 
comès una falta. Li hauria de caure la 
cara de vergonya, jo no sé com no li cau 
la cara de vergonya, d’haver fet això.»

En canvi, si la consultem dins el 
Gran diccionari de l’Enciclopèdia Cata-
lana i l’Hiperdiccionari català-castellà-
anglès ens apareix amb la forma donar-
se’n vergonya:
«f Torbament de l’ànim per una falta comesa, 

per una humiliació rebuda. Fer vergonya. 

Donar-se’n vergonya. Caure la cara de 
vergonya.»

Si ens remetem al verb, no se sap si 
la forma és donar-se vergonya amb el 
règim verbal corresponent (de + SN o 
bé que + oració) com dóna a entendre el 
DIEC2 o bé simplement donar-se’n ver-
gonya, com exemplifica el GDEC. 

Tant l’Alcover-Moll (tant dins els 
articles a dins de donar com en els de 
vergonya) com la segona edició del dic-
cionari de Fabra, com Coromines (que 
també fa referència a AlcM), el tracten 
com el DIEC2, és a dir, com a donar-se 
vergonya; però el GDLC i l’Hiperdic-
cionari català-castellà-anglès el tracten 
com a donar-se’n vergonya. Fins Jordi 
Ginebra cita donar-se’n vergonya dins 
l’apartat «Concurrència Verbonominal 
Predicativa» (Jordi Ginebra et al., 2003: 
37-38) com una mena de verbs de suport 
donar-se’n + vergonya, tot i que reco-
neix que encara no hi ha cap recerca 
exhaustiva en aquest camp. Però no és 
tan senzill. ¿Tenim prejudicis, avui, amb 
les formes verbals amb pronom? Vegem 
com ho resumeixen Fabra i Coromines 
en el cas dels verbs prefixats, el prefix 
dels quals prové de inde (cito la gramà-
tica pòstuma de Fabra, 1993: 145: (§ 153) 
i, a continuació, les nomenclatures del 
DECLC i les observacions de Coromi-
nes en aquest sentit):
«En alguns verbs, la síl·laba em o en amb què 

co mencen és el pronom en: emportar-se, 
en dur-se, [emmenar], empensar-se, en riu-
re’s, emburlar-se. Els dos darrers es con-
sideren inacceptables. No es dirà, doncs, 
Ell s’emburla de tothom. D’això, ell se 
n’emburla. Va enriure’s del seu pa re, 
sinó Ell es burla de tothom. D’això, 
ell se’n burla. Va riure’s del seu pare. 
Cal evitar també construccions com Va 
em portar-se’n quatre capses (cal dir: Va 
em portar-se quatre capses); és, en canvi, 
cor recte: Capses? Va emportar-se’n qua-
tre o se’n va emportar quatre.»

Ho constata Coromines en el següent 
article dins l’entrada RIURE VII, 
346b47-56:
«Verbs prefixats: Enriure’s (de ---), vulga-

risme poc recomanable que se sent bas-

tant pertot, però no ha tingut èxit enlloc, 
puix que el correcte riure’s de--- per ‘bur-
lar-se’ fa el mateix servei: «voltros predi-
cant mos dèis / que dins l’Escriptura es 
troba / que quan fèis almoina a un pobre / 
al mateix Cristo la fèis: / jo supòs que no 
us n’enrèis, / però no ho posau en obra», 
mordaç i dreturera sageta de l’inconfor-
mista, enginyós i popular menorquí JVivó 
(†1780), Camps Merc. (Folkl. i, 198).» 

Fins aquí, res a dir-hi. També ens ho 
explica dins l’article de l’entrada DUR 
III, 220a18-40:
«D’altra banda el modern endur-se [Atl.] 

resultant d’aglutinació en combinacions 
com se l’en duia, se l’en durà, on en és 
l’adverbi en provinent de inde; no la 
registra encara Lab., i l’eviten escriptors 
tradicionalistes de primers del S. xix: 
«per haver-se’l-ne dut», B. de Maldà 
(Col·l. B. V., 126), però ja devia ser cor-
rent en els segles baixos: «l’Escriva se 
l’ha’nduyta» (-duda) en diverses versi-
ons del vell romanç de la Filla del Car-
mesí (una de recollida a Besalú-Olot, 
una altra en el Gironès i una altra, MilàF 
(250B1, C1, Pujol); i a fi de segle l’usen 
ja fins en llenguatge distingit i solemne: 
«Gran Duc Esteve ―Fill meu! (endu-
ient-se’l abraçat)», Guimerà (La Reina 
Jove iv, 10, p. 271); «ab una veu que 
denunciava un immens desconsol, me 
cridà: ―Albert, se’ns l’han enduyta!», 
Vayreda (Puny.1 xii, 200); combinació 
que s’ha imposat en el Princ. i a les Illes 
(sovint amb doble en redundant, ço que 
ja és vulgar, però que ha penetrat fins 
a Menorca i Eivissa);* fins en rossello-
nès («revén tan car de vos l’endúrə com 
---», Estoer, 1960), si bé allí encara hi ha 
resistència en les zones més conservado-
res: sə n u dú, Aiguatèbia (id., i no pas 
s’ho enduu).»

* Ferrer Guinart (Rond., 218); «andursen: lle-
varse algo», PzCabr.

Continuem seguint-li les pistes. 
També el rastregem en l’article de l’en-
trada FUS IV, 240b42-45:

«en fi també s’enfusà, prefixat a la manera del 
fr. s’envoler o del cat. endur-se: «Cifèr 
--- per un trau de sarraio / pòu s’enfusà 
poulidamén / e vous anà tenì d’a ment!» 
(Nerto iii, 297).»
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També dins PESAR VI, 471a21-25:
«Empensar-se: Fabra, Gram. pòstuma 1948, 

§ 153 el registra entre els verbs amb en- 
provinents d’en pronom (inde), junt amb 
emportar-se, endur-se (sense donar-lo 
com a inacceptable com ho fa per a 
enriure’s). AlcM el dóna del Penedès per 
‘empescar-se, idear’.»

Finalment, però, Coromines argu-
menta l’estructura d’aquest tipus de verbs  
dins PORTAR VI, 735b48-736a12:
«Emportar-se: resulta de l’aglutinació en els 

temps personals del verb, com se’n porta, 
entès s’emporta: a l’Edat Mitjana ja era 
usual sense soldadura de l’adverbi: «aquest 
escut --- yo·l m’ên portaré—. --- lo prês 
e·l s’ên portà», S. xiv, Reixac (Questa, 
21.38). L’aglutinació ja devia estar con-
sumada en el S. xvi, quan hi hagué la 
gran tragèdia menorquina, en què gent de 
Ciutadella pensava «dexar la ciutat y, ab 
alguna bona orda, anar-se’n, emportan-
se’n dones y minyons a la volta de Mahó», 
a. 1558 (BABL ii, 79): on, gramaticalment 
només estaria subjecte a crítica la repeti-
ció de -en al final. Els nostres lèxics no li 
donaren entrada fins a Lab. (1839; amb la 
frase il·lustrativa: «no se ho emportarà lo 
vent: tenir alguna cosa»).

»Com indicà Fabra en Converses Filològ. 
no té res de criticable aquesta útil neo-
formació de la llengua, i ja se’n servien 
en el segle passat els escriptors de totes 
les regions: «--- l’agafà altra vegada, y 
seguí emportant-se’l sala amunt», NOller 
(Notes de c., 112); «tenen --- la costum 
d’emportar-se un grapat de figues seques 
en lo sí per a fer boca», MGadea (T. del Xè 
i, 158); el mateix deu voler dir PzCabr. a 
Eivissa («ampurtà: llevarse»), encara que 
l’improvisat lexicògraf s’oblidi de consig-
nar-hi el pronom reflexiu.»

Per tant, Coromines, tot i fonamen-
tar-se en Fabra, aquí sembla que atorga 
legitimitat, «útil» a la «neo-formació» 
del verb emportar-se. Vegem tot seguit 
com tracta la dualitat de tornar-se’n i 
entornar-se’n dins PUIG VI, 855a17-32 
a propòsit de pujar-se’n (hem de tenir 
present que aquesta dualitat la podem 
trobar en les obres cèlebres del jove Pla 
publicades per Catalònia com, per exem-
ple, en La llanterna màgica): 
«Com en el cas de portar-se’n, volar-se’n, i 

fins tornar-se’n, però menys extensa-
ment, s’hi produí una aglutinació del pro-
nom en, d’on nasqueren els nous verbs 
emportar-se, endur-se, envolar-se i fins 
entornar-se(’n): també aquí existí la ten-
dència a crear a base d’allò un verb neo-
lògic empujar-se: «los fums del cham-
pagne se li havian empujat al cervell y se’l 
sentia pesant y tèrbol», NOller, La Pap.1, 

205,* que no va arribar a cristal·litzar en 
la llengua comuna; però en alguns llocs 
se’n derivà empujament ‘ascensió (al cel)’: 
«Apòstols i germans meus: què és estat de 
la Verge Maria. ―Ha passat d’aquest món 
a l’altre i tu no l’has vista? ―Però he vist 
el seu empujament. ―Ah, Tomàs, Tomàs! 
Sempre seràs Tomàs» història piadosa 
menorquina (Camps Merc., Folkl. i, 70).»

»*Abusivament canviat (i trivialitzat) en «li 
havien pujat al cap» pel corrector de 
català de les O. C., p. 186.»

Així, doncs, la forma empujar-se no 
va arribar a cristal·litzar i Coromines és 
conscient de la dualitat entre tornar-se’n 
i entornar-se, però hi afegeix entornar-
se’n. Fixem-nos que Coromines aquí va 
amb peus de plom, ja que els parènte-
sis fan que no prengui partit per cap de 
les dues darreres formes. Ho reprèn en 
TORN VIII, 611b53-612a1: 
«Entornar al més sovint no és més que mala 

grafia, p. ex., s’entorna, s’entornarà per 
se’n torna, se’n tornarà. De vegades hi 
ha hagut veritable aglutinació de l’adverbi 
en, cosa tolerable en casos com entorna-
te’n! per torna-te’n, entornant-se’n etc.; 
incorrecte i superflu en casos com se 
n’entorna, -nava per se’n torna, se’n tor-
nava. Alguns cops també es diu que una 
peça s’entorna per ‘s’arronsa, s’encon-
geix’ (llavors en- és inseparable).» 

Però la pregunta és la següent: com 
se sap, si en la forma entornar-se hi ha 
hagut veritable aglutinació i no és, per 
tant, el resultat d’una mera reduplicació 
supèrflua com enriure’s o emburlar-se 
proscrit per Fabra en la gramàtica pòs-
tuma de la primera citació? Això em 
torna a fer dubtar de la forma verbal que 
he fet servir com a pretext (donar-se ver-
gonya o donar-se’n vergonya?). 

Coromines en torna a parlar dins 
SEGUIR VII, 746b45-50:
«Enseguir-se [Belv., ant.], resultant de l’aglu-

tinació de -en que formava part de seguir-
se’n ‘esdevenir-se’ (tal com emportar-se, 
endur-se, enretirar-se etc.): «fon cas 
indeliberat e fortuit, per ocasió dels dits 
fadrins christians, presos, enseguit» Val., 
a. 1460 (Gual C., Congr. H. C. Ar. iv, 491); 
enseguidor. Entreseguir-se [Lacav., ant. 
Belv.]; entreseguiment [id., id.].»

Vegem què ens diu Júlia Todolí 
(Todolí, 1998: 96) sobre la característi-
ques d’aquests verbs:

a) La incorporació del clític al verb no 
és arbitrària
El procés d’incorporació lèxica al verb no és 

un procés regular, però tampoc no és arbi-

trari, sinó que sol afectar determinades 
classes o subclasses de verbs. Els clítics 
acusatius, per exemple, solen acompanyar 
verbs que funcionen transitivament quan 
apareixen sense el clític i intransitiva-
ment quan van amb clític (passar l’es-
tiu / passar-s’ho bé). El clític en, al seu 
torn, sol aparèixer amb verbs intransitius 
de moviment i, més concretament, amb 
verbs ergatius que mostren un canvi de 
lloc (anar-se’n, sortir-se’n / *nadar-se’n, 
*córrer-se’n). El clític hi, finalment, afecta 
els verbs de percepció física o intel·lectual 
i, molt especialment, els que mostren una 
percepció física involuntària (veure-hi 
o sentir-hi, per exemple). Dins el grup 
dels verbs de percepció física voluntària, 
alguns poden funcionar pronominalment 
(mirar-s’hi, palpar-hi o tocar-hi), però 
d’altres, no (*escoltar-hi).

b) Tendeixen a prefixar-se al verb

La funció lèxica d’aquests clítics 
provoca que tendeixin a prefixar-se al 
verb. El més prefixat és el clític en, que 
apareix completament integrat a alguns 
verbs, com ara els verbs emportar-se 
o endur-se, probablement per la iden-
titat formal que manté amb el prefix 
en. Tot i això, també hi ha altres casos 
de pronoms lèxics que no mantenen 
semblances formals amb cap prefix i que 
tendeixen a prefixar-se al verb. Així, en 
valencià col·loquial hi ha contextos en 
què el clític hi apareix clarament pre-
fixat a la forma del verb, com a (107), 
on el clític que depèn de l’infinitiu es 
troba preposat, i no posposat, com escau 
a aquests verbs. 

Finalment, en la Gramàtica del català 
contemporani (Solà et al., 2002: 943):

«La diferència entre clítics pronominals inhe-
rents i altres tipus de clítics es reflecteix 
en determinats usos dels pronoms febles. 
En la majoria de varietats valencianes, per 
exemple, el pronom feble hi no existeix 
sinó com a pronom feble inherent amb 
alguns verbs. Així, tal com descriu Colo-
mina (1985: § 4.1.4), hi només es troba 
a haver-hi i en verbs de percepció com 
veure-s’hi o en frases fetes com No s’hi 
val. En varietats de l’alacantí l’ús de hi 
ha quedat restringit a la forma hi ha, pro-
nunciada sovint amb el clític pronominal 
a darrere (com va passar històricament 
en castellà): ha-hi. Un altre cas en què la 
distinció entre clítics pronominals inhe-
rents i altres menes de clítics pronomi-
nals crea diferències en l’ús dels pronoms 
febles fa referència a la combinació del 
pronom feble en amb el pronom feble 
ho. La combinació n’ho (comentada amb 
més detall al § 10.3.3.5) és existent en la 
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immensa majoria de varietats del català 
quan tots dos pronoms es relacionen amb 
sintagmes de l’oració (aquesta combina-
ció és la que hauria de sorgir, en principi, 
quan pronominalitzéssim els arguments 
això i de l’armari a l’oració Ha tret això 
de l’armari: *N’ho ha tret). Com consta-
ten Badia (1962: § 118) i Mascaró (1986: 
139), aquesta combinació només pot apa-
rèixer quan el pronom feble en és inhe-
rent, com és el cas en el verb endur-se’n 
(o dur-se’n), que conté dos pronoms 
febles inherents, (per a altres parlants, 
aquest verb només conté un neutre ho, 
que representa el complement directe, el 
resultat pot ser n’ho: Això, va endur-se-
n’ho ahir.* Segons Joan Solà (comunica-
ció personal), a Mallorca aquesta combi-
nació és ben viva (Me n’ho vaig dur jo, Se 
n’ho dugueren/duran). En català central, 
almenys per a alguns parlants, aquesta 
aparició de n’ho només es dóna darrere 
de l’infinitiu (per a aquests parlants, és 
agramatical la seqüència *Això, me n’ho 
enduré demà, per exemple). Un exemple 
paral·lel amb el verb emportar-se’n apa-
reix localitzat per Veny i Pons (1998: 
98-99) a Planoles (Si fa vent també se 
n’ho emporta); en aquest cas, els dos pro-
noms febles apareixen en un temps verbal 
que no és infinitiu.»

Per tant, la GCC reconeix la forma 
endur-se’n. No ho fa, però, el DIEC2, 
però sí la gramàtica normativa, provisi-
onal, també del IEC, a la pàgina 386. 

Però, si la forma emportar-se (com 
endur-se) era el resultat d’un procés 
útil, reprendre avui l’ús de dur-se’n en 
lloc de endur-se, després de tot l’em-
bull històric, no seria regressiu? Tornem 
a ser a cap de carrer: ¿és un prejudici, 
això? Finalment Coromines hi torna en 
VOLAR IX, 359a39-359b43:

«Envolar-se, compost per unió dels dos ele-
ments de se’n vola, volar-se’n, que s’usa-
ren plegats en cat. des de sempre sense 
acabar de soldar-se, a diferència del fran-
cès, on s’envoler ja ve assenyalat en el S. 
xii, en Corneille (supra) apareix ja amb 
ús figurat, i en el S. xix se’n formen molts 
derivats: envolée, envolement, envol, cf. 
supra de volantes. Tardà a ser recollit pels 
diccionaris (no encara en el DFa.).

»Però degué ser més avall en la llengua real. 
En molts versos clàssics de Verdaguer 
ja es podria considerar i escriure soldat: 
«Quan un aucell que a estones venia’ns 
a compleure, / per ma dissort, s’en vola, 
bonic com un estel, / de sos jocs a ma prole 
candíssima a distraure / ab son bec d’or, 
y ploma de la blavor del cel», Atl. vi, 21b 
(així en l’ed. de 1878, però de fet s’hauria 
pogut tan bé o millor s’envola); «lo matí 
de Sant Joan / la tortoreta se’n vola, / se’n 

vola voreta’l riu / a cercar ventura bona: / 
un ramellet cull de flors; / millor ventura 
no troba», Canigó i, v. 207. Altres vegades 
ell mateix ja ho escriví soldat: «Quan Jesús 
de la terra s’envolava ---» (Flors de Maria, 
ed. 1910, 41); i pel mateix temps, T. Llo-
rente: «Mon pensament s’envola, / s’en-
vola com esparver» (Versos i, 243, 49).

»En realitat avui apareix ben soldat a totes les 
terres de llengua i en els usos més variats. 
Recordo un joc d’infants que ens ense-
nyava la mare c. 1908-9, on ens pregun-
taven s’envolen, s’envolen ---, i havent de 
contestar a l’endevineta el nom d’un ani-
mal o objecte volador, si ens equivocàvem 
ens posaven penyora. D’aquí derivats com 
a l’envola que Vogel registra amb el sen-
tit de ‘plantant’ («in der Schwebe»), reco-
llint-lo de l’obra d’un prosador, crec Ruyra, 
que de fet l’usa en l’iteratiu a l’envola-
envola (cites de Ruyra etc., en AlcM).

»Acostant-se a un camp o garbera: «els moi-
xons --- han vist en tu com un gra de blat, 
el piquen amb el bec i s’envolen», Coro-
mines; «L’enigma es lleva davant meu 
com un espadat --- Ai castanyers amics!, 
ai moixó que suara has vingut a picar 
arran dels meus peus ---!, ai font que has 
embolcat --- la fluència del meu pensa-
ment! Arrepengeu-vos en mi, no perme-
teu que m’envoli i em perdi, convideu-me 
a les delícies del nostre terrenal platxeri!», 
id. (Viatge a Viena, 1934; Jardins de St. 
Pol, O. C., 820b3f.). Però igual en les 
altres regions de la llengua: «Música, casa 
i peixquera, / s’envolen a la vellea», dita 
proverbial val. (Salvà, Callosa ii, 124); 
Canyissaes, p. 43 (cita a rebolica / embo-
licar). «Mes a la fi n’hom s’aconsola: / sus 
les ales del temps, la tristesa s’envola», 
Saisset (Catal. d. R., 219).

»Després de converses amb Canudas en els 
anys 50 vaig veure que en matèria d’avia-
ció era un ús ben establert i consolidat, i 
a proposta meva el 1955 la S. F. de l’IEC 
acordà consagrar-lo en el DFa. (no en la 
segona ed.: oblit?). Però sí la Gr. Encicl. 
Cat.: «envolar-se: separar-se una aeronau 
de la superfície terrestre», i fins el post-
verbal envol: «l’acció d’envolar-se; la des-
cripció» (vol. vi, 1974, 567). Sovint en la 
Hist. de l’Av. Cat., de Canudas: «L’Han-
riot s’envola Espanya endins» jul. 1927, p. 
146; «L’Aviatick va conquistar l’admiració 
--- quan el veieren envolar-se ---», 146b2; 
«a Lió l’endemà ens envolàrem aviadet, 
seguíem Roine avall ---», 246b12; «J. C. 
--- sense dir res a ningú es va envolar, 
guanyava altura --- i es dirigí a l’illa de 
Mallorca», 296b1.»

Però:
1. Quan se solden, aquests pronoms 

en aquests verbs? 
2. El moment i el fet que se soldin o 

no, depèn de cada verb? 

3. ¿Aquests pronoms són superflus 
només en funció de la tradició escrita, 
depenent de si ja fa alguns segles que 
s’utilitzen o de si són recents? 

4. Són superflus depenent del registre 
que utilitzem la reduplicació de en? 

5. Què fa decantar Coromines per a 
afirmar que la forma sigui «tolerable en 
casos com entorna-te’n! per torna-te’n, 
entornant-se’n etc.; incorrecte i super-
flu en casos com se n’entorna, -nava per 
se’n torna, se’n tornava»? u
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Els mesos de l’any

Eugeni S. Reig

E l calendari romà era, inicialment, 
lunar. L’any tenia 304 dies i deu 
mesos que s’anomenaven Mar-

tius, Aprilis, Maius, Iunius, Quinctilis, 
Sextilis, September, October, Nouem-
ber, December. El primer dia de l’any 
era l’1 de març. Posteriorment s’hi varen 
afegir, a continuació de December, dos 
mesos més, Ianuarius i Februarius. Amb 
aquest canvi l’any va passar a tenir 12 
mesos i 354 dies. En l’any 153 aC es va 
decidir que l’any començara l’1 de gener 
en lloc de l’1 de març. El calendari con-
tinuava essent lunar i bastant inexacte i 
calia intercalar-hi alguns dies –onze o 
dotze– per a fer que fóra coherent amb 
el ritme de la natura. Aquests dies, que 
no pertanyien a cap mes, s’afegien a con-
tinuació del 23 de febrer, quan acabava la 
Terminàlia, festival en honor del déu Ter-
minus, deïtat tutelar de les fronteres. Juli 
Cèsar (100-44 aC), tribú, summe pontí-
fex, censor, dictador vitalici i imperator, 
va introduir el calendari solar de 365 dies 
per tal de substituir l’any lunar. L’any 44 
aC, en què Juli Cèsar va ser assassinat, el 
mes Quinctilis es va anomenar, en honor 
seu i a proposta del cònsol Marc Antoni, 
Iulius, ja que era el mes del seu naixe-
ment. En temps d’Octavi Cèsar August 
(62 aC-14 dC), nebot i fill adoptiu de Juli 
Cèsar, el mes Sextilis, per un senatus-
consultum del 23 aC, va ser anomenat 
Augustus en honor de l’emperador.

Els noms dels mesos de l’any en 
català són: gener, febrer, març, abril, 
maig, juny, juliol, agost, setembre, octu-
bre, novembre i desembre. Estudiem-los 
per separat.

Gener

El nom del primer mes de l’any deriva 
del llatí vulgar jenuariu(m) i aquest del 
llatí clàssic ianuariu(m), que significa 
‘que pertany a Janus’, ja que el mes era 
consagrat a aquest déu romà de dues 
cares, custodi de les portes i claus del 
cel i de la terra. Regia el pas dels dies i 
de les nits i, per això, també dels mesos. 
La forma del llatí vulgar jenuariu(m) és 
analògica amb februariu(m).

La variant for-
mal giner, àmplia-
ment usada des d’an   -
tic, és conseqüència 
del fenomen de 
tan    cament de la e 
en algunes parau-
les començades per 
gen-, molt corrent 
en valencià. Així 
paraules com ara 
gener, genoll, gene-
ral, genet, geneta 
o genovés poden 
tenir, en determinats 
llocs, la pronún-
cia popular «giner», 
«ginoll», «gineral», «ginet», «gineta» o 
«ginovés». Aquest tancament de la e en 
i no és universal i fluctua molt, ja que en 
alguns llocs es produïx i en altres no; en 
alguns llocs es tanca la e de determina-
des paraules, però no la d’altres i, fins i 
tot, hi ha llocs a on coexistixen formes 
amb e i formes amb i. També hi ha deter-
minades paraules començades per gen- 
en les quals no es produïx mai enlloc el 
tancament en i, com ara gendre, generós, 
generositat, geniva, gent, gentada, gen-
teta, gentola o gentil. Com que la cosa 
és molt complexa, la millor solució és 
no consagrar com a forma culta cap de 
les variants populars començades per 
gin-, malgrat que siguen molt antigues 
i tinguen tradició literària. Així, doncs, 
escriurem sempre gener, mai giner.

Febrer

El nom del segon mes de l’any 
deriva del llatí februariu(m), derivat 
de februus, que significa ‘que purifica’. 
La februa era una festa de purificació i 
expiació que els romans celebraven el 
mes de febrer. Februa era un epítet de 
Juno, com a deessa de la purificació. El 
mateix qualificatiu ( frebruus) es donava 
a Plutó, déu de l’Avern.

Març

El nom del tercer mes de l’any ve 
del llatí martiu(m), vocable que deriva 

de Mars, Martis, déu de la guerra, a qui 
era consagrat. Segons Ovidi, Ròmul, el 
mític fundador de la ciutat de Roma, fill 
del déu Mart i germà bessó de Remus, 
va ser qui va dedicar aquest mes a son 
pare. Els romans eren un poble bel·licós 
i varen dedicar el primer mes de l’any 
–que després va passar a ser el tercer– 
al déu de la guerra.

Abril

El nom del quart mes de l’any deriva 
del llatí aprile(m). L’ètim és incert. 
Segons alguns autors llatins (per exem-
ple, Varró i Macrobi), aquest mot deriva 
del verb aperio, aperire (= obrir) i 
expressa la idea que la natura s’obri, que 
les flors esclaten, és a dir, que comença la 
primavera. Molts autors moderns supo-
sen que deriva de l’etrusc *Apru (= Afro-
dita) deessa de l’amor i de la bellesa.

Maig

El nom del quint mes de l’any deriva 
del llatí maju(m) perquè era dedicat a la 
deessa Maia, protectora del creixement 
dels fruits i mare de Mercuri, el missat-
ger dels déus. A Roma també l’anomena-
ven Majesta i sovint la identificaven amb 
la Bona Dea, divinitat de la terra objecte 
d’un culte misteriós celebrat només per 
dones en una cova de Roma. Es creia que 
la Bona Dea protegia la fecunditat dels 
camps, la gestació i la salut.

Mars, el déu de la guerra, que dóna nom al mes de març
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Juny

El nom del sext mes de l’any deriva 
del llatí juniu(m), perquè, probablement, 
era dedicat a Juno, reina dels déus que, 
amb Júpiter, el seu espòs, i Minerva, 
integrava la tríada capitolina. Era pro-
tectora de la dona, de la vida conjugal i 
dels parts. Tenia l’epítet de Lucina (deri-
vat de lux lucis ‘llum’) perquè ajudava a 
venir a la llum feliçment.

Juliol

El nom del sèptim mes de l’any deriva 
del llatí iulius, nom posat en memòria de 
Juli Cèsar, tribú, pontifex maximus, cen-
sor, dictador vitalici i imperator, autor 
del calendari julià, anterior al calendari 
gregorià que usem actualment.

Són molt corrents les pronúncies 
populars «juriol», «joliol» i «joriol», que 

no s’han d’usar mai en la llengua culta, 
ni oral ni escrita.

Agost

El nom del vuitè mes de l’any deriva 
del llatí vulgar agustu(m) i aquest del 
llatí clàssic augustus, nom posat en 
memòria de l’emperador romà Octavi 
Cèsar August.

Setembre

El nom del novè mes de l’any deriva 
del llatí septembre(m), perquè era, anti-
gament, el setè. A proposta de l’empe-
rador Calígula se li va canviar el nom 
pel de Germanicus, que era el nom 
autèntic d’aquest emperador. El canvi 
es va mantenir durant algun temps, 
però molt poc.

Octubre

El nom del desè mes de l’any deriva 
del llatí vulgar octobre(m), perquè aquest 
mes era, antigament, el que feia huit. Es 
va intentar canviar el nom d’aquest mes 
pel de l’emperador Dioclecià, però el 
canvi no va quallar. 

Novembre

El nom de l’onzè mes de l’any deriva 
del llatí novembre(m), perquè era, anti-
gament, el que feia nou.

Desembre

El nom del dotzè mes de l’any deriva 
del llatí decembre(m), perquè era, anti-
gament, el desè. u

Sobre la «sicalipsi» 
Albert Jané

L es formes lèxiques sicalipsi (o 
sicalipsis) i sicalíptic (o sicaliptic), 
nom i adjectiu, respectivament, 

són dues paraules més aviat misterio-
ses, que durant una bona colla d’anys 
van ser molt habituals, tant de la llengua 
oral com de la llengua escrita, fins que 
van desaparèixer sense deixar cap ras-
tre. Per als qui ja en portem uns quants 
a cada cama, eren, anys enrere, formes 
ben familiars, i ens sembla més aviat 
sorprenent que no apareguin en els nos-
tres grans diccionaris, on no les hem 
sabudes trobar. 

Dit ben curt, sicalipsi i sicalíptic 
eren mots usats amb el valor de ‘proca-
citat’ i ‘procaç’, respectivament. Dir un 
acudit sicalíptic, per exemple, era tant 
com dir un acudit verd. I pel que fa al 
seu origen, sembla que no era altre que el 
resultat d’una confusió, d’un lapsus lin-
guae. Recordem que hom suggeria que 
sicaliptic no era sinó una corrupció del 
mot apocalíptic, usat, d’altra banda, amb 
un significat erroni. 

Però si bé els nostres diccionaris no 
recullen aquestes formes tan curioses 
i anecdòtiques, sí que en trobem unes 
quantes ocurrències en el Corpus Tex-

tual Informatitzat de la Llengua Cata-
lana (CTILC), concretament, cinc de 
sicalipsi i nou de sicalíptic (l’adjectiu 
era, certament, molt més habitual que 
el substantiu). La més antiga del subs-
tantiu, sicalipsi, amb una forma encara 
«no normativa», és a dir, sicalipsis (com 
crisis, síntesis, etc.), és de l’any 1912, que 
apareix en un text, significativament, del 
famós sacerdot i escriptor Ricard Aragó 
i Turon, el fundador de la Lliga del Bon 
Mot, que va popularitzar el pseudònim 
Ivon l’Escop. I l’última és d’un recull de 
poemes de l’escriptor mallorquí Joan 
Pons i Marquès, publicat l’any 1975, però 
que degué ésser escrit molt abans, car 
es tracta d’una edició pòstuma: Pons i 
Marquès va morir l’any 1971. Notem que 
també n’hi ha un exemple, de 1960, de 
Joan Oliver (Pere Quart), el qual recorre 
ja a la forma «normalitzada» sicalipsi. 

Pel que fa a l’adjectiu, sicalíptic, els 
dos exemples més antics són de l’any 
1909, que apareixen així mateix amb 
ortografia «pre-fabriana», sicalíptich. 
També és ben significatiu que n’hi hagi 
un precisament del famosíssim Fèlix 
Sardà i Salvany, aquell il·lustre ecle siàstic 
sabadellenc que ens volia convèncer, tant 

sí com no, que el liberalisme era pecat. I 
l’últim que trobem ja no és, de fet, gaire 
recent: és de l’any 1956, i apareix en la 
justament cèlebre novel·la Incerta glòria, 
de Joan Sales. 

Heus ací un petit florilegi de l’ús 
d’aquests mots que van tenir una exis-
tència relativament efímera i que van 
desaparèixer del nostre cabal lèxic amb 
la mateixa discreció amb què hi havien 
entrat: 

—  Aquesta mena de literatura s’hi venia com 
pa beneit. També s’hi venia molta sica-
lipsi (Jaume Passarell, 1949). 

—  Plega, Pericles! I la sicalipsi a les flames 
per sempre (Pere Quart, 1960).

—  ... que llegeix el paperot brut, el que com-
pra la postal indecenta, el que entra en el 
que diuhen ara teatre sicaliptich, el que 
concorre al cinematógraf escandalós... 
(Fèlix Sardà i Salvany, 1909).

—  ... places de toros, que cada dia s’eixam-
plen, amb cinemes, que tot ho liquiden, 
i amb una premsa sectària, sicalíptica 
hemofílica, que acaba amb el poble i 
amb la raça! (Ivon l’Escop, 1917).

—  Diu que el van trobar amagat en un cova.. 
-Pse... llegint una novel·la sicalíptica, 
¿oi? (Joan Sales, 1956). u

NOta.- Done les gràcies als membres de la llista 
Migjorn per la seua ajuda i, d’una manera molt 
especial, a Jordi Minguell i Roselló, a Joan Oliva-
res Alfonso i a Ramon Torrents Rappard. 
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sintaxi

He arribat, he vist, he vençut

Albert Jané

Com dèiem en un treball nos-
tre anterior publicat en aquesta 
revista, la preocupació per l’o-

missió indeguda dels pronoms dits 
adverbials, causada per la influència del 
castellà, emmena sovint els nostres pre-
ceptistes, subjectes a la llei del pèndol, 
a condemnar massa precipitadament 
algunes construccions amb verbs usats 
en sentit absolut que han d’ésser conside-
rades perfectament vàlides i legítimes. 

Un dels verbs als quals es nega 
sovint aquesta capacitat per a ésser usats 
absolutament és el verb veure, al qual ja 
ens referíem en el nostre treball anterior. 
Com és generalment sabut, veure és un 
verb transitiu, que se sol intransitivitzar 
amb l’adjunció de partícules pronomi-
nals. amb què obtenim veure-hi ‘gau-
dir del sentit de la vista’ i veure-s’hi 
‘haver-hi prou claror perquè un hi vegi’. 
La subordinació a la llengua dominant, 
però, origina construccions com les 
següents, que tots convenim a conside-
rar inadmissibles:
[1]  *Sense ulleres no veig.

[2]  *Es van apagar els llums i no vèiem.

Però no es pot pas dir, sota la influèn-
cia d’aquests mals exemples, que calgui 
desestimar sistemàticament l’ús de veure 
com a intransitiu sense el reforç de cap 
pronom adverbial. Hi ha prou exemples 
dignes de fe que creiem que legitimen 
perfectament aquest ús. Tenim, en pri-
mer lloc, les versions en la nostra llen-
gua de la famosa frase llatina Veni, vidi, 

vici, atribuïda a Juli 
Cèsar, traslladada 
al català amb aquest 
resultat: 
 [3]   He arribat, he vist, 

he vençut.

És la versió que 
trobem en els reper-
toris següents, que 
considerem que 
són prou significa-
tius: Aurea dicta. 
Paraules de l’antiga 
saviesa, esplèndid 
recull d’aforismes 
i sentències sig-
nat per Jordi Lom-
bard i publicat per 
la Fundació Bernat 
Metge; l’excel·lent 
Diccionari de locu-
cions i frases llati-
nes, d’Antoni Peris, de la col·lecció El 
Calidoscopi, d’Enciclopèdia Catalana, 
i el manual escolar Cultura clàssica, 
de Martí Duran et al. En canvi, trobem 
les versions següents de la cèlebre frase 
llatina, que no podem deixar de consi-
derar insòlites i sorprenents, i que són 
sens dubte tributàries del prejudici o idea 
errònia que el verb veure no es pot usar 
amb un valor absolut:
[4]   Vaig arribar, vaig mirar, vaig vèncer (J. M. 

Escolà i Tuset, Diccionari de llatinismes 
i expressions clàssiques, Edicions 62, «El 
Cangur»). 

[5]   Vaig venir, ho vaig veure i vaig vèncer (M. 
Duran. Llatí ESO, Editorial Casals).

Un altre exemple plenament sig-
nificatiu que corrobora el punt de 
vista que ara exposem, és el de la 
frase següent, de l’Evangeli segons 
sant Joan (20,29):

[6]   Feliços els qui creuran sense haver 
vist (Bíblia catalana. Traduc-
ció interconfessional, Associació 
Bíblica de Catalunya).

[7]   Sortosos els qui creuran sense haver 
vist (La Bíblia de Montserrat, Edi-
torial Casal i Vall).

[8]   Sortosos els qui creuran sense 

veure (La Sagrada Bíblia, Funda-
ció Bíblica Catalana).

[9]   Benaventurats els qui no veieren i cre-
gueren (El Sant Evangeli de Nostre 
Senyor Jesucrist segons Sant Joan, 
Societat Bíblica Britànica i Estrangera, 
Barcelona, 1932).

Veiem, doncs, en el punt que ara 
ens interessa, una coincidència total en 
aquestes quatre versions diferents de 
l’Antic Testament: l’ús intransitiu del 
verb veure desproveït de cap partícula 
pronominal, és a dir, amb un sentit abso-
lut. Efectivament: no es tracta, en aquest 
cas, de veure res en concret ni de gaudir 
del sentit de la vista, sinó de percebre, de 
copsar la realitat de les coses.

Els exemples precedents són tots ells 
de textos traduïts de llengües antigues, 
però en podem també indicar alguns 
de textos originals catalans. Una petita 
cerca en el Corpus Textual Informatitzat 
de la Llengua Catalana (CTILC) a par-
tir del sintagma no saber veure ens ha 
fornit els exemples següents: 

[10]   ... anar del braç amb algú que, tenint ulls, 
no sàpiga veure... (Santiago Rusiñol, L’illa 
de la calma).

[11]   ... un i altre fet isolat que no diu res als 
ulls que no saben veure, que ho diu tot... 

No es pot pas dir, sota 
la influència d’aquests 
mals exemples, que 
calgui desestimar 
sistemàticament l’ús de 
veure com a intransitiu 
sense el reforç de cap 
pronom adverbial

Veni, vidi, vici
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Malgrat
Albert Jané

Malgrat, a més de ser un nom 
geogràfic ben conegut (a 
Catalunya hi ha dues poblaci-

ons que tenen nom de preposició: En, al 
Conflent, i Malgrat, al Maresme), és un 
mot gramatical excepcional, perquè ha 
desenvolupat totes les possibilitats com 
a terme de relació. L’esquema, succin-
tament, seria el següent: la preposició 
malgrat, l’adverbi conjuncional malgrat 
tot, i la locució conjuntiva malgrat que.

Aquests tres termes gramaticals 
tenen en comú el valor de contrast o opo-
sició, contrast o oposició que estableixen 
entre les oracions o components de l’ora-
ció que relacionen, cosa que fa que, força 
sovint, qui ignora les propietats sintàcti-
ques de cada un d’ells usi indegudament 
l’un per l’altre. És a dir, que aquest usuari 
maldestre té en compte solament el valor 
podríem dir semàntic (la idea de contrast 
o oposició) del terme gramatical.

Com hem dit, malgrat és una prepo-
sició i, per tant, s’ha d’usar introduint 
noms o grups nominals, pronoms forts, 
infinitius i oracions relatives substan-
tives. 

[1]  Ho faran malgrat la nostra voluntat.

[2]  Malgrat ell la proposta va ser aprovada. 

[3]  No ho va aconseguir malgrat haver-hi tre-
ballat amb tant de delit.

[4]  Malgrat el que havien dit no hi van voler 
assistir.

En lloc de malgrat s’usen algunes 
vegades les locucions prepositives a 
malgrat de i malgrat i, formades a sem-
blança de a desgrat de i tot i, que tenen 
el mateix valor. La segona, si més no, no 
ens sembla pas admissible.

Malgrat tot és el que Fabra anome-
nava un adverbi conjuncional, és a dir, 
un terme que expressa el lligam lògic 
que hi ha entre els pensaments enun-
ciats en dues oracions consecutives, en 
aquest cas, naturalment, amb la idea 
d’oposició:

[5]  No crec que hi hagi gaire gent. Malgrat tot, 
hi anirem ben d’hora.

[6]  Ho van revisar amb compte i, malgrat tot, 
hi van sortir moltes errades.

Amb al mateix valor que malgrat 
tot s’usa a vegades malgrat això. Que 
aquests conjunts s’analitzin com a adver-
bis conjuncionals (com feia Fabra), com 
a connectors o com a grups formats per 
una preposició i un pronom fort és una 
qüestió purament teòrica, desproveïda 
d’importància. El que realment importa 

és no usar malgrat amb el valor de 
malgrat tot (o de malgrat això), tal com 
es fa algunes vegades:

[7]   *Sempre anaven curts d’armilla. Malgrat, 
es divertien molt.

Finalment, afegint el mot conjuntiu que 
a la preposició malgrat obtenim el conjunt 
malgrat que, considerat tradicionalment 
una locució conjuntiva concessiva, amb 
la qual enllacem una oració subordinada 
a la seva principal, sempre amb la idea de 
contrast o oposició:

[8]  Hi van anar malgrat que no en tenien gens 
de ganes.

[9]   Es guanyen bé la vida malgrat que viuen 
d’una manera miserable.

També en aquest cas és força fre-
qüent, potser podríem dir molt fre-
qüent, d’ometre el mot que, que és el 
que dóna valor conjuntiu a l’expressió. 
Construccions com la següent, doncs, 
són absolutament inadmissibles:
[10]   *Se’n va sortir malgrat no hi va posar 

gens d’esforç.

Potser hi podríem afegir que malgrat 
que té el mateix valor que un bon nom-
bre de locucions: encara que, bé que, tot 
i que, etc. u

(Marcel·lí Domingo i Sanjuán, On va 
Catalunya). 

[12]   ... el desvia en distraccions poc a propòsit 
i no sap veure ni mirar (Joaquim Santa-
susagna i Vallès, Definició de l’excursio-
nisme).

[13]   Abans, els homes tenien ulls i no sabien 
veure, eren sords a les veus de les coses 
(Miquel Palau i Claveras, La pintoresca 
història del calendari).

[14]   Germà, és que no saps veure o que no 
mires? (Carles Fages de Climent, El jutge 
està malalt). 

L’exemple següent, anotat a l’atzar 
de les nostres lectures, és també molt 
significatiu, car creiem que és ben clar 
que hi escau precisament veure i no 
veure-hi:

[15]   De seguida vaig pensar que l’única per-
sona realment destra en l’art de veure 
sense ésser vista era Miss Marple (Agatha 
Christie, Assassinat a la rectoria, traduc-
ció de Jordi García Clavel, p. 223).

Vet aquí, ara, el que en podríem dir 
un «mal exemple», que cal considerar 
també tributari, com dèiem abans, de 
la idea errònia que no és admissible l’ús 
intransitiu del verb veure desproveït de 
cap partícula pronominal: 
[16]   Era un home, diuen, que més que mirar hi 

sabia veure (Susanna Oliveira, «L’art de 
la botànica», Presència, 30/IV al 6/V del 
2010, p. 20).

Hi pot haver, com en tantes altres 
qüestions de llenguatge, casos dubtosos, 
en què el sentit, poc precís, quedi entre-

mig de veure i veure-hi. Aquest podria 
ser el cas de l’exemple següent (encara 
que ens inclinaríem a creure que aquí ha 
de ser precisament veure-hi):
[17]   És de les que no saben veure més enllà del 

nas (Josep M. Benet i Jornet, Berenàveu 
a les fosques). 

Òbviament, no s’han de prendre en 
consideració, en aquest apunt sobre l’ús 
intransitiu del verb veure, frases estere-
otipades del llenguatge col·loquial com 
Veus? o Ja veuràs, usades habitualment 
en lloc de Ho veus? o Ja ho veuràs. u
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Relatiu sintètic i relatiu 
amb prolepsi
Josep Ruaix i Vinyet

En aquest treball estudiarem dos fenòmens, més aviat 
poc coneguts, que s’observen en les oracions de pro-
nom relatiu: el relatiu sintètic i el relatiu amb prolepsi; 

després farem una proposta normativa resumida i finalment, 
per reblar el clau, posarem una bona colla d’exemples esme-
nables o clarament millorables.

Relatiu sintètic
Entenem per relatiu sintètic aquella construcció de pro-

nom relatiu en què manca algun element dels que, segons la 
lògica gramatical, hi correspondrien.

El relatiu sintètic es pot considerar acceptable (perquè 
aleshores no sol generar ambigüitat) en construccions senzi-
lles, com ara les següents: 1) combinació de subjecte i com-
plement directe; 2) combinació de dos complements direc-
tes; 3) combinació de complement determinatiu i complement 
directe. Exemples (bíblics): 

1)   Els qui el Senyor beneeix posseiran la terra; els qui ell 
maleeix en seran exclosos (Salm 37,22 segons la Bíblia 
Catalana Interconfessional [BCI]). Combinació equiva-
lent a aquells (subjecte) a qui o que (compl. directe). La 
construcció analítica (és a dir, completa, amb tots els seus 
elements) seria: Aquells a qui (o Aquells que) el Senyor 
beneeix posseiran la terra; aquells a qui (o aquells que) 
ell maleeix en seran exclosos. 

2)   ¿Puc maleir el qui Déu no maleeix, puc amenaçar el 
qui el Senyor no amenaça? (Nombres 23,8 segons BCI). 
Combinacions equivalents a aquell (compl. directe) 
a qui o que (compl. directe). La construcció analítica 
seria: ¿Puc maleir aquell a qui (o aquell que) Déu no 
maleeix, puc amenaçar aquell a qui (o aquell que) el 
Senyor no amenaça?

3)   Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui ell ha decidit 
cridar ... (Romans 8,28 segons BCI). Combinació equiva-
lent a d’aquells (compl. determinatiu) a qui o que (compl. 
directe). La construcció analítica seria: Sabem que Déu 
ho disposa tot en bé d’aquells a qui (o d’aquells que) ell 
ha decidit cridar ... Exemple anàleg: Nosaltres sabem que 
Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ha 
decidit cridar per decisió seva ... (Rm 8,28 segons el lec-
cionari litúrgic oficial).

Podem afegir-hi un exemple que conté primerament el cas 
2 i després el cas 3:  ... ja que persegueixen el qui tu has ferit 
i troben motius al dolor del qui tu traspasses (Salm 69,27 
segons BCI). Combinacions equivalents a aquell (compl. 
directe) a qui o que (compl. directe) i a d’aquell (compl. deter-
minatiu) a qui o que (compl. directe). La construcció analítica 
seria: ... ja que persegueixen aquell a qui (o aquell que) tu has 

ferit i troben motius al dolor d’aquell a qui (o d’aquell que) 
tu traspasses. Afegim-hi també un exemple no bíblic del cas 
3: Ha crescut enormement la massa de lectors, dels interes-
sats per la literatura; i dins ella, el grup dels qui apassiona 
la poesia pura (Carles Riba, Sobre la poesia..., Barcelona 
1984, p. 139). La construcció analítica (i alhora millor, perquè 
en aquest cas és més clara) seria: Ha crescut enormement la 
massa de lectors, dels interessats per la literatura; i dins ella, 
el grup d’aquells a qui apassiona la poesia pura.

El relatiu sintètic també es troba més o menys justificat 
quan així s’evita la repetició d’una preposició, però té l’incon-
venient de generar poca o molta ambigüitat. Exemples:

—   Lo exir és impossible sinó a aquells que [= a aquells a 
qui] Déus ordona que n’isquen (Bernat Metge). Notem 
que s’hi evita la repetició de la preposició a.

—   Disposo d’una col·lecció de ... La cediré gustós a qui [= 
a aquell a qui] pugui interessar, institució o particular 
(Avui, 14-12-2002, p. 5, carta al director). També aquí 
s’hi evita la repetició de la preposició a.

—   De sobte, [l’escriptora mística] Margarida sent la neces-
sitat d’expressar les raons que la portaren a escriure 
sobre el que [= sobre allò sobre què] res no es pot dir 
(pròleg a Margarida Porete, L’espill de les ànimes sim-
ples, Barcelona 2001, p. 30). Aquí s’hi evita la repetició 
de la preposició sobre.

A vegades, per a evitar el relatiu sintètic, és bo de redac-
tar la frase d’una manera tal que no comporti la repetició 
de la preposició. Exemple: Verdaguer, en la seva tenaç per-
caça del retrobament amb l’èxit públic, confia en els Jocs 
Florals de Barcelona, bé que sense èxit, perquè era con-
siderada plataforma privilegiada de projecció per a molts 
literats, especialment per als qui [= per a aquells per a 
qui] els Jocs havien estat una porta d’entrada en el món 
literari (J. Requesens [ed.], Jacint Verdaguer, poeta i pre-
vere, Barcelona 2003, p. 40). Aquesta frase milloraria dient: 
Verdaguer ... especialment per a aquells que havien tingut 
en els Jocs una porta d’entrada en el món literari.

Com s’haurà observat, en el relatiu sintètic hi intervenen 
els pronoms relatius qui o que. Quan hi intervé el relatiu el 
qual (i variants), ja no es tracta pròpiament d’aquest relatiu 
sintètic típic, sinó d’un relatiu sintètic impropi, que constitueix 
un clar defecte de redacció, que cal corregir. Exemples:

—   «La realització d’aquest treball m’ha permès aprofundir 
en el tema el qual m’agradaria estar immers, és a dir, els 
avions» (Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del 
Bages, curs 2002-2003, p. 214) > La realització d’aquest 
treball m’ha permès aprofundir en el tema en el qual 
m’agradaria estar immers, és a dir, els avions.
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—   «Afortunadament, no hi ha “molt sensibles” en el sentit 
global de la personalitat, que és amb el qual es fan l’auto-
retrat» (J.M. Espinàs, Inventari de jubilacions, Barcelona 
1993

6 , p. 164) > Afortunadament ... que és aquell amb el 
qual (o aquell amb què) es fan l’autoretrat.

—   «Ja n’hi ha prou de fer contractes temporals amb fina-
litats diferents per a les quals s’han pensat i l’excessiva 
utilització d’aquesta forma de contractació que es dóna 
en aquest país, que és aproximadament un terç dels tre-
balladors» (Regió 7, 16-8-2009; de passada hi esmenarem 
una impropietat) > Ja n’hi ha prou de fer contractes tem-
porals amb finalitats diferents d’aquelles per a les quals 
s’han contractat i l’excessiva utilització d’aquesta forma 
de contractació que es dóna en aquest país, que corres-
pon aproximadament a un terç dels treballadors.

Relatiu amb prolepsi
Un altre cas, que podem estudiar juntament amb l’anterior, 

és el del relatiu amb prolepsi, és a dir, aquella construcció de 
relatiu en què hi ha anticipació d’un element gramatical en 
relació a l’ordre lògic; concretament, l’element anticipat és 
una preposició, i aquesta anticipació comporta sovint algun 
altre canvi (ús del relatiu àton [que] en lloc d’un relatiu tònic 
[què, qui]. Exemples:

—   Saps d’allò que parlàvem suara? (A. Busquets i Punset, 
Del Montseny, 2ª ed., Maçaners 2005 [1ª ed., Barcelona 
1903], p. 29). La frase sense prolepsi seria: Saps allò de 
què parlàvem suara? 

— D’allà on ve la veu (títol d’un llibre de poemes, que segu-
rament vol dir Allà d’on ve la veu, però que, pròpiament, 
és una idea distinta del que diu literalment). Heus ací el 
text sencer del poema d’on és extret el títol: «NADAL.– 
D’allà on ve la veu, que no ho sé, / comença aquest vent 
amb què parlo / que avui, tot el que puc enviar, / ha sor-
tit a esperar-Te: / tot el que en mi escolta, / i la mirada, 
en la nit, / fins al centre dels teus camins, / també la veu, 
que es sorprèn / en trobar-se germana / de la música i 
l’aigua, / i el misteri de la meva força, / els braços de 
totes les arrels. / Ah, què ens has dut? Tot et diu dins de 
mi. / I, entre les muntanyes que t’envolten, / restaré a vet-
llar-Te» (poema de Jordi Cots i Moner [Barcelona, 1927], 
dins J. Bofill - A. Comas, Un segle de poesia catalana, 
Barcelona 1968, pp. 1248-1249; la Gran enciclopèdia 
catalana diu que és poesia amb rerefons religiós).

—   Les burles i les processons sempre tornen d’allà on són (o 
d’allà on surten) (refrany recollit dins J. Espunyes, Dites, 
locucions i frases fetes de Tresponts avall, Tremp 2006, 
p. 129). La construcció sense prolepsi seria allà d’on són 
o allà d’on surten.

—   I fa riure que Duran substitueixi el «mans netes» d’ERC 
per un «mans lliures», sobre el qual gent més malèvola 
que jo farà tota mena d’ironies. Fins i tot puc entendre ... 
que ara digui ... Ara bé, per allò que no passo, allò que 
demostra que CiU no vol –o no pot– entendre la lliçó 
electoral del pacte de govern tripartit ... és que recorri 
a l’eslògan: «Ni dretes, ni esquerres: Catalunya». Això, 

Duran, no ho pot dir» (S. Cardús, dins Avui, 23-1-2004, 
p. 19). L’expressió subratllada ve a ser com una frase feta. 
Sense prolepsi, seria: ... Ara bé, allò per què no passo, 
allò que demostra que ... 

—   ... i que de l’únic superior que depenia era del coman-
dant Santiesteban (Lluís Grifell, Memòries i aventures 
d’un temps i un país, Navarcles 2009, p. 200). Notem que 
es tracta d’un text de tipus col·loquial. En un estil culte 
hauria de ser (sense prolepsi): ... i que l’únic superior de 
qui depenia era el comandant Santiesteban.

Proposta normativa
Vist tot això, podem deduir-ne que existeixen el relatiu 

sintètic i el relatiu amb prolepsi, propis, en general, d’un estil 
col·loquial. Per això, en un estil culte i llevat que es tracti, pel 
que fa al relatiu sintètic, de les construccions que hem ano-
menat senzilles, val més usar el relatiu analític o redactar la 
frase d’una altra manera; amb més raó cal esmenar el relatiu 
sintètic quan aquest és impropi (és a dir, quan hi intervé el 
pronom relatiu el qual i variants). També, en general, val més 
evitar les prolepsis, llevat que es vulgui donar a la frase un to 
popular, espontani.

Exemples esmenables o clarament 
millorables

A continuació fornim una sèrie d’exemples, classificats, 
amb relatius que, suposant que ens situem en un estil culte, 
s’haurien d’esmenar o que almenys es podrien certament 
millorar (després de la citació literal, entre cometes, donem, 
en cursiva, la nostra solució, com ja hem fet anteriorment):

A) Relatius sintètics amb preposició implícita 
repetida:

1)   «La qüestió mereixeria un intent de resposta molt medi-
tada i exigiria un espai més ampli del que disposo en 
aquest article» (Qüestions de Vida Cristiana, núm. 207, 
set. 2002, p. 106) > La qüestió mereixeria un intent de 
resposta molt meditada i exigiria un espai molt més 
ampli d’aquell de què disposo en aquest article.

2)   «L’immens funeral d’Estat per les víctimes de l’11-M va 
ser també l’enterrament polític d’Aznar, que va haver de 
rebre consol de qui probablement s’ho devia esperar: Pas-
qual Maragall» (Avui, 25-3-2004, p. 14, subtítol; noteu 
l’ambigüitat: no se sap si qui és el subjecte del verb s’ho 
devia esperar o bé el complement prepo sicional d’aquest 
verb) > L’immens funeral ... que va haver de rebre con-
sol d’aquell de qui probablement s’ho devia esperar: 
Pasqual Maragall.

3)   «Si aquests papers cauen en les mans que no han de 
caure, morirem, tingues-ho present» (J. Navarro, La Ger-
mandat del Sant Sudari, Barcelona 2004, p. 412; noteu 
l’ambigüitat: no se sap si que és el subjecte del verb no 
han de caure o bé el compl. preposicional d’aquest verb) 
> Si aquests papers cauen en les mans en què no han de 
caure, morirem, tingues-ho present.
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4)   «Des del punt de vista del contingut, aquest volum conté, 
doncs, les cinc conferències següents, que segueixen l’or-
dre en què es van realitzar (aquí les citem amb el títol que 
es van presentar com a conferències, mentre que algun 
dels autors n’ha canviat el títol per a la seva publicació 
com a treball en aquest volum): ...» (AA. VV., Els subs-
trats de la llengua catalana: una visió actual, Societat 
Catalana de Llengua i Literatura, Barcelona 2002, p. 8) > 
Des del punt de vista ... (aquí les citem amb el títol amb 
què es van presentar ...): ...

5)   «Hem sentit a dir tantes de vegades que una llengua és un 
sistema de comunicació, un sistema perquè la gent s’en-
tengui, que no reflexionam que ens relacionam amb les 
persones que ens interessen i no amb les que ens podem 
comunicar» (Lluís Garcia i Sevilla, Conformitat social i 
identitat lingüística, IEC 1999, pp. 34-35) > Hem sentit 
... amb les persones que ens interessen i no amb aquelles 
amb les quals (o bé amb aquelles amb qui) ens podem 
comunicar.

6)   «Un altre “secret”, proposat per Eugène Vale, per tro-
bar aquesta harmonia [entre una obra literària i la seva 
adaptació cinematogràfica] és partir d’allò que va par-
tir el propi escriptor quan escrigué la seva història» 
(Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages, 
curs 2002-2003, p. 180; en aquest cas, havent-hi també 
altres incorreccions, val més redactar la frase d’una altra 
manera) > Un altre «secret», proposat per Eugène Vale, 
per a trobar aquesta harmonia és agafar el mateix 
punt de partença de l’escriptor quan compongué la 
seva història.

7)   «Sota el teu aspecte de menestral d’abans, ets com un fus-
ter o un vidrier dels que en queden pocs: sorruts, malfiats, 
però francs, pencaires i complidors» (Avui, 8-6-2006, p. 
2) > Sota el teu aspecte de menestral d’abans, ets com un 
fuster o un vidrier d’aquells dels quals en queden pocs ... 
(sobre la bondat del pronom feble en pleonàstic en frases 
com aquesta, vegeu el nostre manual Català complet, vol. 
II, 2ª ed., Barcelona 2007, p. 137).

8)   «Aquest poeta, ric prestador i dirigent jueu català, és 
un dels qui tenim una biografia més completa» (AA. 
VV., Poemes hebraics de jueus catalans, Barcelona 
1976, p. 139) > Aquest poeta, ric prestador i dirigent 
jueu català, és un d’aquells de qui tenim una biografia 
més completa.

B) Relatius sintètics amb preposició implícita no 
repetida:

1)   «A primera vista el que em va sorprendre, cal dir que 
agradablement, és el to del comentari, molt diferent del 
que ens té acostumats el Sr. M.» (Avui, 3-10-2003, p. 20) 
> A primera vista ... molt diferent d’aquell a què ens té 
acostumats el Sr. M.

2)   «La primera conclusió que es pot entreveure és que els 
problemes territorials a què la Conca d’Òdena ha de fer 
front són d’un nivell d’integració conceptual superior al 
que ens hem mogut fins ara» (Revista d’Igualada, abril 

1999, p. 56) > La primera conclusió ... són d’un nivell 
d’integració conceptual superior a aquell en què ens 
hem mogut fins ara.

3)   «Marxar d’on ningú no espera que tornis» (Regió 7, 
18-11-2002, p. 4) > Marxar d’allà a on ningú no espera 
que tornis.

4)   «Em vaig girar tot de cop cap on semblava venir aquella 
dolça veu: l’indret del tronc gruixut d’una palma» (d’una 
novel·la, abans de ser corregida) > Em vaig girar tot de 
cop cap allà d’on semblava venir aquella dolça veu ...

5)   «–Psi, psi...! –cantava, insidiós, l’ocell d’abans, i jo no 
feia pas ni un esforç per veure des d’on cantava. A la fi, 
després d’una estona, se sentí–: !Psi, psi...! ¡Jusé, Jusé! 
// Em vaig girar tot de cop cap on semblava venir aque-
lla dolça veu: l’indret del tronc gruixut d’una palma. 
M’hi vaig atansar i vaig voltar-la a poc a poc sense 
veure ni rastre de la noia» (d’una novel·la, abans de ser 
corregida) > ... Em vaig girar tot de cop vers el punt 
d’on semblava venir aquella dolça veu ...

C) Relatius sintètics amb algun altre element 
implícit (aquell i variants, allò, allà...):

1)   «Els (o Als) qui els agrada menjar pa amb oli / han 
de ser homes ben barbuts» (d’una cançó; noteu la bar-
reja de subjecte i compl. indirecte; en la nostra solució 
prescindim dels possibles condicionaments mètrics de 
la frase) > Aquells a qui agrada menjar pa amb oli / 
han de ser homes ben barbuts.

2)   «La construcció d’un país, certament, passa per fer-hi 
carreteres, escoles i hospitals ... I això és, fona men-
talment, al que s’han dedicat amb èxit els governs de 
CiU ...» (Avui, 10-12-1999; en aquest cas, a més, hi ha un 
altre vici: l’ús del relatiu masculí amb un antecedent neu-
tre: cf. el nostre manual Observacions crítiques i pràcti-
ques..., vol. I, Moià 1994, p. 28, 1) > La construcció ... I 
això és, fonamentalment, allò a què s’han dedicat amb 
èxit els governs de CiU ...

3)   «La classe verbal I ha estat tradicionalment la més uni-
forme, la més productiva i de la que discrepen un menor 
nombre de verbs que, aparentment, per la forma de l’in-
finitiu, hi haurien d’encaixar» (d’una gramàtica, abans 
de ser corregida; en aquest cas, a més, el relatiu és cas-
tellanitzant [prep. + article + que], cf. el nostre manual 
Català complet, vol. II, 2ª ed., Barcelona 2007, p. 131) 
> La classe verbal ... la més productiva i aquella de la 
qual discrepen un menor nombre de verbs ...

4)   «Reunir aquelles aportacions en un conjunt més o menys 
orgànic que donés una perspectiva més globalitzadora 
de la que fins aquell moment disposàvem, ens va sem-
blar una necessitat ineludible i d’interès general» (AA. 
VV., La llengua catalana al segle XVIII, p. 9; noteu que 
el canvi del relatiu sintètic al relatiu analític emmena 
el canvi de la prep. de per la conj. que) > Reunir aque-
lles aportacions en un conjunt més o menys orgànic que 
donés una perspectiva més globalitzadora que aquella 
de la qual fins aquell moment disposàvem ...
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5)   «[parlant del nomenament dels bisbes] Als nuncis corres-
pon de transmetre a la Santa Seu la llista dels candidats 
... La Congregació per als Bisbes elegeix al qui li sembla 
més adient i el presenta al Papa» (d’un original, abans de 
ser corregit; aquest cas el podem considerar relatiu sintè-
tic o bé zeugma [barreja de règims: complement directe + 
subjecte]) > Als nuncis ... La Congregació per als Bisbes 
elegeix aquell que li sembla més adient i el presenta al 
Papa o bé La Congregació per als Bisbes elegeix el qui 
creu més adient i el presenta al Papa.

6)   «Però la raó, en política, no és de qui la té, sinó de a qui li 
és donada, o riguda ...» (Avui, 12-3-2006, p. 26; hi esme-
nem també el pleonasme) > Però la raó, en política, no és 
de qui la té, sinó d’aquell a qui és donada, o riguda ...

7)   «És això el que ha caigut. És això al que renunciem.» 
(Avui, 6-6-2006, p. 30) > És això el que ha caigut. És 
això allò a què renunciem. (Si no agrada aquesta solució, 
se’n pot buscar una altra.)

8)   «Puc entrellucar l’àvia / eixugant els plors de l’absència, 
/ mirant la cara i la creu de la figura freda / d’una dona 
sense nom / i sense ànima. / Tant li mancava l’amor del 
seu home. / Ell com a penyora li va fer el regal, / abans 
de marxar d’on no tornaria» (fragment del vers «El 
camafeu de l’àvia», de Núria Pradas, publicat dins Jeux 
Floraux du Genêt d’Or 2006, p. 38) > ... abans de mar-
xar d’allà on no tornaria.

9)   «Després de cinquanta anys, quina impressió em fa la 
meva tesi doctoral? Qualsevol que tengui ocasió de lle-
gir-la, o almanco fullejar-la, convindrà amb mi que hi 
vaig fer una feinada, encara que em va mancar un suport 
bibliogràfic previ més ampli que del que vaig disposar i, 
així, el treball, evidentment, resultava massa ambiciós» 
(Butlletí Interior, Societat d’O no màstica, núm. 104-105 
[maig-juny 2007], p. 35) > ... encara que em va mancar 
un suport bibliogràfic previ més ampli que aquell del 
qual (o que aquell de què) vaig disposar ... u
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El kuna, una llengua nacional

Daniel Ruiz-Trillo

E l kuna és la llengua que es parla a 
la regió panamenya de Kuna Yala, 
oficialment coneguda amb el nom 

de San Blas, que és el nom espanyol; en 
canvi, Kuna Yala és el nom indígena. 
La comunitat que hi viu és totalment 
indígena; s’anomena Kuna Yala i parlen 
kuna, una llengua índia que s’ha man-
tingut durant els segles, malgrat la colo-
nització espanyola –i també nord-ame-
ricana– del país de Panamà.

El kuna pertany a la família lingüís-
tica xibxa. Les llengües xibxes compre-
nen un ampli grup de llengües parlades 
pels pobles xibxa, el territori tradicio-
nal dels quals s’estén des del nord-est 
d’Hondures, passant per la costa caribe-
nya de Nicaragua, el territori de Costa 
Rica, Panamà i Colòmbia fins a l’oest 
de Veneçuela.

La comunitat kuna viu, sobretot, en 
illes, en centenars d’illes situades al sud-
est de Panamà, prop de la frontera amb 
Colòmbia. La llengua kuna manté una 
gran salut en el camp oral i popular, ja 
que és la llengua de comunicació entre 
la gent, de totes les edats i de totes les 
procedències, classes i característiques. 
Fins i tot, els missioners claretians que 
viuen a l’illa de Mulatupu parlen kuna, 
diuen la missa en kuna i canten i preguen 
en kuna amb els infants illencs.

L’illa de Mulatupu fa 0,8 km² i té 
2.000 habitants, que viuen en 200 caba-
nes, dormen en hamaques i es mouen 
amb canoes. En total, Kuna Yala té 
30.000 habitants i a tot el món hi ha 
50.000 kunes. A Multatupu l’esport rei 
és el voleibol, amb una gran xarxa a la 
plaça major. Un pont uneix l’illa amb el 
continent, on hi ha l’escola, l’hospital 
i els camps de futbol i de bàsquet. Al 
continent, la gent pot anar a la platja i 
passejar pel bosc, un bosc ple de plata-
ners, palmeres i cacau. El cent per cent 
de la gent parla kuna, la llengua prò-
pia d’aquests indígenes. Tenen un vestit 
propi i unes regles pròpies. En tota l’illa 
no hi ha cap cotxe ni tampoc res inne-
cessari, com ara jocs, ordinadors, mp3, 
càmeres, mòbils, etc. I són feliços.

A diferència de les comunitats lin-
güístiques minoritàries d’Europa, com 
ara la catalana, els kunes parlen la seva 
llengua amb tota naturalitat, amb tot-
hom, sempre i a tot arreu. Per a ells, 
és un fet tan normal com caminar, res-
pirar o córrer. Tot i que saben parlar 
castellà, que és la llengua oficial de 
Panamà, la gent s’adreça en kuna als 
turistes, als visitants i als nouvinguts. 
Un dels símbols dels poblats kunes és la 
mainada, que és molt viva, rica i dinà-
mica, malgrat la seva pobresa material. 
La mainada del poblat no et deixa mai, 
se t’enganxen, se t’arrapen, sempre amb 
un somriure a la cara. Sempre plens de 
vida, d’amor i de joia. Sempre parlant 
en la seva llengua pròpia. Fins i tot, els 
seus noms no tenen res a veure amb els 
típics noms llatins, americans o cas-
tellans dels nens panamenys. Els seus 
noms són kunes i molt difícils de pro-
nunciar i de recordar.

De fet, el millor record que et pots 
emportar d’una illa kuna és la mainada. 
Ni les canoes, ni els cocos, ni les plat-
ges, ni el poblat. Ni tan sols les cabanes, 
o l’aigua, o el sol, sinó els infants. Els 
infants que juguen, salten, somriuen i 
t’abracen. Els infants encantadors que et 
parlen en kuna perquè és la seva manera 
de parlar i de comunicar-se, perquè és 
la manera natural d’acollir, de fer sentir 
algú proper i benvingut. 

Com es pot veure en una visita a 
la regió, el kuna és una llengua molt 
viva, molt popular i molt oral. És, bàsi-
cament, un instrument de comunica-
ció entre les persones, que es transmet 
familiarment de generació en genera-
ció i que, gràcies a l’aïllament propi 
d’una nació pràcticament insular, no 
tenen gaire immigració ni tampoc 
grans canvis demogràfics. Per tant, es 
tracta d’una nació que manté ben vives 
les seves tradicions i els seus costums 
i que continua vivint al seu estil, tos-
sudament i sense deixar-se influenciar 
pels veïns. Per això, el seu govern, la 
seva religió, la seva democràcia, els 
seus carrers i les seves cabanes no 

tenen absolutament res a veure amb la 
resta de Panamà i dels altres països del 
centre d’Amèrica.

Moltes de les illes d’aquesta petita 
nació indígena són deshabitades. Els 
kunes hi van, de tant en tant, en canoa, 
sigui per pescar, per collir cocos o per 
banyar-se. Una d’aquests illes és Tur-
gandú, deshabitada i plena de palmeres. 
Per a mi, el que més s’assembla al para-
dís és un matí a Turgandú i un dinar amb 
cocos, plàtans, canya de sucre, pinya i 
arròs, abans de descansar sobre la sorra 
de la platja i de fer un volt per l’illa. 

La llengua nacional de Kuna Yala 
és, sens subte, el kuna, i el seu menjar 
nacional és el plàtan, perquè n’hi ha de 
moltes varietats. N’hi ha de grocs, de 
blancs, de verds, de petits, de grossos... 
tenen moltes formes, gustos i noms 
diferents. u

Dues persones de la comunitat kuna
Fotos de l’autor de l’article
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Els veïns d’Occitània

Pere Ortís

O ccitània és una extensió del ter-
ritori francès que comprèn el 
sud de França, del Cantàbric al 

Mediterrani, i que fa una gran extensió 
d’aquella república. Extensió que arriba 
a 190.000 km² i conté uns 14 milions 
d’habitants; la nostra regió d’Aran forma 
part d’aquella cultura i té la llengua 
occitana com a pròpia, al llindar mateix 
de casa nostra. Occitània compta amb 
altres regions, importantíssimes en la 
història de Catalunya i d’Europa: Gas-
cunya, Delfinat, Provença, Llenguadoc, 
etc., set en total.

Dic això perquè, fa uns quants anys, 
jo era a Hondures i posava a casa d’uns 
amics, on també posava un enginyer 
natural d’Occitània, un tal Poujada de 
cognom, que em digué que tenia una 
segona residència a la Costa Brava. Xer-
rant, xerrant, vam presentar els  respec-
tius carnets d’identitat i ens adonàrem 
que tots dos militàvem per la llengua, 
la cultura i, finalment, per la sobirania 
de les respectives pàtries. Òndima!, ens 
hi vam estendre, en els col·loquis. Ens 
vam fer amics, ens sentíem afins. He 
de confessar que, per a mi, el senyor 
Poujada va ser tota una revelació. Aquí 
mateix, saltat el Pirineu, uns veïns 
com nosaltres, implicats en la mateixa 
brega, que han compartit una història 
amb nosaltres, que són víctimes d’un 
Estat groller i abusiu, jacobí, que no 
té entranyes, ni vol saber res dels drets 
humans dels seus pobles... i desconei-
xent-nos! És el passat, la garsa per per-
diu que ens donaren –però ja no tenim 
excusa.

No pretenc fer cap tractat d’histò-
ria, però sí que vull assenyalar que un 
dia formàrem com aquell que diu un sol 
regne amb Occitània, sota els comtes de 
Barcelona i sota els nostres primers reis. 
Vegem si és important que tornem a tro-
bar el filó de relació i d’amistat, de coo-
peració amb aquell país germà. Podríem 
dir que naveguem en el mateix vaixell 
que ells. I què s’esdevingué perquè 
hàgim viscut tan allunyats i ignorants 
els uns dels altres en tots aquests segles, 

pràcticament vuit? Les guerres, l’ambi-
ció i la bogeria humana, com també la 
llei del més fort. Les manipulacions, les 
insídies i els abusos dels més potentats i 
desaprensius que han sabut desarticular-
nos, separar-nos, tallar el nostre terreny 
i fer-nos ignorar mútuament, imposant-
nos altres reis i altres pàtries espúries 
que no ens tocaven.

Planava la idea, en aquells temps, 
idea potser no ben conscient però sí 
com a cosa de fet, de formar un regne a 
cavall dels Pirineus, on tots els pobles 
que l’integraven tinguessin les seves 
llibertats reconegudes, fossin lliures i 
militessin  i visquessin plegats sota la 
protecció i l’aglutinació del comte, o 
del rei, de Barcelona, el qual venia a 
ser primus inter pares, mai un absolu-
tista o un dèspota, com després ho portà 
la història en tants indrets, allò que en 
l’esdevenidor anomenarien «monarquia 
absoluta» i que després, i ara, se’n diria 
«l’antic règim». En aquella conjuntura el 
nostre rei era Pere I, el Catòlic. 

Un gran rei, que l’any 1212 va fer 
prodigis de valor i de força en la bata-
lla de Las Navas de Tolosa, en aliança 
amb altres reis peninsulars, batalla que, 
si no l’acabà, deixà malparat l’avanç 
dels àrabs en el territori ibèric. Li deien 
Catòlic perquè era creient i defensava els 
cristians. Això  no ho sabem, els cata-
lans, perquè les «historias de España» 
bé s’estan de ressenyar-ho i els mestres 
d’ensenyar-ho. 

I s’esdevingué que aleshores brotà a 
Occitània una heretgia d’uns puritans 
que propugnaven el retorn a la puresa 
de l’Evangeli, amb tanta fe que en 
feien un gra massa, i l’Església oficial 
hi veié una amenaça a la sana ortodò-
xia i els anatematitzà. Aquests supo-
sats heretges es deien albigesos, per-
què, si no hi nasqueren, sí que es feren 
forts i nombrosos a la ciutat occitana 
d’Albi; sembla que venien de l’orient 
europeu. També foren coneguts com a 
càtars, terme provinent del grec i que 
vol dir purs. Eren bona gent, fugien de 
la persecució de l’Església cap als Piri-

neus i cap dintre de Catalunya, i aquí 
els deien «els bons homes» perquè eren 
bons de va de bo.

Doncs bé, l’heretgia prengué cos i 
l’Església oficial n’estava força alar-
mada, fins al punt que organitzà una de 
les seves croades per tal de combatre 
els albigesos i finir-los. El capdavanter 
d’aquesta croada era el rei de França, 
que envià el seu exèrcit a Occitània per 
tal de fer guerra contra els albigesos (de 
fet, aquell rei no s’ho féu dir dues vega-
des pel Papa, puix que, secretament, 
ambicionava apoderar-se d’Occitània 
per fer-ne territori francès definitiu).

El nostre rei Pere veié el joc i es 
disposà a defensar els vassalls que l’es-
timaven i el territori que volien usur-
par de Catalunya i dels comtes amics 
i aliats d’enllà del Pirineu. Molt bona 
intenció, però a l’hora candent de 
dur-ho a terme el pobre rei fallà de la 
manera més irresponsable. Passà la nit 
abans de la batalla practicant l’amor a 
tot drap, car era molt faldiller i amant 
de les belles dames. Entretant, l’exèr-
cit dels francesos, comandat per Simó 
de Montfort –que diu que era un malà-
nima i sanguinari, la història en res-
senya inoïbles malvestats– començà a 
la matinada un moviment per envoltar 
l’exèrcit del rei català. Abans d’entrar 
en batalla, el rei i els nobles catalans 
oïren  missa i el rei queia adormit i 
l’havien de suportar. Així entraren en 
batalla i el rei es disposà a obrar pro-
digis de bon guerrer com a Las Navas 
de Tolosa, però aviat fou reconegut pels 
oficials francesos, atacat per ells i cosit 
a cops d’espasa. A continuació els ven-
cedors feren una matança horrorosa de 
nobles catalans i occitans; una desfeta 
tristíssima. Allí naufragà tota espe-
rança de formar un regne a cavall dels 
Pirineus amb Occitània.

El fill de Pere I era Jaume el Con-
queridor, bon rei i bon guerrer, i el poble 
occità el cridava que tornés a combatre 
els francesos per tal d’alliberar-los, i el 
cridava en boca dels trobadors proven-
çals. Aquell poble l’estimava i estimava 
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la germanor amb Catalunya. Però el 
papa Innocenci III amenaçà el rei Jaume 
amb l’excomunió si tornava a Occitània 
a fer guerra als francesos, i ell, bon cris-
tià i bon creient al capdavall, desistí de 
fer-ho. Aquella batalla perduda és dita 
de Muret, una localitat que hi ha a les 
envistes de Tolosa, ciutat aquesta que és 
considerada la capital de la terra d’Oc. 
Fou el primer cop mortal sobre la dis-
sortada Catalunya. Perquè ens ha tocat 
sempre el rebre; Peers ens diu Catalo-
nia infelix, perquè veu que la malastru-
gança ens empaita. La nostra història és 
un seguit de fortuïts adversos. 

Però s’ha d’haver acabat, això. 
Es polsem-nos del cap aquest complex 

de dissortats, que la fortuna se la fan els 
intel·ligents i els audaços. Siguem altre 
cop amics i germans dels occitans, i fem-
nos costat. Xiquet, quina força Occità-
nia i els Països Catalans fent pinya i aju-
dant-se en la consecució dels respectius 
ideals de sobirania! Entre tots, passa de 
vint-i-cinc milions d’habitants. La nos-
tra solució va per aquí.

M’han motivat a escriure tot això 
dos articles a Serra d’Or de febrer dar-
rer que presenten i enalteixen la figura 
de l’occità Robèrt Lafont, un gran 
talent, un polígraf magnànim, un visio-
nari i un home d’acció. El subtítol d’un 
d’aquests dos escrits és l’empenta occi-
tana, precisament; fem nostra aquella 

empenta. De passada, els dos escrits fan 
veure com treballen en aquell país per 
la seva llengua, la seva cultura i la seva 
llibertat. Això ens obre un camp d’acció 
potser inesperat, preciós, un do d’aquest  
moment històric. Robèrt Lafont és expo-
nent de la consciència en el poble occità, 
exponent de la seva força i de la seva 
dinàmica nacional; portem aquella força 
al nostre molí i la nostra força al molí 
d’ells. És una necessitat vital, una ocasió 
providencial.  

Prohoms catalans i occitans han de 
fer d’enllaç i propiciar que l’acció marxi 
conjunta i a favor de tots. Relligar-nos-hi, 
i després viure com a germans. Com ho 
érem en el segle XIII. u

E l dia 6 de maig ens va deixar el 
senyor Alexandre Ribó i Golo-
vard, consumit per un càncer 

que de catorze anys ençà el va anar 
debilitant. Tenia seixanta-set anys. 
Ell, fins a l’últim moment, va desafiar 
el mal, centrant la seva cada vegada 
més escassa energia en el conreu de la 
nostra llengua i en l’organització dels 
centenars de fitxes sobre lèxic de mar 
en català que havia anat elaborant. Cal 
dir que era un expert en heràldica i un 
col·leccionista de postals de vaixells i 
de barques de pesca tradicio nals cata-
lanes, no com a entreteniment sinó per 
a l’estudi i la recerca de llurs modali-
tats i varietats; també és important la 
seva col·lecció de gramàtiques catala-
nes antigues i de diccionaris. 

Els components de l’associació Llen -
gua Nacional li hem d’estar molt agra-
ïts, perquè des del primer moment vam 
trobar en ell una persona molt críti ca, en 
sentit positiu, pel que fa a disseny, por-
tades, escuts, tipografia, temes a trac-
tar en la revista... Sempre que fos per 
a parlar de temes de llengua o de cosa 
catalana oferia casa seva i temps per a 
discutir-ne llargament. No cal dir que 
hom no podia anar-se’n mai d’aquella 
casa (atapeïda de llibres, de pintures, de 
llapis i plomes maniàticament ordena-

des...) sense haver pres un te i sense ha-
ver-s’hi quedat a sopar per gentilesa de 
la seva muller Alícia, que durant molts 
anys li ha fet costat, tant en les alegries 
com en el dolor, i que li ha donat tres 
fills ara ja ben agambats.

L’Alexandre tenia ganes que fossin 
editades les seves recerques sobre el 

llenguatge català de la mar (havia estat 
pilot de la marina mercant i coneixia 
pam a pam la nostra costa) i tenia ficat 
al cap que calia fer un diccionari cata-
là temàtic. Però no ho ha pogut veure 
realitzat. Tant de bo que el seu record 
ens continuï inspirant en les tasques 
lingüístiques i culturals. u

Alexandre Ribó i Golovard 
ha passat a millor vida
Ramon Sangles 

D’esquerra a dreta: David Casellas, Josep Ruaix, Alexandre Ribó, Carles Riera i Joan 
Valls en una foto de l’any 1998
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E l Dr. Josep Moran i Ocerinjaure-
gui s’incorporà relativament tard 
a la Universitat de Barcelona. Vull 

dir que no respon al perfil més habitual 
de qui, havent estudiat filologia, ja no ha 
abandonat aquesta casa i hi ha continuat 
com a professor. És titulat en filologia, 
però també en arqueologia hispànica. 
Havia treballat en àmbits del tot diferents 
dels de la recerca i la docència. Per la 
qual cosa, el seu tarannà ha estat i és atí-
pic principalment per això. I ho remarco 
en el sentit més positiu: acostuma a ser 
enriquidor que una persona hagi transi-
tat per més d’un camí en la vida profes-
sional; contribueix a tenir una visió més 
àmplia de la realitat, a saber valorar-la 
des d’una perspectiva no única, sinó 
diversa; el corporativisme pesa menys 
negativament; l’endogàmia, també.

Si hi ha un tret que distingeix es -
pecialment el pensament i la intel·ligència 
del Dr. Josep Moran i, per tant, la seva 
producció científica, és, al meu enten-
dre, el de l’enciclopedisme. El profes-
sor Moran sap de tot, i aquesta és una 
afirmació gens gratuïta, ni genèrica, 
ni vaga. Literalment, sap de tot i, de 
tot, en sap molt i ho sap amb profun-
ditat. Una característica que no és pas 
fruit de l’atzar, sinó d’un esforç perma-
nent en l’estudi del món, de l’univers, 
en tots els seus vessants; d’una volun-
tat d’entendre’ls com un tot indivisible; 
d’una convicció que la fragmentació 
del coneixement en parcel·les potser és 
inevitable per les limitacions humanes 
òbvies, però és contra natura, ja que tot 
depèn de tot, i tot s’explica per tot. Josep 
Moran no s’ha desentès mai de cap camp 

d’estudi. No és gens amic de l’atomitza-
ció, de l’especialització extrema que fa 
que l’investigador conegui, o cregui que 
coneix, d’una manera exhaustiva allò 
que ha reduït a objecte del seu interès 
i que es desentengui de qualsevol altra 
matèria. La raó per a ell és evident: no hi 
ha res que s’expliqui exclusivament per 
si mateix; qualsevol fenomen és condi-
cionat per un seguit de factors que a qui 
és curt de mires poden semblar allunyats 
i sense possibilitat d’interdependència. 
Moran et lliura generosament un article 
que ha llegit sobre política, sobre reli-
gió, sobre economia; et passa o et reco-
mana un llibre sobre temes semblants; 
tradueix pensaments de filòsofs clàssics 
i moderns, i en fa còpies per als com-
panys... Estic segur que molts d’aquests 
beneficiaris deuen pensar: «I ara, amb la 
feina que tinc, m’he de distreure a llegir 
sobre aquests temes?» Moran està con-
vençut amb raó que aquests temes apa-
rentment aliens a la lingüística són de 
gran interès per a la informació i la for-
mació personal. Per a la informació i la 
formació també filològica. 

En aquest sentit, respon a la figura 
del filòleg tradicional, avui gens de 

moda i més aviat en vies d’extinció. És 
conscient que, si hom estudia una llen-
gua, n’ha de saber d’altres que hauran 
influït en la seva constitució, desenvo-
lupament i consolidació. I, sobretot, ha 
de conèixer-ne la mare: el Dr. Moran 
sap llatí i té prou domini dels idio-
mes que han condicionat directament 
o indirectament la història dels terri-
toris de la llengua catalana. Fins i tot 
per l’Ociranjauregui sap de l’iberobasc, 
de l’eusquera. I el coneixement que té 
de la història de qualsevol període i de 
qualsevol país és astorador. No és deba-
des que sovint en les converses entre 
companys, quan apareix alguna qüestió 
que ignorem, hom digui: «Això ho pre-
guntarem al Moran, que segur que ho 
sap.» I li ho preguntem; i ho sap; més 
encara, en la majoria d’ocasions, ultra 
la resposta exacta respecte al que des-
coneixem, hi afegeix detalls que l’arro-
doneixen de la manera més satisfactòria 
possible.

Per la qual cosa, és comprensible el 
seu enuig davant els qui es presenten 
com a grans experts d’algun aspecte 
molt concret de la lingüística teòrica, 
però, en canvi, no tenen competèn-

El professor Josep Moran
Joan Martí i Castell (president de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans)

Text, abreujat, de la laudatio 
llegida en l’acte d’homenatge, 
a la Universitat de Barcelona, 
amb motiu de la jubilació de 

l’homenatjat, 13-5-2010.
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cia en qüestions que ningú no hauria 
d’obviar. I la seva indignació arriba 
a límits insuperables quan, per aca-
bar-ho d’adobar, menyspreen allò que 
no saben i aquells qui sí que saben el 
que ells no saben.

La humanitat del Dr. Josep Moran 
és transversal, que es diu ara, i amara, 
doncs, el seu capteniment general. Ell 
no entén les actituds d’alguns profes-
sionals que, obsessionats per allò que 
ells fan, esdevenen vanitosos i ridícu-
lament cofois de ser el que són i, pitjor 
encara, de no ser com d’altres, que es 
dediquen a petiteses sense interès, com 
ara la diacronia, l’onomàstica, l’anàlisi 
de la gramàtica tradicional i lògica dels 
clàssics, la funció real de les llengües 
i la referència que fan a una realitat 
social determinada, etc. Se’n lamenta, 
més que no pas se n’irrita. També li sap 
greu que algú pensi que per a distin-
gir-se en la nostra dedicació docent i 
investigadora calgui aplicar una compe-
titivitat salvatge, impròpia de les perso-
nes; calgui seguir acríticament els cor-
rents teòrics que són moda, òbviament 
fora d’aquí, a l’estranger, per dir-ho 
amb un sol mot, perquè aquí sembla 
que no podem ser capdavanters en res; 
som massa petits; on podríem anar a 
parar! Per al Dr. Moran la intel·ligència 
és incompatible amb la falta d’humani-
tat, de modèstia, d’humilitat. Res més 
lluny de la característica del savi que 

l’arrogància, la vanitat. I, en canvi, fa 
la impressió que progressivament s’es-
tén la idea totalment contrària, i contra-
dictòria respecte a la realitat, que per a 
demostrar que un destaca ha de ser fred 
i distant; allunyat del país i del territori 

que té més a prop; que s’ha d’emmira-
llar en allò que fan a fora i desenten-
dre’s del que és més a la vora. És la 
pretensió de no ser provincià, practicant 
paradoxalment el provincianisme més 
grotesc i mesell.

Una prova que el Dr. Josep Moran 
és un filòleg és que no ha estat, ni de 
molt, prou valorat ni com a docent, ni 
com a investigador; ni per col·legues que 
fan sobretot especulació, ni pels orga-
nismes oficials encarregats, no se sap 
ben bé per qui ni per què, d’avaluar la 
tasca que tenim encomanada; organis-
mes que, per modernitat, prefereixen, 
com he dit suara, seguir cegament els 
corrents més à la page en les ja vilipen-
diades i mal considerades humanitats. 
Aquesta injustícia, fruit de l’estultícia i 
de la prepotència, ni el treu de polle-
guera, ni el mou un bri de la lleialtat 
insubornable a la metodologia i a la con-
cepció respecte al coneixement, basades 
en la racionalitat.

Sé que no és exageració afirmar que 
el Dr. Josep Moran, amb les característi-
ques molt generals a què acabo de refe-
rir-me, ha esdevingut, com he avançat, 
un dels més qualificats historiadors de 

la llengua catalana, si no el més qualifi-
cat. I és que fer una petita passa segura 
en aquesta àrea exigeix una prepara-
ció enorme i són dissortadament molt 
pocs els qui poden abocar-hi hipòte-
sis i tesis amb solidesa. Josep Moran 

és dels estudiosos que més aportacions 
hi han fet, sempre amb arguments que 
poden acceptar-se o no, però que mai 
no poden ser titllats de superficials i 
menys encara de no pertinents o poc 
documentats.

I el preocupen tant els orígens, com 
els nostres dies i el futur de la histò-
ria lingüística del català. Justament el 
seu enciclopedisme el fa coneixedor de 
tots els períodes de la història i també 
de la prehistòria. Moran ha il·luminat, 
com ningú més, el naixement de la nos-
tra llengua, els orígens, fins i tot endin-
sant-se magistralment en la qüestió 
altament complexa del substrat; els pro-
cessos de formació i de consolidació; 
els anys de les crisis, la recupe ració, les 
recaigudes i els retrocessos, fins avui 
mateix, i anticipant supòsits d’allò que 
li tocarà de viure. La seva producció 
científica és molt vasta i d’un rigor gens 
freqüent en relació als segles viii i ix, 
a l’època medieval, a la decadència en 
l’època moderna, al recobrament en la 
contemporània i a les serioses amena-
ces en les que han de venir.

Seria absurd que ara pretengués 
fer la relació de tot el que ha publicat. 

Àngels Massip, A. Soler, I-X Adiego, Joan Martí Castell (durant la seva ponència) i Xavier Ravier
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Basta que en faci una afirmació con-
tundent: tothom qui vulgui saber res 
de la històrica de la llengua catalana 
ha d’haver llegit els treballs de Josep 
Moran. Tanmateix, sí que és saluda-
ble que refresqui una mica la memòria 
amb títols de referència que han estat 
i són indefectiblement citats en la 
majoria d’obres d’història de la llen-
gua. Articles com: Els primers docu-
ments en llengua catalana; Substrat 
i superstrat en l’evolució del català; 
L’aparició del català a l’escriptura; 
Fragment d’una altra versió catalana 
antiga del ‘Liber Iudiciorum’ visigò-
tic. Estudi lingüístic; Variació histò-
rica. El temps en la variació lingüís-
tica; Un document familiar català del 
segle XVIII. Transcripció i comen-
tari lingüístic. Llibres com: Primers 
textos de la llengua catalana, en 
col·laboració amb Joan Anton Rabe-
lla; Les homilies de Tortosa. Estudi 
filològic i lingüístic; El Capbreu de 
Castellbisbal; Estudis d’història de 
la llengua.

Molt pocs investigadors s’han acarat 
al gruix de documentació que ha estu-
diat el Dr. Josep Moran, i molt pocs 
també amb la perícia amb què sempre 
ho ha fet i ho fa.

Permeteu-me que no deixi de sub-
ratllar una paradoxa que hi he obser-
vat: mai no s’ha considerat sociolin-
güista. Tanmateix, fa sociolingüística 
constantment en els seus treballs. 
Potser no segueix els cànons que la 
disciplina imposa, però al capdavall 
això és secundari; allò que importa 
és la capacitat de contextualitzar la 
realitat de la llengua. Quan Josep 
Moran parla de canvis diacrònics en 
gramàtica històrica; quan analitza 
filològicament un document qualse-
vol; quan fa consideracions sobre el 
català, sempre té en compte les con-
dicions socials que emmarquen allò 
en què aprofundeix, en el sentit més 
ampli del terme: hi valora la política, 
l’economia, la cultura, els interes-
sos hegemònics de tota mena, etc. Ja 
voldrien molts sociolingüistes poder 
situar la realitat de la llengua tan 
minuciosament, tan exactament i amb 
tants factors que hi incideixen com 
ho fa ell. I ja voldria la mateixa cièn-
cia de la sociolingüística que tothom 
pogués investigar amb el bagatge de 
coneixements i la capacitat d’inter-

relacionar-los coherentment que el 
caracteritzen.

Jo sóc col·lega seu. Ho he estat a la 
Universitat i avui compartim tasques 
a l’Institut d’Estudis Catalans. Que no 
ho entengui el Dr. Josep Moran com 
una cortesia apropiada a l’acte d’home-
natge que li dediquem: és una de les 
sorts millors que he tingut i que tinc 
en la vida professional. Quan compar-
tíem en aquesta casa la docència en 
les assignatures d’Història de la llen-
gua i de Gramàtica històrica, jo gau-
dia d’un privilegi que em proporcio-
nava tranquil·litat: poder parlar amb 
tu d’allò sobre què dubtava, d’allò que 
llegia d’altri i que no em convencia, de 
qüestions diverses sobre fets històrics, 
etc. Perquè tu, diversament d’allò que 
és més normal i estès, és a dir, no tenir 
mai temps per a la conversa o no voler 
explicar a altri el que hom sap, tu sem-
pre escoltes i ets comprensiu i obert 
respecte a les preocupacions dels qui 
te les manifesten. I em donaves la teva 
opinió al moment, però és que, ende-
més, al cap d’algun dia d’haver inter-
canviat idees sobre un o altre tema, hi 
tornaves, perquè hi havies barrinat més, 
i matisaves, hi afegies dades. I al cap 
encara de més dies, reprenies novament 
el tema que fos. Perquè, lluny de sen-
tir-te propietari exclusiu del que saps, 
el que t’entusiasma és comprovar que 
els companys també tenen interès per 
allò que ocupa el teu treball professio-
nal i poder-los regalar gustosament el 
que has arribat a aprendre amb gran 
esforç i dedicació. 

Mestre exemplar en història de la 
llengua i mestre igualment en ono-
màstica. És clar que amb la mateixa 
mala sort que també és una matèria de 
maniàtics rancis. Dr. Josep Moran: ¿no 
podies haver triat algun terreny de la 
ciència del llenguatge que t’encimbe-
llés per la seva actualitat, per la seva 
modernitat? Si com a historiador del 
català, Josep Moran és un dels millors, 
si no el millor, tal com he dit i repetit, 
com a expert en onomàstica, he d’afir-
mar exactament el mateix. L’antropo-
nímia i la toponímia catalanes li són 
particularment deutores. És normal que 
s’hagi sentit tan atret per aquesta espe-
cialitat, perquè l’onomàstica en realitat 
és història; una història especial, per-
què, tant en el nom de les persones com 
en el dels llocs, és com una fotografia 

d’un moment determinat, sovint gens 
modificada i que, per tant, pot infor-
mar-nos d’un cabal d’aspectes enorme. 
És normal que s’hagi pogut sentir 
atret per aquesta especialitat, perquè 
té els coneixements lingüístics sufici-
ents, com he dit suara, que li perme-
ten d’identificar elements d’influència 
de procedències molt diverses, a més 
de la principal llatina. L’interès per 
l’onomàstica va lligat amb la prepara-
ció que té també com a etimòleg, qua-
litat indispensable, és clar, per a entrar 
en el món dels noms propis. La con-
fecció de la segona edició del Nomen-
clàtor oficial de la toponímia major de 
Catalunya és un exemple dels fruits que 
ha pogut donar la competència de Josep 
Moran. Però podem recordar també 
un reguitzell d’altres treballs anteriors 
que demostren la fertilitat de la seva 
intel·ligència. Per exemple, articles com 
Notes de toponímia antiga del Pla de 
Barcelona; Toponímia i cartografia; 
Consideracions sobre l’onomàstica; 
L’etimologia a la toponímia. O llibres 
com Estudis d’onomàstica catalana o 
Diccionari etimològic manual, escrit 
juntament amb Joan Anton Rabella. O 
l’obra recent El nom propi, un assaig 
que corregeix determinades concepci-
ons d’aquesta classe de substantius, que 
alguns teòrics defensen contra evidèn-
cies que solament són conegudes pels 
qui com ell han aprofundit en la semàn-
tica i les funcions dels noms propis.

I és mestre. Mestre tout court. Per-
què és model, perquè ha creat escola, 
perquè ha dirigit moltes recerques. Sí, 
per tot això; però sobretot perquè ha 
exercit la docència amb una passió del 
tot insòlita. Ja he dit que explicar el que 
sap l’entusiasma. El que s’esdevé en 
cadascuna de les seves classes li inte-
ressa qui-sap-lo. Observar que algú, 
encara que siguin pocs, demostra inte-
rès per penetrar en l’estudi de la histò-
ria de la llengua el fa feliç. I, més enllà 
dels sentiments personals i íntims, 
s’aboca completament en l’exercici 
de professor. Tornem-hi: a la manera 
clàssica, que ja no es porta. Perquè on 
són els docents que s’enduen els seus 
estudiants d’excursió científica, a veure 
aquest o aquest altre lloc o llogaret que 
tenen una toponímia menor interessant? 
On són els docents que acompanyen els 
deixebles a visitar una biblioteca o una 
exposició? La docència també ha anat 
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pels camins d’una modernitat que la 
margina. Ser un bon investigador (amb 
tots els interrogants de què entén hom 
per «bon» i fins i tot per «investigador») 
fa prestigi; ensenyar bé, ser un bon pro-
fessor és cosa poc rellevant; una mica 
és perdre el temps, que es podria apro-
fitar per a continuar investigant, que 
és el que compta. El Dr. Josep Moran 
posa exactament els mateixos interès 
i zel en la recerca que en la docència, 
al marge del que pugui dir Bolonya i 
del que pontifiquin els qui dirigeixen 
la nostra política universitària, des de 
Madrid, però també des d’aquí mateix, 
des de Catalunya. I li és igual si és o no 
és premiat pel que fa més enllà de les 
obligacions estrictes de les classes que 
ha d’impartir. Josep Moran no demana 
cap distinció especial. Se sent gratificat 
amb el reconeixement dels seus alum-
nes, els quals, per cert, han seguit sem-
pre una línia de creixement, fins i tot en 
els moments més crítics per als estudis 
d’humanitats. Ell fa allò que la cons-
ciència professional i el seu tarannà 
cívic li dicten. Per això tampoc no es 
nega mai a col·laborar amb un article 
d’investigació en una revista que els 
grans «savis» ni saben que existeixi, 
ni tenen cap interès de mirar-la, ni de 
llegir-ne el contingut. Fer carrera per 
al Dr. Josep Moran ha estat servir la 
ciència, els deixebles, els col·legues, el 
país, mitjançant el lliurament generós 
a les persones i a les institucions a què 
creu que es deu.

He al·ludit a la seva actitud cívica. 
Josep Moran és un home de principis, 
no de conjuntures i contemporitza-
cions. La consistència del seu ideari i 
la coherència amb què el practica, en 
fan un ciutadà i un patriota excel·lent. 
I aquesta és una lliçó que ha ensenyat 
a les aules i que ensenya constantment 
a l’Institut d’Estudis Catalans. Diu 
allò que pensa, agradi o no de sentir. 
Davant qui sigui. Fins i tot quan sap 
que les circumstàncies el poden per-
judicar. És un home íntegre. Afable, 
amable. Però si l’afabilitat i l’amabi-
litat no li són suficients, sap ser enèr-
gic i contundent. L’energia i la contun-
dència de Josep Moran, nogensmenys, 
no el priven del sentit de l’humor, que 
sempre és símptoma d’intel·ligència i 
d’humilitat.

El seu caràcter desprès l’ha empès 
a ser organitzador i activista cultural i 

científic. Ha participat en congressos, 
jornades, simposis. Forma part del con-
sell de redacció de Llengua i Litera-
tura. És director de l’Oficina d’Ono-
màstica de l’Institut d’Estudis Catalans. 
No es nega mai a fer una ressenya de 
treballs sobre temes que coneix. I sem-
pre està disposat a la conversa relaxant 
sobre qualsevol argument.

Estimat amic Josep Moran, aquest 
és un acte d’homenatge que va lligat 
a la jubilació. Un acte ben merescut 
d’agraïment i de reconeixement. Mai 
no faríem prou si haguéssim d’estar a 
l’alçada del que tu has donat a la Uni-
versitat de Barcelona.

Jo personalment tinc una sort. Que 
puc gaudir encara de totes les virtuts 

a què m’he referit a la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans. 
La Universitat de Barcelona perd un 
professor i un investigador irrepetible. 
I em fa por que, més a la curta que a 
la llarga, pugui perdre del tot l’interès 
per la filologia entesa com tu l’entens; 
perquè li faltarà un defensor de la teva 
categoria. Si en les humanitats fem 
cap pas enrere d’aquesta gravetat, pot-
ser mai més no podrem refer-nos-en. 
No estic segur que s’hi imposi el seny, 
vistos els temps que corren. En qual-
sevol cas, tu has fet el que havies de 
fer i encara més. No serà, doncs, a qui 
hauran de demanar comptes. Moltes 
gràcies, Dr. Josep Moran, i per molts 
anys! u

Josep Moran, al final de l’acte, agraint 
l’homenatge que li ha estat retut



amics i mestres

42    LLengua nacionaL - núm. 72 - iii trimestre deL 2010

Com és que has fet el pas a l’escrip-
tura?

Primer de tot, hauria d’aclarir que vaig 
començar escrivint textos abans de can-
çons. Quan tenia dotze o tretze anys 
sentia la necessitat d’escriure, de des-
fogar-me, d’alliberar amb les paraules 
totes les frustracions i inquietuds prò-
pies de l’edat. Ho feia gairebé compul-
sivament, sense voluntat d’ensenyar allò 
que escrivia, com si fóra una teràpia. 
Poc després, a l’institut, ens vam ajun-
tar un grup d’amics i vam decidir fer un 
grup de rock. Supose que ens sentíem 
atrets per tot allò que envolta la música: 
tocar una guitarra elèctrica, gravar dis-
cos, anar de concert, etc. Nosaltres som 
una generació que ja hem crescut amb 
la cultura audiovisual, amb la televisió, 
les pel·lícules, internet, i crec 
que per això em va motivar 
més pel fet de formar un grup 
de música que pel de dedi-
car-me a escriure ficció. 

Tot i això, he dir que amb 
el pas del temps m’he adonat 
que em sent més a gust amb 
les paraules que amb les par-
titures. No tinc una explica-
ció raonable, però és un fet 
que he estudiat literatura i no 
música. Jo mai no m’he con-
siderat músic, sinó més aviat 
autor de cançons. Durant 
tots aquests anys m’he dedi-
cat a intentar emocionar amb 
la música, a utilitzar-la com 
a arma, a aprofitar la seua 
força per a explicar petites 
històries en forma de càpsu-

les. I ho he provat de fer de la mateixa 
manera que ara ho prove utilitzant la 
narrativa, perquè, per a mi, són dos ves-
tits d’una mateixa ànima. Aquests dos 
mitjans tenen semblances i es pot esta-
blir una mena de sinergia que t’ajuda a 
aprendre l’un de l’altre. Amb les can-
çons estàs supeditat a la música, als 
seus versos, a la rima, a la mesura que 

imposa; però, al mateix 
temps, aquesta música 
té un llenguatge propi i 
universal que omple de 
força i energia els tex-
tos. En la narrativa, en 
canvi, no tens aquest 
plus de força i signifi-
cat que representa la 
música; ara bé, tens la 
llibertat d’esplaiar-te, 

de recrear situacions, d’entrar en la 
ment dels personatges i de gratar en les 
teues pròpies llums i ombres. En aquest 
sentit, he de dir que tota l’experiència 
que he recollit escrivint cançons m’ha 
ajudat molt a l’hora d’escriure els con-
tes del llibre, així com tot el treball 
que he fet amb el llibre m’està ajudant 
molt per a obrir el món referencial de 
les noves cançons. Com veus, aquestes 
dues facetes s’alimenten mútuament, 
tot i que, en el meu cas, l’experiència 
com a lletrista fa que com a narrador 
em coste d’esplaiar-me i que tendisca 

Xavi Sarrià: de professió, el compromís 
amb la seva gent
Agnès Toda i Bonet

Avui, a Benimaclet, Xavi Sarrià ens ensenya els seus nous 
projectes: una de les noves cançons que apareixerà en el nou àlbum 
que tregui Obrint Pas, amb el qual ha obtingut tant de ressò, i una 
novel·la, amb la qual provarà d’obtenir el mateix èxit que ha assolit 
amb la seva opera prima, un llibre de contes, Històries del paradís, 
un títol irònic que enllaça amb el de l’últim treball d’Obrint Pas, 
Benvingut al paradís, perquè, tot i tractar-se de projectes diferents, 
tots tenen el mateix objectiu. Ell mateix ens ho explica. 
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a comprimir els textos. Potser per això 
he escrit un recull de contes i no una 
novel·la. Però de tot se n’ha d’apren-
dre. Per a mi, a més, allò important és 
saber utilitzar aquest potencial, no per 
a fer una exhibició personal de conei-
xements sinó per a emocionar amb sen-
zillesa l’oient o el lector. Aquesta és la 
finalitat, i també la necessitat que té un 
mateix de sentir-se una mica més viu 
quan ho fa. 

De quines influències pots parlar?

Nosaltres tenim influències de tota 
mena. Com t’he comentat, hem crescut 
amb la cultura audiovisual, i això es 
nota. Jo no entenc la literatura com un 
fet estanc, sinó com una conseqüència 
de les diferents facetes d’allò que ets i 
fas en la vida. Per això la meua manera 
d’escriure està molt influenciada, per 
exemple, pel cinema. De vegades em 
fa la sensació que escric imaginant-me 
imatges, com si estiguera en una pel-
lícula, i que intente recrear tot allò que 
sent i veig com si fóra una càmera. De 
fet, la primera citació que obre el llibre 
és d’una pel·lícula francesa, La Haine, 
que representa el concepte que volia 
expressar amb el llibre. També, és clar, 
hi ha influències literàries d’autors que 
combinen el realisme amb un punt 
de màgia, com Calders, per exemple. 
M’agrada d’explicar la realitat sense 
perdre la visió fantàstica que amaga. I, 
per suposat, hi ha influències del món 
de les cultures juvenils relacionades 
amb grups musicals com The Clash 
que vam mamar de menuts.

El llibre l’has anat confegint amb 
l’ajuda dels teus companys d’Obrint 
Pas?

És evident que la gent del grup és molt 
important per a mi. Hem crescut junts 
i hem creat junts durant més de quinze 
anys. Per això, quan vaig començar a 
escriure el llibre, em sentia molt sol, 
com si necessitara l’aprovació i el 
suport dels meus. Vaig aconseguir 
que durant els viatges en furgoneta els 
companys llegiren els contes i m’acon-
sellaren. Per a mi, a més, aquest exer-
cici ha estat molt important, perquè 
d’alguna manera volia arribar a la 
gent com jo, com ells, a la gent de les 
nostres generacions que amb els anys 
hem anat deixant de banda la literatura 
a favor d’altres canals d’expressió. És 

evident que aquest fet és un problema, 
no sols perquè com a lectors ens per-
dem la infinitat de mons i sensacions 
que amaguen les pàgines escrites, sinó 
perquè, també com a autors, la litera-
tura ens ofereix unes eines úniques a 
l’hora d’intentar construir tot un món 
referencial que ens permeta de crear 
un discurs crític entre el nostre jovent. 
Fixem-nos en el cinema o la televisió: 
han creat un món referencial entre el 
nostre jovent cada cop més potent (i 
a priori aliè) basat en les sèries, les 
pel·lícules o els videojocs. Això fa 
que un jove de Barcelona senta com a 
més proper a la seua cultura un carrer 
de Los Ángeles que un de València. 
No vull dir que aquest fet siga del tot 
negatiu, sinó que ens ajuda a compren-
dre la magnitud del món global en què 
vivim; a més, els joves d’ací hauríem 
de contrarestar la balança creant his-
tòries pròpies que parlen de les nos-
tres problemàtiques més properes, de 
les nostres lluites, de les nostres inqui-
etuds i, en definitiva, de la nostra visió 
del món. I la literatura, com se sap, és 
una arma molt poderosa en aquest sen-
tit, perquè tothom pot agafar un bolí-
graf i un paper i escriure històries que 
ens ajuden a entendre una mica millor 
qui som.

Hi ha una voluntat expressa d’escriure 
en valencià?

Hi ha una voluntat d’escriure en occi-
dental perquè és la variant que parle 

i amb què he escrit sempre. Com diu 
la informació del llibre, vaig nàixer 
a Barcelona però visc a València des 
de ben jove, perquè la meitat de la 
meua família és d’ací. També he de 
dir que al País Valencià els índexs 
de lectura en català estan per terra 
i que existeix una forta batalla per 
part d’una legió d’escriptors, profes-
sors i editors que des de fa dècades 
lluiten amb constància i esforç per 
capgirar aquesta tendència. Jo només 
m’he unit a aquest exèrcit voluntari 
de gent que treballa pel futur de la 
nostra llengua entre el nostre jovent. 
El fet d’editar-ho a Bromera és una de 
les conseqüències lògiques d’aquesta 
aposta. En aquest sentit, he de dir que 
estic molt content del treball que s’ha 
fet i de la resposta positiva que ha 
tingut el llibre al País Valencià. Als 
instituts de secundària, per exem-
ple, m’he trobat amb moltes alegries 
i sorpreses; adolescents de totes les 
procedències comenten les històries 
del llibre amb tota normalitat. Quan 
ets allà et sents com si guanyares 
xicotetes batalles, i són les batalles 
del dia a dia, les que no es veuen, les 
que protagonitzen milers de persones 
anònimes arreu dels Països Catalans. 
Les mateixes persones que realitzen 
un tasca molt més important que la 
nostra: treballar sobre el terreny, amb 
els fets i no únicament amb les parau-
les, per garantir el futur del país que 
construïm entre tots. u

Agnès Toda i Xavi Sarrià en un moment de l’entrevista
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Amb aquests dos volums 
culmina la magna edició 
crítica dels Furs de Va-

lència, duta a terme per la tenaci-
tat de Germà Colón, en l’aspecte 
� lològic, i d’Arcadi Garcia, en 
l’aspecte històrico-jurídic, i, mort 
aquest l’any 1998, conti nua da 
des del volum IX per Vicent Gar-
cia Edo, al qual es deuen, doncs, 
juntament amb Colón, aquests 
dos darrers volums dedicats als 
furs Extravagants. En total, fan 
onze volums de la col·lecció A 
de «Els Nostres Clàssics», publi-

cats al llarg de trenta-set anys 
(1970-2007).

Els Furs de València són la 
compilació principal del dret 
propi del Regne de València, 
gestada al llarg de més de tres-
cents anys, i constitueixen un 
dels grans monuments del dret 
català, si entenem aquest com el 
desplegament evolutiu d’una 
mateixa mentalitat jurídica, tant 
en dret públic com en dret pri-
vat, el qual dret, progressiva-
ment ampliat i transformat per 
les Corts respectives, va acabar 
re� ectit, en el segle XVI, en la 
gran compilació del dret vigent 
al Principat, les Constitucions i 
altres drets de Catalunya, i en 
aquesta altra gran compilació 
valenciana.

L’edició Colón-Garcia es 
basa en la compilació impresa a 
València en 1547 i 1548, a inicia-
tiva del notari Francesc Joan 
Pastor, però dóna preferència a 
les lliçons dels manuscrits més 
autoritzats, segons els furs i les 
èpoques. La compilació de 1547 
és anomenada «sistemàtica» per-
què, diferentment de les anteri-
ors, no era ordenada segons l’or-
dre cronològic dels sobirans 
promulgadors de la norma, sinó 
prenent per patró l’organització 
temàtica en llibres i rúbriques 
del Codi de Justinià, en la versió 
coneguda aleshores de nou lli-
bres (patró que ja havia establert 
el gran jurista Pere Albert, autor 
de les Commemoracions i així 

mateix de la primera redacció 
dels Furs, de l’any 1238). Doncs, 
tots els furs que Pastor no pogué 
encaixar en aquest esquema jus-
tinianeu, els recopilà, amb el 
nom de Extravagants, en un se-
gon volum, que és el que recullen 
aquests dos darrers volums de 
l’edició crítica publicada per 
l’Editorial Barcino.

Però, no solament són, els 
Furs, un monument del dret ca-
talà –o potser fóra millor de 
dir-ne «catalànic», per evitar la 
confusió amb el privatiu del 
Principat–, són encara un monu-
ment de la llengua literària ca-
talana, jurídica i general. I dir 
això és tant com denunciar el 
provincianisme que ha presidit 
l’establiment i el desplegament 
de les precàries institucions de 
govern i legislació de Catalunya 
(Mancomunitat, Generalitat de 
1932 i de 1980), del País Valen-
cià (Generalitat) i de les Illes 
Balears (Govern i Parlament), 
pel que fa a l’apro� tament de la 
rica tradició jurídico-política de 
què són testimonis d’excepció 
tant els Furs valencians com les 
Constitucions catalanes, així en 
l’aspecte conceptual com en el 
lingüístic. 

No és que manquessin pro-
postes en aquest sentit, almenys 
del cantó dels � lòlegs, en tots 
tres països; és que no hi ha ha-
gut, � ns ara, voluntat política i 
� ns podríem dir que hi ha hagut 
voluntat política en contra d’una 

renacionalització jurídica, termi-
nològica i estilística, llevat, en el 
cas de Catalunya, de la reconsti-
tució del dret civil, l’empenta de 
la qual venia, però, de la Compi-
lació de 1960, feta, doncs, per a 
més sarcasme, en plena època 
franquista. Tota proposta que 
s’hagi decantat, ni que només 
sigui en l’aspecte lingüístic, del 
model castellà ha estat bé refu-
sada, bé preterida en la pràctica. 
Una ocasió mancada fou, per 
exemple, la Llei municipal de 
Catalunya, en què no hauria cos-
tat gaire de renacionalitzar el 
lèxic municipalista català, però 
semblà una proposta massa ago-
sarada. Un altre exemple podria 
ser, també a Catalunya, l’ús ver-
gonyant (i el no-ús vergonyós!) 
que hom ha fet d’una expressió 
com crida i cerca, admesa en la 
llengua o� cial (i en els dicciona-
ris) gràcies a la tenacitat, en 
aquest cas, de Carles Duarte, 
però que la televisió i la premsa 
«nacionals» generalment igno-
ren encara ara.

Els Furs de València són, 
doncs, una mina inexhaurible 
encara per explotar, com es pot 
entreveure en els importantís-
sims estudis que Garcia Edo i 
Colón inclouen en el volum IX 
de la seva edició crítica, la qual 
és ara, completa, a disposició 
dels juristes i els lingüistes que 
encara no hagin perdut el sentit, 
i el seny, nacional. ◆

JOSEP FERRER

Furs de València. Extrava-
gants, I i II, 
Editorial Barcino («Els Nostres 
Clàssics – Col·lecció A», 139 i 
140), 
Barcelona 2007.

Furs de València. Extrava-Furs de València. Extrava-

Furs 
de València
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Amb l’edició del Petit at-
les lingüístic del domini 
català, Joan Veny –el 

«dialectòleg de la llengua cata-
lana», com ha estat anomenat, 
atesa la seva dilatada i autorit-
zada dedicació a la dialectolo-
gia– es podria interpretar que 
tanca el cercle que va obrir amb 
la publicació de «Paralelismos 
léxicos en los dialectos catala-
nes» en la Revista de Filología 
Española els anys 1959-1960, 
treball que era el resultat de la 
seva tesi doctoral homònima de 
l’any 1956. Hi comparava les so-
lucions d’alguns dialectes cata-
lans i hi afegia mapes lingüístics 
que responien, en la seva essèn-
cia, als mateixos principis que 
els que es poden trobar en el Pe-
tit atles: es tracta de mapes de 
síntesi que permeten copsar, 
d’una manera més o menys ins-
tantània, les semblances o dissi-

milituds que presenten els mots 
en les diferents àrees.

Ja a l’inici de la seva activi-
tat investigadora, doncs, l’anhel 
de Joan Veny era arribar a gene-
ralitzacions sobre el que tenien 
o no en comú diferents zones 
dialectals del català a partir de 
la informació de què disposava 
sobre realitzacions lingüístiques 
concretes de diversos punts ge-
ogrà� cs.

El temps no passa debades, 
però. En l’obra de 1959-1960 el 
jove Veny es va basar, d’una ma-
nera primordial, en el Diccionari 
Alcover-Moll; pel que fa als atles 
–i, doncs, als mapes a partir dels 
quals es podien elaborar els de 
síntesi corresponents–, sols va 
poder utilitzar una part de l’Atlas 
lingüístic de Catalunya (la publi-
cació de l’obra de Griera havia 
estat interrompuda en 1939, la 
resta de materials s’havia perdut 

i, d’altra banda, no s’havia publi-
cat encara el primer volum de 
l’Atlas Lingüístico de la Penín-
sula Ibérica). Una cinquantena 
d’anys després, ha pogut disposar 
per al Petit Atles d’una font car-
togrà� ca extensa i valuosa: ens 
referim a l’Atles lingüístic del do-
mini català. Els qui sabeu que 
aquest autor ha dedicat gran part 
de la seva vida al darrer atles es-
mentat –confecció del qüestio-
nari, realització d’enquestes so-
bre el terreny, transcripció de 
gravacions, preparació dels ma-
terials per a la informatització i 
l’edició, tasques realitzades so-
vint en col·laboració amb altres 
lingüistes, dels quals destaquem 
aquí Lídia Pons per tal com és 
coeditora de l’atles a què ens aca-
bem de referir o «atles gran»)– 
comprendreu clarament que, en 
aparèixer davant els seus ulls 
cada nou mapa de l’ALDC, amb 

Petit atles

Joan Veny,
Petit atles lingüístic del do-
mini català,
Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona 2009.
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la transcripció de la resposta do-
nada pels informants en cadas-
cun dels 190 punts d’enquesta, el 
seu pensament anava realitzant 
d’esma les operacions de síntesi 
a què estava habituat per tal 
d’identi� car les àrees amb sem-
blances o diferències. Endevina-
reu també que, sense trigar gaire, 
devia acaronar la idea de confec-
cionar el Petit atles lingüístic del 
domini català: tenia, � nalment, 
mercès a l’ALDC, un material 
extraordinàriament apte per a 
fer-ne una síntesi, ateses les seves 
condicions d’homogeneïtat meto-
dològica i d’ingent quantitat de 
dades que conté.

Els destinataris del Petit at-
les, segons el que seu autor indicà 
en el primer volum de l’obra 
(aparegut l’any 2007), són els 
universitaris, els alumnes de bat-
xillerat i els diletants de la llen-
gua. El format de l’obra (DIN 
A4), fàcilment manejable, pretén 
d’afavorir la difusió de l’obra en 
aquest segment de públic. Hi afe-
giríem que és una obra altament 
adient per a investigadors, ja que 
la distribució territorial de les 
diferents solucions lingüístiques 
en cadascun dels mapes pot sug-
gerir diferents temes d’anàlisi.

D’aquest Petit atles, ens refe-
rirem aquí d’una manera especí-
� ca al segon volum, que és el 
d’aparició més recent (2009), els 
seus 162 mapes han estat escollits 
a partir del que oferia el volum 2 
de l’ALDC (que inclou 269 mapes 
i 7 llistes de respostes d’escassa 
variació formal). Veny ja havia 
anunciat que, per a cada volum de 
l’ALDC que es publiqués, n’apa-
reixeria seguidament un del Petit 
atles, de manera que s’espera que 
aquesta darrera obra tingui nou 
volums. El fet que ambdós atles 
es realitzin dins el marc de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans facilita 
aquesta concatenació.

Els mapes del segon volum 
van agrupats, bàsicament, segons 
que es refereixin a fonètica (voca-
lisme, consonantisme), morfolo-
gia o lèxic. El títol que encapçala 
la pàgina en què el mapa s’inse-
reix centra ja el lector sobre el 
tipus d’informació que aquest li 
aportarà –indiquem, com a exem-
ples de títol, el del mapa 116 «Pèr-
dua de la d intervocàlica en el 
su� x -ada [a partir dels] mapes 
225 (en criada), 438 (la teulada) 
i 114 (la bufetada) de l’ALDC)» 
o bé el del mapa 194 «El tascó, [a 
partir del] mapa 307 de l’ALDC 
(el tascó de subjectar la fulla al 
mànec de les eines)». Després de 
llegir el títol, la curiositat d’un 
lector interessat en la distribució 
territorial dels diversos mots i 
variants el durà a la llegenda de 
l’angle inferior dret del mapa, on 
hi ha les diferents formes lingüís-
tiques que es cartogra� en, així 
com la indicació del color que 
se’ls ha assignat a l’interior del 
mapa. Per a aquest lector, segui-
dament, serà el moment d’adreçar 
la vista cap a l’interior del mapa i 
el seu tramat de colors indicatius 
de les diferents solucions.

Cal aquí explicar que el mapa 
base utilitzat presenta cadascun 
dels punts d’enquesta encerclat 
dins una � gura geomètrica poli-
gonal. És, aquest, un recurs, de 
base matemàtica, que té com a 
� nalitat que es puguin assignar 
les característiques de què dispo-
sem sobre un punt concret de 
l’espai que es trobi més proper a 
aquest que a cap altre dels punts 
amb informació. Reben el nom 
de polígons de Haag-Thiessen-
Voronoi. El model del mapa po-
ligonitzat correspon al que ha-
vien elaborat Goebl i Sobota per 

a l’ALDC –moguts pel fet que els 
era d’utilitat en les seves anàlisis 
dialectomètriques–, el qual els 
editors d’aquest darrer havien in-
clòs com a full solt complemen-
tari en l’«atles gran».

Un cop examinat el mapa i la 
correspondència entre àrees i so-
lucions, amb tota seguretat vol-
drem saber més sobre els mots. 
És aleshores quan el text que l’au-
tor ha inclòs en la capçalera del 
mapa ens il·lustrarà. Efectivament, 
tenim aquí comentaris lingüístics 
que tracten sobre 1’origen i l’evo-
lució dels diferents mots, en al-
guns casos amb referències a 
possibles préstecs lingüístics. 
També s’hi detallen les variants 
que apareixen en pocs punts 
d’enquesta i que, per aquesta raó, 
no havien tingut assignat cap co-
lor. No cal dir quina feinada su-
posa l’elaboració de cadascun 
dels comentaris i el coneixement 
que hi demostra l’autor, així com 
l’habilitat a seleccionar la infor-
mació més important, condicio-
nat com està per l’espai limitat de 
la capçalera.

Aportarem alguns suggeri-
ments de tipus cartogrà� c: el pri-
mer és que, atès que la � nalitat 
principal de l’obra és mostrar la 
distribució de les diferents solu-
cions que s’indiquen en l’angle 
inferior dret, ajudaria a fixar 
l’atenció del lector que el cos de 
les lletres que assenyalen aques-
tes solucions en l’angle esmentat 
fos més gros; el segon és la pos-
sibilitat que s’hi inclogués un full 
transparent superposable (que 
prengués com a model la � gura 
del primer volum en què hi ha 
dibuixats els per� ls comarcals i 
els punts d’enquesta) per tal de 
facilitar les exploracions del 
mapa que el lector desitgés fer; i 
el tercer és que el mapa amb els 

punts d’enquesta numerats i les 
seves àrees poligonals circum-
dants, que es troba en el volum 
primer de l’obra, s’inclogués en 
cadascun dels volums.

Un darrer comentari, en 
aquest cas referit a un mapa de 
tipus fonètic (el núm. 106, amb el 
títol de «Evolució de la E tancada 
tònica del llatí vulgar», per al 
qual s’han utilitzat les respostes 
de l’ALDC relatives als mots pa-
ret (mapa 217), cep (qüestionari 
1024) i pera (qüestionari 1357). 
Encara que en la llegenda infe-
rior es veu clar que es fa referèn-
cia a sons (aquests s’assenyalen 
entre claudàtors i no entre barres 
inclinades), l’explicació que s’in-
clou en la capçalera (que, d’altra 
banda, també manté els claudà-
tors) sembla fer referència a fone-
mes; és en aquest sentit que pot-
ser s’hauria d’haver indicat que la 
transcripció amb e mitjana que 
es dóna per a Meranges (nord-
oest de la Baixa Cerdanya) no ha 
de ser necessàriament fonemà-
tica, sinó fruit de l’audició d’unes 
realitzacions concretes.

Si haguéssim de resumir el 
que � ns aquí hem comentat so-
bre el Petit atles lingüístic del 
domini català, diríem que és una 
obra molt important, que s’ha 
pogut elaborar mercès a una font 
excel·lent (l’ALDC) i, més espe-
cí� cament, que és fruit del saber 
del seu autor, el dialectòleg Joan 
Veny, i de la voluntat que ha 
mostrat al llarg de la seva trajec-
tòria d’oferir-nos una visió que 
abraci diferents àrees de l’espai 
lingüístic català i que ens in-
formi sobre l’ús dels mots, així 
com sobre l’origen i l’evolució 
d’aquests i de les característiques 
de la llengua. ◆

MONTSERRAT ADAM AULINAS

(Universitat de Barcelona)
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Aquest llibre, parlant de dites, corrandes i 
refranys geogrà� cs de les comarques me-
ridionals (Catalunya), del Matarranya 

(Aragó), dels Ports i del Maestrat (València), 
mostra la unitat i riquesa de la llengua catalana 
en les variants de català occidental i valencià. 
Conté una llista de municipis amb pobles, barris 
i caserius agregats i amb el principal patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i natural; demogra� a i 
altitud. Una altra llista mostra els cims de les 
zones, amb la seva altitud i adscripció municipal. 
Hi ha fotogra� es (en color i en blanc i negre) i 
dibuixos d’alguns pobles de cada subcomarca o 
rodalia de la zona.

De vegades, en les planes corresponents s’ex-
plica per què motejaven així els veïns o l’origen 
d’aquestes dites de comarques diverses.

L’autor, Ricard Serra, va publicar abans, en 
el seu grup cultural A.C.C.P.E., el volum 1 de 
Refranys geogrà� cs (Pirineu i Pre-pirineu) i 25 
volums de Comarques i subcomarques de Cata-
lunya.

Aquest llibre és a la venda en les principals 
llibreries de Barcelona, de Tarragona, de Mo-
llerussa i de les comarques estudiades. També 
en papereries o botigues de molts pobles de la 
zona de la Franja i del País Valencià estudiats 
en el volum. ◆
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Després de llegir aquest 
llibre em queda clar que 
hi ha una cosa a Espanya 

que fa més por que l’independen-
tisme català: la reuni� cació cul-
tural i lingüística dels Països Ca-
talans. Perquè és una evidència 
que uns Països Catalans reuni� -
cats serien una nova potència cul-
tural i econòmica en el sud d’Eu-
ropa. Els catalans units per una 
mateixa llengua, cultura, simbo-
logia, fem por, molta por, als es-
panyols i per això fa tants anys 
que ens anorreen i intenten de fer 
desaparèixer la nostra nació.

Rosa Calafat ens parla, en el 
seu Torcebraç, de l’esquartera-
ment de la nostra llengua i, en 
conseqüència, del nostre món 

cultural i simbòlic que de� neix 
aquesta llengua. Allò que no va 
fer el franquisme envers la llen-
gua i la nació catalana ho ha fet 
la democràcia espanyola: trosse-
jar l’idioma, posar-nos fronteres 
entre nosaltres i inventar bande-
res autonòmiques.

Per què l’Espanya autonò-
mica permet i provoca que una 
llengua es descompongui en tres 
o quatre llengües diferents quan 
això no ho faria mai envers el cas-
tellà? Què vol dir que hi hagi una 
edició especí� ca de Harry Potter 
en català i una altra en valencià? 
Com pot ser que es facin edicions 
diferents dels llibres de text per 
als escolars de les tres comunitats 
autònomes que formen els Països 
Catalans? Què vol dir que a les 
Balears en els llibres de text hi 
surtin com a poetes referencials 
J.M. Llompart i M. Martí i Pol, i 
en els llibres de text valencians 
Enric Soler i V. Andrés Estellés? 
I al Principat, Gabriel Ferrater i 
M. Martí i Pol?

Per què els catalans hem de 
fer l’esforç de tenir una llengua 
fàcil que no porti traves als cas-
tellanoparlants? Per què aquesta 
militància a fer un català calcat 
del castellà? Per què la nostra 
llengua és més moderna i cosmo-
polita com més s’assembli al cas-
tellà? Per què volem completar el 
diccionari català amb paraules 
d’origen espanyol quan ja existei-
xen en la nostra llengua? Per què 
fa més modern dir aquest any 
que enguany?

Si el català abans era l’idioma 
de lluita i resistència democràtica 
i progrés, ara és titllada com una 
fricada excèntrica que separa i 
no uneix. Aquesta diferenciació 
eterna (perquè ja es cuidaran ells 

de no aprendre mai la nostra llen-
gua per així tenir-nos ben estig-
matitzats) ens fa sentir incòmo-
des i diferents, encara que ens 
diguin cada dia com som d’inte-
gradors els qui tenim dues llen-
gües. Però nosaltres sabem que 
aquesta diferència molesta. I aquí 
ningú no vol molestar, i menys a 
uns veïns com els espanyols. Per 
tant, assumim que abarateixin i 
traeixin la llengua acostant-la al 
màxim a l’espanyola en nom de 
la comunicació i la normalitat.

Si el bilingüisme és una cosa 
tan bona, com és que Espanya no 
fa o� cial a la Unió Europea la 
seva realitat lingüística? Això és 
una «agressió passiva» a la nos-
tra llengua: elimina la nostra 
existència a Europa, i després els 
europeus s’enfaden amb nosal-
tres perquè no saben res de la 
nostra existència o no se la cre-
uen. I nosaltres? ¿Nosaltres ens 
tornarem a sentir culpables de 
molestar ara, no sols els espa-
nyols sinó també tots els euro-
peus? És així com es defensa el 
bilingüisme a Espanya?

Després d’anys de democrà-
cia espanyola l’orgull lingüístic 
del català està per terra. Sabem 
que el català no és una llengua de 
cohesió social; el marc referen-
cial que tenim ho impossibilita; 
tenim una llengua que és un pro-
blema. És en plena democràcia 
que els llibres de text diuen que 
el bilingüisme als Països Cata-
lans hi ha existit sempre, com si 
les societats poguessin ser bilin-
gües d’una manera espontània. 
Neguen el genocidi cultural que 
el nostre poble i la nostra llengua 
han patit en els últims tres-cents 
anys. L’actual situació que pateix 
la llengua amb aquest bilin-

güisme descompensat i asimètric 
és l’etapa � nal d’allò que Felip V 
va començar fa tres-cents anys: 
l’eliminació del català, però amb 
tàctiques més modernes.

El llibre de Rosa Calafat és 
un torpede sota la línia de � ota-
ció del discurs políticament cor-
recte que s’ha imposat als països 
de parla catalana, perquè toca 
tres grans tabús de la Catalunya 
autonòmica actual:

Reclama la reuni� cació cul-
tural i lingüística dels Països Ca-
talans i que la llengua no es limiti 
en fronteres autonòmiques.

Exigeix la necessitat d’unes 
noves lleis que donin al català el 
marc de dignitat que tota llengua 
necessita per a ser admesa i va-
lorada socialment, una llengua 
única o� cial en tots els Països 
Catalans, per tal que sigui una 
llengua al mateix nivell i rang 
que l’espanyol i no una llengua 
de segona.

La necessitat d’internaciona-
litazació del català, és a dir, ho-
mologar-lo a la resta de llengües 
europees.

Aquest llibre és il·luminador 
en la mesura en què és desmiti� -
cador i ens parla de la colonitza-
ció dels nostres cervells a través 
de la parla.

Aquest llibre denuncia el bilin-
güisme com a eina per a fer la po-
lítica comunicativa que ens porta 
inexorablement a convertir el ca-
talà en un dialecte de l’espanyol.

Ara que en democràcia i glo-
balisme ens havíem arribat a 
creure que el bilingüisme era el 
súmmum del cosmopolitisme, 
resulta que, sense adonar-nos-en, 
podria ser el principi de la �  de 
la nostra llengua. ◆

JOEL JOAN

Torcebraç

Rosa Calafat Vila,
Torcebraç 
entre dues cultures,
Institut d’Estudis Catalans – 
Càtedra Unesco 
de Llengües i Educació,
Barcelona 2010.

Per primera vegada podem tenir a les 
mans un Nou Testament, el tresor 
més gran dels cristians, escrit en ara-

nès, llengua pròpia de la Vall d’Aran, de 
manera que així aquella comarca catalana 
podrà gaudir de la seva lectura, tant en pri-
vat com en públic.
La traducció a l’aranès, variant de l’occità, 

ha estat feta per l’expert Mn. Jusèp Amiell 
i Solè, � ll de Garòs, i ha rebut el suport del 
bisbat d’Urgell.
Aquest Nau Testament consta de vint-i-set 
llibres, quatre dels quals són els Evangelis 
(de Mateu, de Marc, de Lluc i de Joan), 
que, com és sabut, hi ocupen el lloc 
principal. 
Si bé cada un d’aquests llibres té un estil 
propi, cal dir que tots apunten vers un 
mateix objectiu: anunciar el missatge de 
Jesús, base de la religió cristiana.
Cal felicitar-se, doncs, que la normalització 
de l’aranès hagi assolit aquesta nova � ta. ◆

Nau Testament,
Arxiprestat d’Aran-Avescat d’Urgelh,
Valh d’Aran 2010
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Amicsd’ElsClàssics

Imagina’t una xarxa d’amics en què hi hagi els autors més universals de la literatura catalana. I ara imagina’t que tothom hi pugui 
dir la seva. Doncs això és fer-se Amic d’Els Clàssics. Perquè vol dir entrar en un grup d’amics en què, a més de llegir, re�exionar, 
compartir i, en de�nitiva, gaudir amb els grans títols clàssics de la literatura catalana, tindràs informació de primera mà sobre 
novetats editorials i et bene�ciaràs de descomptes en la compra de llibres, invitacions a actes socials i promocions especials.

Apunta-t’hi ara entrant a www.elsamicsdelsclassics.cat i t’enduràs un obsequi molt especial: una samarreta dels Amics d’Els 
Clàssics com la de la imatge.

www.elsamicsdelsclassics.cat

“No tots els 
meus amics 
són al 
Facebook”
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