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El català PORTÀTIL és una col·lecció integrada per títols que 
tracten aspectes temàtics i complementaris de la llengua cata-
lana, tot combinant el rigor filològic amb l’amenitat expositiva. 
A més, la col·lecció té un disseny atractiu i modern, amb un 
format de butxaca manejable (11 3 15,5 cm), proper a l’usuari.

El català   
PORTÀTIL
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 Persistència
La flama 
de la llengua
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En l’editorial del número anterior explicàvem que, tant en l’ús 
com en el bon ús de la llengua, tenim molts fronts oberts i fèiem 
una crida, respectivament, a la militància activa i al discerni-

ment segons l’esperit de Pompeu Fabra. Ara voldríem afegir-hi una 
exhortació a la persistència en les actituds esmentades, persistència 
de què l’actualitat ens mostra alguns exemples destacats.

Així, per una banda, a principis de març la Generalitat de Cata -
lunya va anunciar la concessió  de la Medalla d’Or a Antoni Maria 
Badia i Margarit i a Josep Maria Ainaud de Lasarte. Al primer, «per 
la seva destacada trajectòria en l’àmbit de la lingüística i per haver 
contribuït a prestigiar, des d’una activitat acadèmica influent, la llen-
gua i la cultura catalanes en el món». Al segon, en reconeixement a 
«la seva destacada trajectòria com a historiador i a la seva contribu-
ció rellevant a la continuïtat del país, des d’una sostinguda fidelitat 
als millors valors cívics».

Per una altra banda, Òmnium Cultural anunciava, a finals del 
mateix mes, la concessió del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
a Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat, «per una vida de 
compromís i dedicació a la llengua i la cultura catalanes com a estu-
diós i promotor cultural».

I encara, dins el mateix mes, Jaume Bonet, dels Jubilats de 
Mallorca, va dur a terme vint-i-set dies de vaga de fam reivindicant 
els drets lingüístics conculcats per l’actual govern de les Illes Balears, 
vaga de fam que fou continuada o secundada per dos altres membres 
d’aquella associació, Bartomeu Amengual i Josep Company.

Com dèiem, són, tots aquests, exemples destacats de persistència 
en la lluita, amb modalitats molt variades, per la nostra llengua i 
per la nostra cultura, que malauradament avui, com en tantes altres 
ocasions al llarg dels darrers segles, es veuen atacades des de diver-
sos fronts. I és significatiu que, també amb modalitats variades, uns 
i altres dels personatges citats han expressat, quan ha escaigut, llur 
esperança en la consecució de victòries en l’esmentada lluita.

Una vegada més, resulta clarivident el mot d’ordre de Fabra, for-
mulat també en circumstàncies ben poc falagueres: «Cal no aban-
donar mai ni la tasca ni l’esperança.» Malgrat tot, la nostra llengua 
i la nostra cultura han aconseguit de perdurar contra persecu cions, 
prohibicions, mesures i conjuntures adverses. Vol dir que tenen unes 
arrels fondes i robustes. Toca ara a la nostra generació no arron-
sar-se, ans persistir: persistir en la lluita, cadascú des del seu lloc 
i amb els mitjans de què disposi, per «salvar els mots», com digué 
Espriu, uns mots que ens identifiquen com a poble entre els pobles 
del món i uns mots que, ben usats, ens posen en peu d’igualtat amb 
les llengües i cultures de prestigi. u

Himne 
a la nostra parla

Catalunya i València,  
Mallorca i Rosselló,  
les branques són d’un arbre 
que al món no té parió.   
Són d’una pàtria sola 
des de la creació.  
La nostra parla és una  
i és un nostre braó.   

Tenim un mar que és nostre,  
que el mar ningú ens el pren,  
la terra, quina toia,  
avui i eternament!   
El sol ens besa l’ànima  
i ens fa la sang bullent.  
Primer surt per nosaltres,  
després se’n va a ponent.
   
Nobles i grans com fórem,  
el món ens hi veurà.  
Volem records d’enrere,  
més endavant marxar.   
On són les races lliures,  
la nostra hi anirà  
i al poble que badalli, 
el nostre esclafarà.   

Germans de Catalunya,  
germans del Rosselló,  
de València i Mallorca,  
som terra de saó.   
Un temps amb sang regada; 
demà, no ho sabem, no!  
Cridem en nostra parla:  
Visca nostra nació!

Àngel Guimerà
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 LLengua nacionaL és membre de L’appec

Com es transmet el gust per la 
llengua? Doncs creant situa
cions de prestigi de llengua. I 
també de poder d’ús, perquè 
si no, no serà la nostra llen
gua l’emprada, sinó una altra 
que vindrà a substituirla.

Josep M. Terricabras 
(Dins el llibre Llengua i emoció)
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Per la supervivència i la dignitat de la llengua
Alfred Badia († 1994)

Reproduïm, perquè creiem que és de gran actualitat, aquest article d’Alfred Badia, publicat 
a «Llengua Nacional» núm. 4, gener de 1992, pp. 6-9

Enfront del complex de problemes amb què 
topa l’ús normal i correcte de la llengua 
catalana, probablement una anàlisi, balda-

ment succinta, dels factors conflictius que s’hi 
imbriquen pot ajudar tot projecte destinat a resol-
dre’l o a dissoldre’l.

Aquests factors poden ésser esguardats obser-
vant si són externs a l’ús natural de la llengua o 
si procedeixen del seu àmbit mateix. En el primer 
aspecte, no cal haver rumiat gaire: l’acció desna-
turalitzadora bàsica és la pressió espanyolitzant 
que plana sobre el català. El pes massiu espanyo-
litzador prové dels factors següents:

a) L’aclaparador domini estatal que deixa el de 
la Generalitat en la pura marginació.

b)  Els mitjans de comunicació majoritàriament 
en espanyol. 

Naturalment, aquest factor interfereix amb un 
d’intern que comentaré després: molts catalans 
accepten sense reserves aquest estat de coses. En 
especial la premsa diària és llegida per un nombre 
ridículament reduït de catalanoparlants.

c)  Així mateix l’oferta escrita de serveis públics i comerci-
als o industrials –rètols, missatges, etc.– apareix majo-
ritàriament en espanyol, així com, en general, el funci-
onament de tota la màquina publicitària, excepcions de 
banda.

d)  Tampoc la literatura judicial en totes les seves variants 
no surt del circuit secular que usdefruita l’espanyol.

e)  L’asfíxia de l’ensenyament escolar a infants i adolescents, 
i en part, també de l’universitari. (Entrar en especifica-
cions ocuparia en aquest punt molt d’espai.) L’asfíxia 
esdevé posició persecutòria en alguns ca  sos, com ara en 
les reaccions contra la normativa del Departament d’En-
senyament, denunciada en el darrer manifest de LLEN-
GUA NACIONAL.

Pel que fa als factors interns en l’àmbit de l’ús natural de 
la llengua, cal assenyalar:

a’)  Que els poders públics catalans, frenats pel temor a una 
desestabilització del país, actuen amb una prudència con-
cessiva fins a la tolerància amb les inèrcies espanyolit-
zants, fins i tot amb els grups i els franctiradors «light» 
i no «light» contraris a la normalització del català. N’és 
un exemple eloqüent el silenci hostil amb què és acollida 

l’aparició de la nostra associació i de la nostra revista, 
silenci que no sabem si per art de màgia contagia també 
tots els mitjans de comunicació.

b’)  La massa freqüent descurança lingüística de textos sor-
gits de la Generalitat, sia a la via pública, sia en la cir-
culació privada.

c’) Les tortures infligides a la fonètica i a la genuïnitat mor-
fosintàctica i lèxica de la llengua per part d’un sector 
massa nombrós dels locutors de ràdio i de televisió.

d’)  Anàloga crítica, si deixem la fonètica de banda, pel que 
fa a premsa en llengua catalana (a estones i segons on).

e’)  La lamentable exhibició d’agressions ortoèpiques, 
nodrida, mantinguda i no corregida en les declaracions i 
discursos de molts personatges públics catalans.

f’)  La deixadesa, l’abandonisme, la indiferència, la dimis-
sió de molts catalanoparlants en l’ús oral i escrit de la 
llengua, en l’acceptació de la premsa en llengua espa-
nyola i del predomini audiovisual de la informació en 
espanyol. Arrelat en el costum fruit de la situació post-
guerra civil, aquest és el factor més greu a combatre.

Quina orientació a favor del redreçament de la llengua 
cal que sorgeixi davant aquest estat de coses? Situats en la 
nostra limitada capacitat d’acció, creiem el següent:

Arc de Triomf (Barcelona) en un acte nacionalista, any 2006  Foto: R. Puig C.
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a’’)  En primer lloc, cal no perdre l’esperança. Al costat dels 
factors negatius, n’existeixen i actuen també de positius, 
associats o no a una actitud de nacionalisme polític. 
Sobretot el sector de joves que ara obren els ulls al que 
ocorre als Països Bàltics, Croàcia, Eslovènia, etc. En 
l’aspecte polític i en el lingüístic.

b’’) Sense renúncia a cap «incursió» cultural reivindica-
tiva possible fora de l’àmbit privat, la continuïtat de 
LLENGUA NACIONAL, entre altres grups actius, 
constitueix un estímul positiu que cal incrementar 
amb concrecions a l’abast. Assenyalem les que consi-
derem bàsiques:

Comprometem-nos, tots els associats i simpatitzants de 
LLENGUA NACIONAL, a fer el següent:

1)  No cedir mai en l’ús oral i escrit del català.

2)  Tenir cura a evitar les concessions i aberracions «light» 
a l’hora de parlar i escriure.

3)  No témer carades ni displicències a l’hora de fer proseli-
tisme. Sobretot no oblidem mai la feina de conscienciar 
els joves desorientats o indecisos.

4)  Si som pares de família, matriculem els fills en escoles 
on no solament s’ensenyi el català, sinó que s’ensenyin 
en català totes les assignatures. (És clar, en la mesura 
en què la nostra situació econòmica ho permetrà.)

5)  No emmudir mai per escrúpols de política o suposades 
obligacions de partit, quan calgui denunciar les conces-
sions de tota grandària i qualitat que minen la llengua.

6)  Que els intel·lectuals nacionalistes procurin augmentar 
i afinar llur preparació idònia per a combatre la renún-
cia filosofant dels espanyolistes o espanyolitzants, i ara 
darrerament d’aquest tipus desconcertat que ja no sap 
com piular, aquest ex-jove frustrat ideològicament davant 
l’enfonsament de l’URSS i el descrèdit del marxisme, 
suara massa vell per a restar en el somni 1968.

D’això se’n diu –repetim l’admonició del nostre article 
anterior– exercici de militància. Contra els «light», sí, però 
també contra els desmemoriats, e1s transigents, els oblida-
dissos, els caragirats. I si algun dels mofaires de l’espanyo-
lisme mal disfressat ens acusa d’anar contra corrent, sapi-
guem dir-los que el corrent el dirigim i el mantenim els qui 
lluitem per la supervivència i la dignitat de la llengua. u

Premi Ramon Aramon i Serra
a la Lleialtat Lingüística

En el número anterior de la nostra revista dèiem que encara no 
podíem anunciar a qui seria concedit el Premi Ramon Aramon i 
Serra, creat per la nostra entitat. Ara, en tancar el número present, 
ja us podem informar que el dia 21 de maig va ser lliurat a Josep 
Guardiola i Sala. Quan el jurat va decidir de donar-lo al fins ara 
entrenador del Futbol Club Barcelona, de seguida iniciàrem els 
tràmits per a contactar-hi. Després d’esperar bastant, vam obtenir 
la seva resposta afirmativa: acceptava la nostra distinció. 

Aleshores, però, sabent que en Guardiola no sol anar 
personalment a recollir premis, no tenia sentit organitzar un sopar 
i fer a mans el guardó a un representant. Per això determinàrem 
de donar-l’hi personalment després d’un entrenament en el camp 
que el Barça té a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. 

Hem hagut d’endarrerir un xic l’enviament de la revista a la 
impremta, però així ja us podem donar aquesta bona notícia, que 
potser haureu sabut abans per alguns mitjans de comunicació.

En el pròxim número donarem més detalls de com s’ha desen-
volupat tot. També hi veureu una fotografia del premi atorgat, 
amb un disseny molt bonic i del qual ja tindrem el motlle a punt 
per a futures edicions.
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La trepitjada a Messi i el poder
Marcel Fité

La trepitjada del jugador de futbol 
madridista Pepe sobre la mà del 
jugador barcelonista Messi és més 

que una trepitjada. És la metonímia, la 
part pel tot, que il·lustra la manera com 
encara s’exerceix el poder en l’Espanya 
del segle xxi. 

El poder és la capacitat de fer fer 
coses als altres i a un mateix. Tot va 
començar potser amb una simple des-
tral de pedra. De la destral de pedra es 
degué passar al ganivet de bronze, a l’es-
pasa de ferro, a la llança i a l’ús de la 
cavalleria, a la pólvora, a l’artilleria, als 
bombardeigs aeris i, finalment, a l’ener-
gia atòmica. Els arguments del poder 
eren aquests, tots ells basats en la raó 
de la força i de la tecnologia. 

Els grans desastres del segle xx, 
amb dues guerres mundials, van posar 
en qüestió aquesta dinàmica bel·licista 
i van aconseguir canviar el model de 
legitimitat del poder que fins aleshores 
havia imperat. Allà on abans s’imposava 
la raó de la força, calia contraposar-hi la 
força de la raó. Es va passar de la força 
bruta derivada de l’avial destral de pedra 
a la força legitimadora del vot.

A Espanya hi va arribar tard, aquest 
canvi. Però, a partir de la mort de 
Franco, s’hi va apuntar fins i tot amb un 
aparent entusiasme, encara que també 
amb moltes limitacions pel que fa a la 
qualitat i la transparència democràti-
ques. Fins fa molt pocs dies, per exem-
ple, no s’ha pogut conèixer el cost eco-
nòmic que suposa la Casa Reial per als 
ciutadans. I quan això s’ha produït ha 
estat sospitosament interrelacionat amb 
l’escàndol mediàtic d’un membre de la 
família reial. Les balances fiscals entre 
Catalunya i l’Estat va costar Déu i ajut 
que es fessin públiques. El dret d’auto-
determinació dels pobles català, basc 
i gallec és encara un tabú que cada 
vegada que treu el cap enerva les essèn-
cies patriòtiques de la classe dominant 
espanyola i provoca tota mena de reac-
cions i declaracions esperpèntiques. De 
fet, ni tan sols un càndid Estatut, refe-

rendat majoritàriament pel nostre poble, 
no ens ha estat acceptat. Res a veure, 
doncs, amb el tarannà democràtic i dia-
logant de països com el Canadà, Suècia 
o Anglaterra.

El poder democràtic es basa en els 
vots, però els vots per ells mateixos no 
són la democràcia. En les societats actu-
als, els vots necessiten un imaginari que 
els faci creïbles; un imaginari en què la 
pedagogia del poder sigui igualitarista i 
democràtica; una pedagogia que defensi 
i mostri que tothom és igual davant la 
llei, que la impunitat davant el mal i el 
delicte no és una imatge exemplaritzant. 
Res a veure, doncs, amb l’ostentosa i 
impune trepitjada de Pepe sobre la mà 
de Messi que tot el món –criatures, joves 
i adults– va poder veure mesos enrere. 

Maquiavel deia en El Príncep que 
amb diners i tropes, ben utilitzades, ja 
en tenia prou per a mantenir temorosos 
els súbdits. Avui les coses sortosament 
han canviat. Els recursos del poder ja no 
són el que eren. Molts països han optat 
per confiar en la maduresa democràtica 
dels seus ciutadans i el que abans eren 
càstigs i prohibicions, ara han esdevin-
gut estímuls, recompenses i estratègies 

basades en la defensa de la llibertat i 
de la igualtat davant la llei. Però hi ha 
països i estats que encara dipositen la 
seva confiança en els efectes de la por 
i de la repressió. Els mecanismes són 
uns altres, però els efectes, si fa o no 
fa, els mateixos. Potser més eficaços 
i tot. José Antonio Marina ho explica 
molt bé: «Una de les estratègies reco-
manades per a provocar por és “no ser 
previsible”.» L’arbitrarietat espanta. El 
psicòleg americà Martin E. P. Seligman 
–expert en temes d’indefensió apresa– 
demostra que «provoquen més angoixa 
descàrregues elèctriques suaus però 
imprevisibles que descàrregues fortes 
que es poden preveure. De la mateixa 
manera, saber que es té algun control de 
la situació, encara que sigui petit, pro-
porciona seguretat».

L’arbitrarietat i, per tant, la impuni-
tat espanten, provoquen la por. I la por 
és el pitjor enemic de la democràcia, 
el mecanisme més menyspreable del 
poder. Per això la trepitjada de Pepe és 
més que una trepitjada: és una trepitjada 
televisada urbi et orbi; una trepitjada 
que esdevé símbol d’una manera deter-
minada, arbitrària i injusta d’entendre 
el poder i que a nosaltres ens recorda, 
per si ho havíem oblidat, qui mana a 
Espanya i com mana. Ens recorda 
que el poder dels vots continua encara 
supeditat a moltes altres forces obscu-
res que inclinen la balança a favor dels 
de sempre: en qüestions econòmiques, 
en temes socials, en el tractament de 
les realitats identitàries i lingüístiques. 
No cal ser del Barça, de l’Espanyol, del 
Madrid, ni tan sols afeccionat al fut-
bol per a veure-ho. La bota del jugador 
del Reial Madrid, Pepe, no va trepitjar 
únicament els artells de Messi. Amb la 
seva impunitat, va posar en evidència 
la manera com Espanya ens trepitja els 
drets, la llengua i la identitat als cata-
lans. És a dir, ens va recordar la manera 
prepotent i gratuïta com ens trepitgen 
les fibres més íntimes de la nostra dig-
nitat com a poble. u

La trepitjada de Pepe és 
més que una trepitjada: 
és una trepitjada tele-
visada urbi et orbi; una 
trepitjada que esdevé 
símbol d’una manera 
determinada, arbitrària 
i injusta d’entendre el 
poder i que a nosaltres 
ens recorda, per si ho 
havíem oblidat, qui mana 
a Espanya i com mana.
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Catalanofòbia
Josep Espunyes

Els catalans no tenim sentit de l’hu-
mor. Així ho pensava i així ho va 
dir Don Gregorio Peces-Barba 

quan després d’una desafortunada con-
ferència en el Congreso Nacional de la 
Abogacía, celebrat a Cadis el mes d’oc-
tubre del 2011, va voler justificar barro-
erament el que havia dit en un moment 
de la seva intervenció amb l’atenuant: 
«Els catalans no hauríeu de ser tan sus-
ceptibles a les bromes. M’agrada parlar 
amb humor.» 

I què és el que havia dit Don Grego-
rio Peces-Barba, vell militant del PSOE 
i un dels pares de la Constitució Espa-
nyola, que, per cert, limita absolutament 
l’acció política dels catalans? Doncs que 
per a Espanya, en el decurs de la his-
tòria passada, hauria estat millor «que-
dar-se amb els portuguesos» en lloc de 
fer-ho amb els «catalans», per bé que 
avui «estem en millors condicions que 
en altres èpoques. No sé quants cops 
es va haver de bombardejar Barcelona. 
Aquest cop es resoldrà sense necessitat 
de bombardejar-la».

«Quedar-se», amb els portuguesos o 
amb els catalans, vet aquí la mare dels 
ous del seu discurs. Un «quedar-se» que, 
d’entrada, mostra clarament la mida del 
peu que calça l’espanyolíssim Don Gre-
gorio. Perquè són ells, els espanyols, els 
qui tenen dret a triar i, per tant, a deci-
dir i a «quedar-se» amb els uns o amb 
els altres. Davant els espanyols, doncs, 
els catalans no som ningú, meres com-
parses, tret d’alimentar la sagrada vaca 
Hisenda que ells, els espanyols, no s’o-
bliden mai de munyir, és a dir, d’explo-
tar. I si ens pensem que som alguna cosa 
i volem aixecar massa la cresta, sempre 
els queda el bombardeig. Ni la llengua 
no li agrada, de nosaltres, dolgut pel fet 
d’haver-se acceptat que la llengua pròpia 
de Catalunya sigui el català. ¿Bromes, 
senyor Peces-Barba? 

El problema, però, no és el pensa-
ment del senyor Peces-Barba. El pro-
blema és que el pensament del senyor 
Peces-Barba és el pensament d’un sec-

tor força estès de la societat espanyola. 
Poc temps després de les seves declara-
cions, la cadena de televisió Telecinco 
va reprendre l’emissió de la sèrie Aída. 
En una escena, un actor troba una nena 
abandonada dins un cistell i la recull. 
El seu comentari és: «Imagina’t que se 
la queda qualsevol indesitjable, o encara 
pitjor: un català.» I més. A Telemadrid 
es feien creus que Iniesta, el jugador del 
Barça, hagués après la llengua catalana 
i la parlés. 

D’ençà d’un cert temps, l’espanyo-
lisme, és a dir, el nacionalisme espanyol, 
practica la catalanofòbia d’una manera 
desacomplexada, descarada, com si fos 
una manera divertida de passar el temps 
a les costelles dels altres, que en aquest 
cas són les nostres. Fotre’s dels catalans, 
menystenir-los, humiliar-los, als espa-
nyols els agrada d’allò més i els surt de 
franc. Tenen la paella pel mànec i ho 
saben. Com saben que som un poble 
sotmès, sotmès «por derecho de con-
quista», com es va encarregar prou bé 
de recordar l’escriptor Gonzalo Torrente 
Ballester pel que fa als papers de Sala-
manca. La igualtat no els interessa, no 
la volen..., ni volen que l’obtinguem! En 
això, fins i tot els fa costat l’Església. Bé, 
l’església de la Conferencia Episcopal 
Española, comandada per l’inefable car-
denal Rouco Varela... Unes tres setma-
nes abans de les eleccions al Congrés de 
Diputats i al Senat del 20 de novembre 
del 2011, va recomanar a l’electorat catò-
lic que era «necessari tutelar el bé comú 
de la nació espanyola en el seu conjunt, 
evitant els riscos de manipulació de la 
veritat històrica i de l’opinió pública per 
causes de pretensions separatistes o ide-
ològiques de qualsevol mena».

Que la Conferencia Episcopal Es  pa-
ñola parli d’evitar riscos de manipula-

ció històrica és delirant. Perquè qui ha 
manipulat i manipula la veritat històrica, 
pel que fa a les nacions de Catalunya i 
Castella, i a més descaradament, és l’Es-
tat espanyol.

Tanmateix, amb tot això encara no 
n’hi havia prou. Perquè, amb l’arri-
bada del Partit Popular al poder esta-
tal arran de les esmentades eleccions al 
Congrés de Diputats i al Senat del 20 
de novembre del 2011, l’odi visceral i 
secular dels polítics centralistes de la 
gavina blava contra tot el que és i repre-
senti identitat catalana va prendre una 
embranzida més intensa i oberta. José 
Manuel Barreiro, portaveu del Partit 
Popular al Senat, anunciava que el seu 
partit volia fer-se enrere davant la pos-
sibilitat de parlar en català –i en gallec 
i en euskera– en els plens de la cambra 
alta. «L’ús del català al Senat no és propi 
d’un país normal», va declarar. Vet aquí, 
doncs, que a parer de Don Gregorio 
Peces-Barba els catalans no tenim sentit 
de l’humor, quan sentim parlar de bom-
bardejar Barcelona –com van fer Felip 
V, Espartero i Franco– ni l’Estat espa-
nyol és un país normal, a parer de José 
Manuel Barreiro, si al Senat s’hi parla, 
ni que sigui mínimament, en català.

Si la catalanofòbia avui té carta de 
naturalesa arreu de l’Estat espanyol no 
és perquè sí. A Madrid no hi ha hagut 
mai cap polític, ni cap partit polític, 
ni cap autoritat eclesiàstica, que hagi 
fet un bri de pedagogia real a favor de 
comprendre i respectar les diverses for-
mes culturals i polítiques de la «pell 
de brau». El nacionalisme espanyol és 
excloent, totalitari, tant si és de dretes 
com si és d’esquerres. I el pitjor del cas 
és que políticament n’han fet un patró de 
govern, a fi i efecte, si és que poden, de 
fer-nos fondre com un bolado. u

«El nacionalisme espanyol és excloent, totalitari, tant 
si és de dretes com si és d’esquerres. I el pitjor del 
cas és que políticament n’han fet un patró de govern»



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 79 - II trimestre deL 2012    9

En castellà també, si us plau, 
o el preu de la independència
Joaquim Arenas i Sampera

L’article publicat diumenge 26 de 
febrer d’enguany per Eduard Vol-
tes en el diari ARA, «En castellà 

també, si us plau», podria fer pensar 
que l’articulista s’ha alineat en un dels 
col·lectius més furibunds i contraris 
a la normalització del català. Fa ser-
vir de títol la mateixa expressió que 
les associacions «Cervantes» o «Por 
la Tolerancia» en llur reivindicació a 
ultrança de l’ús de la llengua castellana 
a Catalunya.

No crec que ningú posi en dubte 
la bona intenció de Voltes. Tan bona 
com errada, però. Perquè sí que és cert 
que la reclamació de la sobirania i la 
independència del país no pot tenir per 
base només el frau i el furt econòmic 
que pateix Catalunya i els avantatges 
econòmics que en trauria, de la plena 
llibertat. 

A parer meu, Voltes s’equivoca 
quan diu que el catalanisme ha d’abra-
çar la llengua castellana. ¿Que no 
s’adona, però, que el castellà és qui ens 
abraça, amb abraçada d’ós, tanmateix, 
perquè l’Estat l’ha utilitzat d’instru-
ment diluïdor i sovint opressor contra 
el nostre poble?

Es pot creure de debò que els ciu-
tadans de Catalunya de llengua i cul-
tura castellana es preguntarien amb 
temença si podrien continuar ser ells 
mateixos en una Catalunya indepen-
dent? Em costa de veure-ho així. Sem-
pre hi ha reductes, és clar.

Si actualment els catalans que tenen 
per llengua familiar i de relació habi-
tual el castellà desenvolupen la seva 
activitat ciutadana amb tota tranquil-
litat i normalitat, cosa que no podem 
fer els autòctons i catalanoparlants, en 
quina raó podrien basar la seva por? I 
qui pot estar segur del benefici de pro-
clamar que el catalanisme i el sobira-
nisme han d’assumir la llengua caste-
llana amb plenitud com si fos la pròpia 
de Catalunya? Si la independència 
depengués d’aquest factor, tal com l’ex-
posa el periodista, és clar i evident que 

aquest preu no es podria pagar. Seria la 
dissolució de la nació. I això ho sabia 
el general Franco i ho saben els seus 
seguidors no pas extingits.

Intentaré en les ratlles següents 
mirar vers el futur i no referir-me a l’es-
tat actual del català, sobre el qual es 
podria escriure un llibre per a comentar 
la tesi del senyor Voltes.

Ho he escrit amb anterioritat i he 
difós la idea en els àmbits que he tingut 
a l’abast quan s’ha tractat d’immigració 
i de ciutadania. N’he parlat amb polí-
tics i sociòlegs sempre que s’ha escai-
gut. I val a dir que hi han parat atenció. 

En una cosa coincideixo amb l’ar-
ticle a què faig referència, i és que no 
podem ser ni mostrar-nos indiferents en 
el marc real de cultures en contacte en 
el qual vivim.

Joan Lluís Vives, primer psicòleg de 
l’educació, ja fa segles va innovar en 
pedagogia el mot tractament. I aquest 
modest pedagog que subscriu, gosa dir 
que ja és hora de dissenyar un tracta-
ment, una proposta i desenvolupar una 
projecte que atengui la realitat nacional 
d’una manera plena, sense escarafalls 
i asseguri la continuïtat pervivent de la 
cultura catalana.

La veritat és que no se’m fa difícil 
considerar un marc cultural català que 
inclogui totes les llengües que es parlen 
a Catalunya i les manifestacions cul-
turals que se’n derivin. Tot plegat són 
mostres de cultura fetes per ciutadans 
catalans: catalans originaris de Bangla-
desh, originaris de l’Índia, de l’Argen-
tina, d’Alemanya, d’Espanya i de molts 
altres països, gent que viu i treballa a 
Catalunya. Per tant, en el gran espectre 
dels fets culturals catalans, tots han de 
ser considerats de casa. I la conside-
ració no voldrà dir solament compren-
sió, respecte; voldrà dir clarament que 
també són de casa.

Amb tot, encara hi ha més coses 
a dir. El tractament d’una situació de 
llengües i cultures en contacte demana 
escollir un model cultural basat en la 

convivència, paraula emprada equívo-
cament quan comporta la connotació 
de renúncia per una de les parts, i no és 
aquest tanmateix el sentit que li volem 
donar. Els models de tractament lin-
güístic i cultural a definir, referits a la 
població de parla castellana o qualsevol 
altra, poden ser d’assimilació, i poden 
tenir per objectiu la desaparició de 
l’expressió cultural de l’altre; de mes
tissatge, que aigualeix tant la cultura 
dels grups procedents de la immigració 
com fa perdre la personalitat del país 
d’acolliment i posa al mateix rasant 
totes les cultures; d’aïllament, que per-
met i fomenta el fet cultural de la immi-
gració, però com una cosa independent 
d’uns quants, sense cap vinculació amb 
el país. I encara, el model de la integra
ció que considera els drets lingüístics 
i culturals de tothom i fa que els ciu-
tadans d’altres llengües i cultures par-
ticipin en la llengua i cultura del país 
d’arribada. Dels models de tractament 
exposats, quant a la situació de cultures 
en contacte, només n’hi ha un, a parer 
nostre, de possible i justa aplicació amb 
vista a una futura independència, i és el 
model d’integració. 

Cal entendre que el 
«marc general català» 
abraça totes les 
dimensions culturals 
(incloent-hi la llen-
gua) que es viuen en 
contacte en la nostra 
socie tat i prenen, com 
a eix vertebrador de la 
nació-Estat del futur, 
la llengua i cultura 
catalanes.
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En la integració de les diverses 
manifestacions culturals, en l’àmbit de 
la cultura que es genera a Catalunya, 
caldrà distingir dos àmbits en aquesta 
proposta: el marc específic català i el 
marc general català. El marc específic 
català inclou totes les manifestacions 
de cultura catalana: llengua, costums, 
tradicions i manifestacions noves amb 
els signes propis de la catalanitat. 
Quant al marc general català, caldrà 
entendre que abraça totes les dimen-
sions culturals (incloent-hi la llengua) 
que es viuen en contacte en la nostra 
societat i prenen, com a eix vertebra-
dor de la nació-Estat del futur, la llen-
gua i cultura catalanes. 

Expressant-ho amb una imatge, 
com si dissenyéssim dos cercles con-
cèntrics, el primer l’ocuparia el marc 

general català amb totes les cultures 
presents a Catalunya o als Països Cata-
lans; el segon el constituiria, en qualitat 
de nucli, el marc específic català. 

La societat del possible Estat català 
tindria una llengua comuna i pròpia i 
una cultura també comuna. I manifes-
tacions de cultura diverses que, per ser 
viscudes i expressades per ciutadans 
catalans d’origen diferenciat, també 
formen o formarien part de l’àmbit 
general de cultura de Catalunya.

Per a integrar cal reconèixer, i per 
a ser reconegut cal integrar-se. En 
poques paraules, do ut des.

Hom espera que si les coses es fan 
amb consideració a tothom, com hem 
intentat exposar, no cal renunciar a res 
i encara menys abraçar com a propi allò 
que ens amenaça i engoleix. Per a cons-

truir bé el país ens cal disposar de pen-
sament fort, nogensmenys. u

sociolingüística

La societat del possible 
Estat català tindria una 
llengua comuna i prò-
pia i una cultura també 
comuna.
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Interferència i desuetud
Andreu Salom i Mir

Les constants interferències lingüís-
tiques per les quals ha passat i 
passa el català, com a lògica con-

seqüència de la supeditació política de 
la nostra nació i de la manca d’un Estat 
que l’aixoplugui, provoca, com és obvi i 
prou coneixedor, una depauperació pro-
gressiva de la nostra llengua. La reduc-
ció alarmant de lèxic propi i l’adopció, 
alhora, d’un altre de castellà, és gai-
rebé general en el nostre país, i molt 
especialment en la franja de parlants 
més joves, més permeables als models 
forans i més afectats per una transmissió 
oral que comença a trontollar en qualitat 
i en quantitat necessàries.

Cal notar, ací, que és un fet, en certa 
manera plausible, la presumible defun-
ció d’un vocabulari referit a les feines 
del camp, així com d’utensilis que s’hi 
relacionen, atesa la considerable des-
ruralització de la nostra societat. Mots 
com eixarcolar (netejar els sembrats de 
les males herbes que s’hi crien) o eixer
mar (netejar la terra tallant o arrabas-
sant les herbes i arbusts que hi creixen 
i dificulten el conreu o el trànsit), en el 
primer cas, i d’altres com corró (peça 

cilíndrica de fusta, metall o pedra que 
és usada per a rotació i per a altres qua-
litats de diversos usos mecànics), manu
ella (barra de fusta forta que s’empra 
com a palanca per a alçar o transportar 
coses feixugues) o perpal (barra sòlida 
de ferro o fusta que serveix per a fer 
palanca), en el segon cas, han caigut en 
un desús difícilment evitable1.

El que és verament alarmant és la 
desaparició, o futura desaparició, de 
paraules que no fa tants anys que eren 
d’ús habitual, com empriu, ginyar, 
malavejar, manyuclar, tastanejar, 
baldragues, banastra, esquiterell, oi, 
arrop, congriar, panteix, companatge... 
En aquesta circumstància hem de refe-
rir-nos a l’adopció de barbarismes, o 
de calcs lèxics, que en molts casos han 
substituït els vocables privatius, com a 
conseqüència del que ja hem apuntat 
anteriorment, i que no és sinó la inter-
ferència, i la imposició de la llengua cas-
tellana i el consegüent empobriment de 
la nostra parla. 

Cert és que cada llengua té la seva 
pròpia evolució, i d’aquí podem infe-
rir-ne canvis, sobretot en el lèxic, que 
és el component més visible i carac-
terístic d’un idioma. Fet i fet, els can-
vis socials el poden modificar parcial-
ment, però, malgrat tot, els mots, els 
termes, han de mantenir l’essència de 
la llengua, la seva identitat genuïna. Si 
això no és així, pels motius que siguin 
–i que ja hem assenyalat–, es produ-
eix un deteriorament important de la 
competència en el sistema lingüístic 
propi. Aquest fet lamentable condueix 
a una perillosa espiral que comença per 
l’adopció d’una parla postissa, inex-
pressiva, envilida... i que pot acabar-la 
abocant a la seva conversió en una 
mena de dialecte una mica peculiar de 
la llengua espanyola dominant. D’aquí 
al lingüicidi consumat, ja tan sols hi 
hauria una passa. Crear una conscièn-
cia lingüística forta, i saber capgirar la 
anormalitat d’aquesta situació, ha d’és-
ser responsabilitat nostra. u

PLAERS 
D’AMETLLA

Trias Galetes - Biscuits SA
Ctra. de Sils, 36 
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 12 13
www.trias.cat

 1.  A tal efecte és recomanable la lectura del llibre Els mots en desús del català de Balears, de Pere Juli 
Serra, ed. Lleonard Muntaner, Palma 2010.
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Qui té por de Joan Fuster?
Josep Guia i Marín

Em rondava pel cap, com un pos-
sible títol suggerent d’aquest arti-
cle, «Qui tem Joan Fuster?», però 

el cas és que aquesta pregunta –més 
enllà del drama d’Edward Albee: Who’s 
Afraid of Virginia Woolf? (1962)– ja 
l’havia llegida en algun altre lloc. En 
efecte, aquest és el títol exacte d’un 
article de Vicent Ventura publicat en 
el diari Noticias al día, el 7 d’agost de 
1983. Per això n’he triat una variant, 
per a encapçalar el meu escrit, repre-
nent i assumint el discurs de Ventura. 
Deia aquest:

Qui tem Joan Fuster? El qui tem la seua 
incapacitat [de Fuster] per a la conces-
sió de determinades polítiques cultu-
rals basades en el compromís de l’am-
bigüitat. El qui canvia els termes d’una 
proposta on es diu que ensenyarà Lite-
ratura Catalana, substituint «catalana» 
per «valenciana». El qui sap que [Fuster] 
mai no estarà disposat a dir allò que no 
creu. Per ser independent s’ha de pagar 
un alt preu com, per exemple, trobar 
oposicions al nomenament de catedrà-
tic extraordinari de la Universitat. Què 
podia haver passat amb un Fuster sense 
solemnitat, tot al contrari, assegut al 
tron de catedràtic? Quines conseqüèn-
cies podrien haver-ne després? És o no és 
«catalana» la literatura «valenciana» que 
Fuster hauria d’ensenyar? Aqueixa és la 
qüestió realment, no cal enganyar-se. 
Estem on estàvem, com calia esperar. 
Perquè ninguna ambigüitat no resol res. 
¿Podria aconseguir-se d’ell que entràs en 
el joc de les «conveniències» i acceptàs 
les ambigüitats a l’ús, és a dir, que arri-
bàs a fondre la seua radicalitat imper-

tinent convertint-se també en un «per-
sonatge» ambigu? Qui tem Joan Fuster?

Ventura, doncs, criticava els qui 
s’oposaven a un Fuster mestre de litera-
tura catalana a la Universitat de València 
i defensava el seu amic i la seva posició 
catalanista «perquè ninguna ambigüi-
tat no resol res». Avui, els qui capgiren 
els fets i volen recordar Ventura com a 
discrepant del «catalanisme» de Fus-
ter haurien de llegir aquest fragment i, 
més encara, l’article que Ventura havia 
publicat uns anys abans a El País, el 4 
de setembre de 1979, amb l’explícit títol 
de «Nosotros, los catalanistas». Ho dic 
perquè, llegint les versions esbiaixades 
dels detractors de Fuster, molts d’ells 
ex-catalanistes, sembla que no hi hagi 
hagut mai, ni abans ni ara, ni gent ni 
llengua catalana al País Valencià. Així 
de torta escriuen la història.

Distanciar-se de Fuster i aproxi-
mar-se al poder és un redolí que, en 
forma de consigna fàcil de recordar, ha 
estat una pràctica bastant generalitzada 
entre alguns «ambigus», com diria Ven-
tura, del món cultural i polític valencià, 
ja des dels temps del PSOE a la Genera-
litat i, encara més, a partir de l’entrada 
del PP. La progressiva i continuada dre-
tanització de la societat valenciana, de 
la transició ençà –i a causa, entre d’al-
tres, de com s’hi va fer la transició–, ha 
tingut una resultant antifusteriana, que 
tampoc no s’ha de magnificar ni gene-
ralitzar però que enllaça amb l’antifus-
terianisme de dretes de sempre. Les 
renúncies als postulats de Fuster sobre 
la qüestió nacional –totes les «terce-
res vies» que es fan i es desfan– s’han 

volgut presentar 
i vendre com a 
més adequades a 
la realitat social i 
política del poble 
valencià, per bé 
que l’única cosa 
que han demos-
trat fins avui és 
que són més ade-
quades i convenients per a la promo-
ció personal dels qui les defineixen i les 
proclamen, aquells que Toni Cucarella 
anomena, encertadament, «predicadors 
d’opinions pagades» (2010). 

Ja me’n vaig ocupar, de la vigència 
del pensament fusterià (sobre el catala-
nisme i l’espanyolisme), quan feia cinc 
anys de la mort de Fuster, en un curs de 
tres dies que vaig impartir en la Univer-
sitat Catalana d’Estiu, l’agost del 1997, 
intitulat «L’obra de Joan Fuster, entre 
la continuïtat, la revisió i la renúncia». 
Avui, doncs, en reprenc el fil, reiterant 
d’antuvi la meua admiració pel mestre, 
de qui vaig aprendre de lletra (encara que 
ja m’agradaria escriure com ho feia ell) 
i de lectura (especialment dels clàssics 
catalans, sens perjudici de discrepàncies 
sobre la Vita Christi i l’Espill). D’altra 
banda, em fa goig constatar la circums-
tància coincident que tots dos som col-
legues de doctorat, en un cert sentit: la 
seua tesi (1985) i la meua segona (2008) 
han estat les dues úniques tesis llegides 
a la Facultat de Filologia de la Universi-
tat de València en què els doctorands ja 
tenien més de seixanta anys. Tanmateix, 
aquesta coincidència casual només goso 
esmentar-la perquè n’hi ha una altra de 

Amb motiu del 50è aniversari de «Nosaltres, els 
valencians», a vint anys de la mort de Joan Fuster 
i a noranta del seu naixement.
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més pregona, com el mateix Fuster va 
escriure en un article on comentava una 
esbroncada de les «ties maries» a Jordi 
Pujol i altres assistents a la presa de pos-
sessió de Joan Lerma: 

I tot ¿per què? ¿Pel senyor Jordi Pujol? 
No n’hi ha per tant! Alguna volta, les 
ties maries, els ramons-izquierdos i tota 
la colla haurien d’entendre que la rei-
vindicació nacional dels nefandíssims 
«Països Catalans», més bé o més mala-
ment, la mantenim uns valencians i en 
tant que valencians. És a Josep Guia que 
li han de dir «fill de puta». O a mi. No 
al senyor Lerma, o al senyor Ruiz Gimé-
nez –pobret!–, ni tan sols a Jordi Pujol. 
¿Que Guia, o jo, o mil més, estem «equi-
vocats»? Potser sí. En política, qui de 
moment «perd» s’equivoca, així mateix 
«de moment».

(J. Fuster, 1983)

Normalment, hom obvia o desconeix 
un aspecte fonamental de la significació 
de Joan Fuster, que incideix, més enllà 
de què va dir, en el com i el quan ho 
va dir. En desembre de 1967, la revista 
Europe va dedicar un monogràfic a la 
Literatura Catalana, en el qual Joan Fus-
ter apareix com l’únic representant de 
l’assaig català, amb la reproducció d’un 
fragment de Diccionari per a ociosos, 
seleccionat per Jordi Pere Cerdà, que 
va ser el curador de l’edició. En l’article 
d’Enric Sió, «La pensée catalane d’après 
la guerre», es diu que Fuster «adopte des 
critères d’investigation rigoureuse, his-
torique, socio-économiques, il symbo-
lise sur le terrain de l’essai politique, 
la rectification de l’attitude strictement 

résistencialiste pour atteindre une cons-
tructivité que l’on pourrait appeler mili-
tante, davantage en accord avec la situ-
ation actuelle» (p. 33). 

Efectivament, Joan Fuster va canviar 
la trajectòria del nacionalisme català, en 
el sentit que apuntava Sió –del resisten-
cialisme enfront de la derrota a l’acció 
positiva de futur– i en un altre, totalment 
lligat al primer: del regionalisme estricte 
del Principat (o del País Valencià) a 
l’afirmació sobirana d’una Nació Cata-
lana completa, provisionalment anome-
nada «Països Catalans». Aquesta és la 
modernitat de Fuster: la renovació i el 
nou impuls al projecte d’alliberament 
nacional català. Mirant al futur i abas-
tant tota la nació. 

Alguns dels qui revisen o critiquen 
les idees de Fuster no poden deixar de 

manifestar un respecte encomiàstic per 
la seva obra. Potser ho fan per donar-se 
importància, ja que a continuació es 
presenten com a crítics o correctors 
de tan gran escriptor, o potser ho fan 
sincerament o amb mala consciència. 
Vés a saber. Així, per exemple, Damià 
Mollà afirma que «estem d’acord que 
Joan Fuster, si no la història, sí que 
inaugura al País Valencià l’edat de la 
raó» (2003); Ferran Archilés consi-
dera, sobre Nosaltres, els valencians, 
que «metodològicament el llibre era 
d’una modernitat historiogràfica nota-
ble» (2006); Vicent Franch qualifica el 
fusterisme com «el fenomen més espec-
tacular en segles del ressorgir de la cul-
tura autòctona» (2007); Joan Francesc 
Mira reconeix que «és Fuster [...] qui 
planteja de manera racional i formal 
una interpretació moderna del sentit de 
la història valenciana, de les possibi-
litats del present i del marc d’adscrip-
ció nacional» (2008); Vicent Sanchis 
diu que Nosaltres, els valencians va 
ser «la bomba intel·lectual més potent 
que havia esclatat al País Valencià en 
segles» (2012); etcètera. 

Tots ells i altres de menors, revisio-
nistes de les tesis fusterianes sobre la 
qüestió nacional al nostre país, seguei-
xen la vella escola de la nació política 
i, doncs, fan dependre l’existència de 
nacions i els reconeixements nacionals 
dels mecanismes d’intervenció política i 
mediàtica propis de la classe dominant 
(Guia, 1982). És una antiga trampa d’al-

Antoni Furió, Joan Fuster, Maria Conca i Josep Guia en el restaurant Llopis (Sueca). Agost 1986

Fr. Burguera, JV Mateo, J. Fuster, M. Sanchis Guarner, J. Guia i V. Miralles en l’aplec del Puig. Any 1977
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guns que s’anomenen científics socials. 
D’altra banda, els revisionistes, ja se sap, 
solen ser dòcils a la ideologia dominant 
i, per això, en el nostre cas, els espanta, 
en Fuster, tant o més que el seu catala-
nisme, la seva denúncia punyent de l’es-
panyolisme. La qüestió de fons és Espa-
nya i als crítics de Fuster, en general, els 
fa vertigen ofendre els amos. No poden 
assumir escrits com aquest:

Aquest seria el problema a dilucidar, 
històricament. Ningú no s’ha pas d’en-
ganyar: la investigació hauria de com-
prendre, en primer lloc, el «concepte 
d’Espanya». Un gros volum de J.A. 
Maravall –un valencià espanyolista– 
publicat en plena postguerra, i ja s’en-
tén que penso en la «guerra d’Espanya», 
proclamava que Espanya, durant l’edat 
mitjana, era una «idea» viva i conjunta, 
a la qual s’adheria tothom. El doctor 
Maravall hi feia moltes trampes, no sé 
si a consciència, i probablement no s’ha 
penedit mai d’aquell patracol. És el seu 
dret. Ara: allò era un pamflet polític –
espanyolista– adobat amb una erudi-
ció vasta i iridescent. Maravall, alesho-
res, ni tan sols era liberal, ai! Però no 
crec que avui, que ja és liberal, s’atre-
veixi a admetre que escrivia al dictat del 
«nacio nalisme» militar: pretenia justifi-
car «Espanya», concretament l’Espanya 
de Franco. Havien fet alguna cosa dife-
rent els de la generación del 98, abans 
de Franco? La generación del 98, bàsica-
ment perifèrica –Azorín, Baroja, Una-
muno, Maeztu, Valle-Inclán– fou d’un 
espanyolisme rabiós: dir-ne «castella-
nisme» seria fer trampa. S’acarnissaren 
amb la Castella ex-imperial i pobra, 

que «envuelta en sus harapos 
desprecia cuanto ignora». 
Després, el senyor Ortega y 
Gasset, amb les delícies del 
seu èmfasi, ho acaba d’embo-
licar, amb allò de l’Espanya 
invertebrada i algunes pero-
rates incidentals... 

(J. Fuster, 1980)

Distanciar-se de Fuster 
no és altra cosa que aproxi-
mar-se a Espanya, continu-
ant la tradició d’una indigna 
nissaga de valencians obse-
quiosos amb els amos, de 
valencians respectuosos i ac -

ceptadors de la realitat espanyola, amb 
nosaltres a dintre, ben deglutits. El Fus-
ter impertinent i antiespanyol els negui-
teja, els descol·loca, els fa por. No poden 
seguir aquest camí, irreverent amb 
patums i autoritats de l’espanyolada, un 
camí amb càrrega de profunditat, no 
reductible a dir, com si fos una anècdota, 
que «una orella àcrata i gamberra treia 
el cap, molt sovint, en les seues inter-
vencions» (Archilés, 2010). El «Perico 
de los Palotes» del fragment següent no 
és una boutade sinó una desqualificació 
ben conscient i, això sí, divertida.

La «ideologia» espanyolista necessita 
una anàlisi profunda. No solament 
les «dretes» han estat evidentment 
espanyolistes: també les presumptes 
esquerres. Si esquerres són. Que no 
ho sé. Una divertida digressió podria 
recaure sobre els espanyols «liberals». 
Unamuno, Ortega, Menéndez Pidal, 
Américo Castro, Sánchez Albornoz, 
Perico el de los Palotes...
(J. Fuster, 1980)

Fuster ens va tornar la dignitat de 
poder parlar així i, ara, els mollets anti-
fusterians la volen malbaratar. L’«orella 
àcrata i gamberra» la treia, sempre, con-
tra «ells», els espanyolistes, tant els de 
l’Espanya profunda com els d’ací:

«Ells» són la dreta visigòtica: el Monse-
nyor, el moniato de Borriana, el moliner 
de la Fonteta de Sant Lluís, els poetes de 
Jocs Florals, l’Adoración Nocturna i la 
«terceríssima edat» que s’imaginava ser 
republicana. Tot això, ho hem de supe-
rar. Hauríem de superar l’analfabetisme 

de la Dreta electoral. Ser de dreta és una 
opció lògica. Que la Dreta valenciana 
haja de ser, per definició, imbècil, no ho 
acabe d’entendre.
(J. Fuster, 1984)

Els qui reneguen de Fuster diuen 
que no convé aquest llenguatge. Potser 
a ells no els convé i, per això, hi renun-
cien i el denuncien, agafant un dubto-
sament bondadós valencianisme com a 
coartada, per bé que, fins i tot també en 
això, en el compromís militant amb la 
causa dels valencians, sempre restaran 
per sota de Fuster. u
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Clarobscurs del català en la Barcelona del Barroc 

Miquel-Lluís Muntané

El clarobscur és un efecte òptic, 
emprat especialment en les arts 
visuals, que s’obté amb el joc de 

llum i ombra i que produeix grans con-
trastos de lluminositat i clars intensos 
en un context fosc. És un dels trets més 
inequívocament definidors de l’estè-
tica barroca i, alhora, constitueix una 
bona metàfora de la mentalitat d’aquell 
temps, situada entre la sensualitat i 
l’ascetisme, entre l’esperit apol·lini i el 
dionisíac, entre l’obsessió per la fini-
tud de les coses mundanes i l’esplendor 
enlluer nadora de tota mena de celebraci-
ons. També, en un cert sentit, el Barroc 
pot ser entès com un art didàctic, al ser-
vei dels postulats de la Contrareforma 
definits en el Concili de Trento, tot i que 
cenyir-lo només a aquest aspecte resul-
taria un reduccio nisme inacceptable. 
Amb la perspectiva que ens dóna la his-
tòria, podem dir que el Barroc és l’època 
en què queden superats els darrers ves-
tigis de la societat medieval per a donar 
pas a una sensibilitat moderna.

A Europa, el Barroc ve a ser un 
període depressiu encavalcat entre dos 
processos de puixança política i econò-
mica: el Renaixement i la Il·lustració. I, 
tanmateix, des del punt de vista artístic 
i científic, va ser un temps d’alta volada 
creadora: cal no oblidar que el segle 
xvii va veure néixer, entre altres, les 
obres de Galileu i Leibniz, de Shakes-
peare i Molière, de Bach i Händel, de 
Rembrandt i Velázquez...

I, com en la tècnica del clarobscur, 
observem que la Catalunya dels Àustries 

va viure conflictes i passatges dolorosos 
en tots els terrenys (polític, social, eco-
nòmic, cultural), però, al costat d’això, 
també va gaudir de l’acció creadora de 
figures destacades en molts camps de les 
arts, de les ciències i de les lletres. Els 
nostres avantpassats a qui va tocar de 
viure aquell període van tenir encerts i 
moments afortunats que és de justícia 
ponderar; en qualsevol cas, la història 
d’un poble no s’explica si no és tenint-ne 
ben presents totes i cadascuna de les 
baules que l’han anat conformant fins 
al dia d’avui. Amb el propòsit de fer ni 
que sigui una petita aportació a aquest 
objectiu, el present article analitza la 
situació de la llengua i les seves mani-
festacions en els diferents àmbits, des 
dels més formals fins als més populars.

El context històric

El segle xvii va veure créixer sen-
siblement les ciutats amb l’arribada de 
persones procedents del medi rural que 
esperaven trobar-hi més oportunitats i 
més llibertat. A mesura que avançava 
el segle, i a desgrat d’alguns episodis 
de reculada (l’epidèmia de pesta de 
1651 i, sobretot, la Guerra dels Sega-
dors), Barcelona va experimentar un 
increment demogràfic i una moderada 
expansió econòmica i mercantil, amb la 
reforma del port i el reviscolament de les 
confraries; així mateix, es va modernit-
zar amb la incorporació a la seva feso-
mia urbana dels trets més característics 
del moment i va consolidar el seu caràc-
ter de capital del país. En aquesta etapa, 
fruit de la influència creixent que exer-
cia en el conjunt del territori català, eren 
cada vegada més els habitants d’altres 
contrades del país que hi feien cap. La 
població de Barcelona –on es van ges-
tar una bona part dels fets cabdals de la 
Catalunya barroca– rondava els trenta 
mil habitants, un centenar dels quals 
gaudien de títol nobiliari. El govern 
l’exercia el Consell de Cent, institu-
ció formada per una assemblea de pro-

homs, que el rei Jaume I havia concedit 
a la ciutat i que va existir des de 1265 
fins a 1714. El català era usat en tots els 
nivells de l’administració: era la llengua 
en què es redactaven les lleis, nacionals i 
locals, així com les actes notarials, amb 
una prosa genuïna, continuadora d’una 
llarga tradició ininterrompuda, el para-
digma de la qual era la documentació 
de la Cancelleria Reial. En català era 
escrit el tractat Pràctica, forma y stil 
de celebrar Corts, de Lluís de Peguera, 

publicat en 1632, 
i en català eren 
també totes les 
anotacions que 
feien els escri-
vans municipals 
al Llibre de les 
solemnitats de 
Barcelona, exis-
tent des del segle 
xiv, que deixa-

ven constància dels esdeveniments més 
destacats que tenien lloc a la ciutat.

El gust europeu pel refinament 
també va arribar a Catalunya. En els 
salons de la classe alta barcelonina s’hi 
introduïa el gust per la cultura i hi tenien 
lloc sessions musicals, recitacions poè-
tiques i representacions teatrals. Però, 
a mesura que Catalunya va anar veient 
obstaculitzades les llibertats polítiques, 
va ser víctima d’un procés gradual d’afe-
bliment del català i de substitució pel 
castellà, i pel francès en el cas de les 
comarques del nord, afectades pel Trac-
tat dels Pirineus (1659). Diversos factors 
es troben a l’origen d’un cert retrocés, 
qualitatiu i quantitatiu, en l’ús del català. 
Val la pena de recordar, tanmateix, que 
la persecució de la llengua no es produ-
eix tan sols per mitjà de la promulgació 
de reials decrets, cèdules i altres mesu-
res legals, sinó també a través de pres-
sions socials i polítiques; no és casual 
el fet que sigui en aquell moment quan 
comencen a produir-se alguns canvis 
lingüístics que accentuen el procés de 
dialectalització, així com la popularit-

Església de 
Sant Sever 
(Barcelona), un 
bon exemple 
del barroc del 
segle xvii
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zació del fet de denominar diferentment 
la llengua segons el territori. 

La docència

En l’àmbit docent, hi havia una 
influència forta dels ordes religiosos, 
especialment els jesuïtes i els dominics. 
En l’ensenyament primari, la llengua 
habitual era el català, tot i que, avan-
çant el segle, el castellà hi va guanyar 
terreny moderadament. També l’apre-
nentatge dels oficis, del qual tenien cura 
els gremis i els col·legis professionals, es 
feia en la llengua del país. Pel que fa als 
estudis superiors, tant l’Estudi General 
–fundat l’any 1450 i de caràcter públic– 
com el Col·legi de Cordelles –que datava 
de 1593 i era de caràcter privat– oferien 
un bon nivell docent; entre aquestes 
dues institucions va existir sempre una 
acusada rivalitat, que es va accentuar 
amb l’evolució del conflicte dinàstic, ja 
que tant els professors com els alumnes 
de l’Estudi General eren àmpliament 
austriacistes, mentre que els de Corde-

lles simpatitzaven en més gran mesura 
amb la causa felipista. En els ensenya-
ments superiors la llengua corrent era el 
llatí, que gaudia encara del màxim pres-
tigi acadèmic. Fora de les aules, el català 
era predominant entre els alumnes de la 
institució pública, i no tant en el cas de 
la privada.

El paper de l’Església

En una societat fortament marcada 
per la religiositat, el paper, favorable o 
advers, de l’estament clerical havia de 
tenir una incidència significativa en els 
avatars de la llengua. En aquest sentit, 
cal remarcar el fet que, cada vegada 

més, s’instal·laven a Barcelona religio-
sos procedents d’altres territoris, que 
desconeixien completament el català 
i que es decantaven per predicar en 
llengua castellana. El baix clergat i els 
abats van mantenir-se fidels a la llen-
gua del país, però molts bisbes forans 
van adoptar una postura favorable als 
postulats centralistes. Al costat d’això, 
hi ha constància de diverses prescrip-
cions episcopals que instaven els rectors 
a fer servir el català per a l’ensenyament 
doctrinal. Va ser a les catedrals i a les 
esglésies principals on van començar a 
fer-se els sermons en llengua castellana. 
Aquesta és una dada d’importància, atès 
que la predicació, que posava les habi-
litats retòriques al servei d’un propòsit 
moralitzador i pastoral, era un art molt 
valorat en la societat de l’època.

Com a reflex d’aquestes tensions, 
cada cop més explícites en la societat, 
durant el concili de la Tarraconense, 
celebrat a Tortosa l’any 1637, va escla-
tar una aferrissada controvèrsia entre 
els bisbes que defensaven la predica-
ció en català i els que es posiciona-
ven en favor de la llengua de Castella. 
Finalment, el concili acordà que els pre-
dicadors catalans havien de fer servir la 
llengua pròpia i que en les celebracions 
més assenyalades del calendari litúrgic 
la predicació s’havia de fer obligatòria-
ment en català. 

La llengua culta

Gradualment, el castellà va anar 
esdevenint la llengua de les classes 
dominants i, per tant, la llengua de 
prestigi. Això arribà a crear en alguns 
escriptors la convicció que aquesta llen-
gua era més apta per al conreu de la lite-
ratura culta. L’aristocràcia –d’on havien 
sorgit molts escriptors i que podia també 
exercir un cert mecenatge cultural– va 
seguir la Cort reial i es va anar emparen-
tant amb famílies castellanes, i és entre 
aquest estament on començà el fenomen 
de la castellanització.

En l’àmbit de l’alta literatura va exis-
tir a la ciutat un nucli d’escriptors que 
celebraven reunions literàries en alguns 
domicilis particulars i que, més enda-
vant, va derivar en el sorgiment de la 
futura Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, inicialment denominada 

Acadèmia dels Desconfiats, corporació 
que tenia entre els seus objectius funda-
cionals l’estudi de la llengua catalana. 
La figura més destacada d’aquell grup 
la trobem en Francesc Fontanella (1622-
1701), poeta i dramaturg, l’obra del qual 
posa de manifest el propòsit –només 
parcialment reeixit– de renovar el llen-
guatge dramàtic i literari català. Al seu 
costat, cal esmentar també Josep Roma-
guera (1642-1723), autor d’un Atheneo 
de grandesa sobre eminencias cultas, 
catalana facúndia, ab emblemas il·lus
trada, aparegut en 1681, i Agustí Eura 
(1684-1763). El més popular dels poetes 
barrocs en llengua catalana, Francesc 
Vicenç Garcia, conegut com el «Rector 
de Vallfogona», era tortosí, però també 

va participar de la vida literària barcelo-
nina. L’element més actiu d’aquell nucli 
va ser l’erudit Pau Ignasi de Dalmases 
(1670-1718), al domicili particular del 
qual van començar a celebrar-se les ses-
sions de treball de l’Acadèmia.

En una de les seves composicions 
més celebrades, «A l’expressiva sen-
zillesa de la llengua catalana», Garcia 
defensa la naturalitat de la llengua prò-
pia i la contrasta amb la que fan servir 
els seus homòlegs castellans, que jutja 
massa afectada: «Sol i esteles als ulls, 
als llavis grana, / llocs comuns de les 
muses de Castella.» Eura, en el poema 
«Les muses catalanes a l’Acadèmia de 
Barcelona», reivindica la validesa del 
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català com a idioma literari i culte: 
«Cosir sabem la gala del poema, / bro-
dar flors i figures en la prosa, / teixir 
los fils contraris del problema, /guisar 
lo extraordinari d’una glosa.»

Amb tot, els poetes catalans incor-
ren en freqüents castellanismes, tant en 
el registre culte com en el vulgar, i la 
prosòdia de les rimes tendeix a no res-
pectar la pronunciació. Adopten el gust 
per l’artifici i les referències mitològi-
ques freqüents. Entre els diversos i com-
plexos factors que van contribuir a fer 
que alguns autors catalans es passessin 
al castellà, cal prendre en consideració 
el moment especialment brillant de les 
lletres castellanes, que produïa un efecte 
d’emmirallament.

Durant aquesta època es realitzaren 
un conjunt d’estudis o tractats cientí-
fics en llengua catalana que abraçaven 
camps com ara la farmacopea, l’agricul-
tura i la geografia, alguns d’ells escrits, 
parcialment o totalment, en català. Una 
de les obres que va obtenir més ressò 

va ser el tractat 
agrari titulat Lli
bre dels secrets 
d’agricultura, 
ca  sa rustica y 
pastoril, editat 
a Barcelona en 
1617 i del qual 
era autor Miquel 
Antoni Agustí. 
En el camp de 
la medicina, van 
aparèixer alguns 

tractats sobre la prevenció i el guari-
ment de la pesta, malaltia que preocu-
pava fondament els professionals de la 
salut d’aquell moment.

De la seva banda, les impremtes 
barcelonines continuaven dedicades a 
la manufactura de llibres –la major part 
d’ells en castellà–, tant per al públic 
local com per a l’exportació.

La música cantada constituïa també 
un vehicle d’expressió lingüística. Cata-
lunya tenia un referent musical en el 
monestir de Montserrat, que va conèi-
xer durant el Barroc un moment crea-
tiu especialment fecund, mentre que a 
la capital hi havia algunes capelles de 
música ben prestigioses, com la del 
palau de la Comtessa o les de les parrò-
quies de Santa Maria del Mar i de Santa 

Maria del Pi. En aquells anys convivien 
el llatí, el català i el castellà, tot i que el 
llatí mantenia encara la preponderància 
en el registre més culte; les obres reli-
gioses eren compostes en aquesta llen-
gua, amb alguna excepció pel que fa 
al romanç i al villancet, mentre que el 
català guanyava terreny en les diverses 
modalitats de la cançó popular.

La historiografia

També podem trobar, escrits en 
català, dietaris i notes sobre fets d’ín-
dole diversa que es produïen a la ciutat. 
En aquest àmbit hi va haver persona-
litats de relleu com ara Jeroni Pujades 
(1568-1635), autor d’un Dietari que ha 
fornit als historiadors moltes dades d’in-
terès sobre el seu temps, i de la Crònica 
universal del Principat de Catalunya, 

així com Pere Joan Comes, canonge 
de Santa Anna. Particularment remar-
cable és l’obra de Pere Serra i Postius 
(1671-1748), autor d’un gran nombre de 
treballs, sobretot de narracions de suc-
cessos locals i d’història eclesiàstica, per 
la qual cosa constitueix una valuosa font 
d’informació per als historiadors. Serra 
i Postius, que va ser membre de l’Aca-
dèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
també va reunir una extensa biblioteca. 
Entre les seves obres més destacades hi 
ha Lo perquè de Barcelona.

L’advocat i historiador Narcís Feliu 
de la Penya –de qui no coneixem amb 
exactitud les dates del naixement i de 
la mort– encarna les contradic cions 
d’unes generacions que van treba-

llar pel redreçament polític i cultural 
del país; la pràctica totalitat dels seus 
escrits són en castellà, el més impor-
tant dels quals, Anales de Cataluña, 
data de 1709. No menys significatiu, 
en el mateix aspecte, és el text Lágri
mas catalanas (1641), en què fra Gas-
par Sala glossa la figura de Pau Claris 
després de la mort d’aquest. 

La cultura popular

En el Barroc, com ha succeït en totes 
les èpoques, hi havia formes d’expres-
sió cultural diferents, i en alguns casos 
fins i tot contraposades, als models i 
valors imposats per la cultura oficial. 
Així, doncs, al costat de la poesia culta 
n’existeix una altra, popular i tradicio-
nal, transmesa oralment. Els escriptors 
populars, fidels a la llengua del poble, 
van continuar fent la seva via al marge 
dels corrents i les tendències. Això va 
contribuir al fet que el català es man-
tingués ben present en la literatura i la 
cançó populars.

Dins aquest gènere, tenen un lloc 
propi les nadales –composicions sovint 
anònimes, de tema nadalenc, de vega-
des d’origen eclesiàstic i d’altres d’ori-
gen profà, moltes de les quals han arri-
bat fins als nostres dies– i les corrandes, 
cançons curtes que sovint s’utilitzaven 
per a ballar. Igualment els romanços, 
que eren versificacions senzilles que es 
cantaven o recitaven en fires i celebra-
cions de carrer; habitualment narraven 
fets ocorreguts o feien referència a per-
sonatges, reals o ficticis.

Els goigs van tenir una rellevància 
especial. Es tractava de composicions 
poètiques, de caire popular, dedicades 
a Crist, a la Mare de Déu o a algun sant, 
impreses en uns fulls que en contenien 
el text i la música. Aquesta forma de 
devoció popular va assolir un predica-
ment notable entre la població.

La festa popular per excel·lència en 
l’univers barroc és el carnaval, la cele-
bració del qual donava lloc a danses, 
mascarades i representacions diverses, 
sovint amb textos satírics. A Barcelona 
–on en el segle xvii apareix ja docu-
mentat el personatge anomenat Car-
nestoltes–, aquestes expressions es 
realitzaven, amb tota naturalitat, en la 
llengua del poble.
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El català era, així mateix, la llengua 
que es feia servir comunament en els 
jocs que practicava la població, que abra-
çaven des de les cartes fins als escacs, 
passant pels daus o les bitlles, la qual 
cosa donava lloc a una terminologia rela-
cionada amb les activitats de lleure.

La llengua al carrer

Tot i la penetració creixent del cas-
tellà en la societat barcelonina, en les 
diferents facetes de la vida quotidia na la 
gent s’expressava en català, i la corres-
pondència particular continuava escri-
vint-se en aquesta llengua, la mateixa, 
en definitiva, en què el poble can-
tava, resava i festejava. Així mateix, la 
riquesa de paraules i girs que s’empra-
ven en l’àmbit dels oficis i dels tractes 
comercials dóna prova de la vitalitat de 
la llengua, paral·lela al dinamisme de la 
societat barcelonina. 

Però durant les darreres dècades 
del segle xvi i les primeres del xvii 
comença una familiarització relativa 
amb la llengua castellana, en un con-
text en què la gent feia molta vida al car-
rer i el contacte de veïnatge era intens; 
no és exagerat d’afirmar que carrerons 
i safareigs, patis i terrats constituïen un 
espai intermedi entre el públic i el privat 
que la majoria de persones compartien 
i, sobretot, les classes populars. Aquesta 
circumstància afavoria la transmissió 
oral dels hàbits lingüístics. 

Pel que fa a la presència a la ciutat de 
persones procedents d’altres territoris, 
cal assenyalar una colònia occitana rela-
tivament nombrosa. Aquesta població, 
tanmateix, acostumava a emparentar-se 
amb famílies autòctones i adoptava la 
llengua catalana sense dificultat.

La llengua 
com a objecte d’estudi

Un indicador de la salut de la llen-
gua són els treballs esmerçats a estudi-
ar-la; en aquest terreny, val la pena de 
remarcar el fet que van elaborar-se dic-
cionaris, gramàtiques i tractats d’orto-
grafia. La primera ortografia catalana 
de què tenim notícia forma part d’un 
tractat que té com a funció l’ensenya-
ment del llatí: Fons verborum et phra
sium ad iuventutem latinitate imbuen

dam, d’Antoni Font (1637). Igualment 
destacable és la Gramàtica cata
lana breu y clara explicada ab molts 
exemples, de Llorenç Cendrós (1676). 
Antoni de Bastero i Lledó (1675-1737), 
erudit prestigiós, va escriure una His
toria de la lengua catalana, on enceta 
una nova tendència lingüística que 
consisteix a identificar el català i el 
provençal com a llengua única, que 
anomena llengua romana. Bastero ha 
estat considerat un precursor pel que 
fa a l’interès que, amb posterioritat, va 
sorgir a Catalunya pel provençalisme. 
L’impressor Pere Lacavalleria, d’ori-
gen francès i establert a Barcelona, 
va donar a conèixer l’any 1642 el pri-
mer manual català de conversació del 
qual tenim notícia, i Pere Torra, pro-
fessor de la Universitat de Barcelona, 
va donar a la impremta un Diccionari 
catalàllatí, publicat l’any 1650. 

Les reivindicacions

Al llarg del segle xvii, i també del 
següent, trobem un seguit d’autors, 
arreu de les terres de llengua cata-
lana, que escriuen textos en defensa del 
català. Aquests escrits sovint es planyen 
de la situació de prostració de la llen-
gua, en defensen la bellesa i la capacitat 
de ser una llengua de cultura tan vàlida 
com qualsevol altra. Les al·lusions a 
l’estat de la llengua solen prendre un 
to de defensa de les virtuts del català 
enfront d’aquells que el denigren i sor-
geix el debat sobre la universalitat del 
castellà contraposada a un suposat loca-
lisme del català.

Conclusions 

El segle xvii ha estat presentat 
sovint com un període d’aportacions 
culturals minses i escassament relle-
vants a casa nostra; tanmateix, avui 
tenim ja prou elements per a posar en 
qüestió el concepte de «Decadència» 
–deutor, certament, d’un cànon lite-
rari i historiogràfic vuitcentista– o, si 
més no, per a deixar ben clar que el fil 
de la parla i de l’escriptura catalanes 
no es va trencar en cap moment. Cada 
cop més, les recerques alliberades de 
prejudicis posen de manifest una vita-
litat cultural més important que no 
semblava i una resistència lingüística 
potent, fins i tot durant els passatges 
més abruptes dels segles xvii i xviii. 

La capital catalana, que havia resis-
tit heroicament el setge de 1714, va patir 
en gran mesura la derrota (tot un barri 

va ser enderrocat per a edificar-hi la 
Ciutadella, i la universitat, com totes les 
del país, va ser clausurada) i les con-
seqüències del Decret de Nova Planta, 
que imposava les lleis de Castella «sin 
la menor diferencia en nada». En el ter-
reny de la llengua, la nova ordenació va 
maldar per esborrar l’idioma del país 
de tots els àmbits de la vida pública: 
el català deixava de ser llengua ofi-
cial, es castellanitzava l’administració, 
es canviava la toponímia i es prohibia 
l’ús del català a l’escola i als tribunals. 
Diversos informes emesos per funcio-
naris del nou règim remarcaven el des-
coneixement de la llengua castellana 
que tenia la majoria dels barcelonins. 
Tanmateix, és important d’assenyalar 
que, tant com és cert que el català va 
passar per moments de greus dificultats, 
no ho és menys el fet que el poble no 
va perdre en cap moment la consciència 
històrica i, al capdavall, aquest sentit de 
continuïtat va facilitar, en unes altres 
circumstàncies socials, polítiques i eco-
nòmiques, l’esclat de la Renaixença, a 
partir de mitjan segle xix, com a voca-
ció col·lectiva de redreçament. u
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Les quatre barres de sang
El mite de l’origen de l’escut de Catalunya
Josep M. Alentà

Llegenda historiada

Guifre el Pelós descansava en el 
seu palau de Valldaura, a la serra de 
Collserola, en un fondal envoltat de 
bosc, en el terme de Cerdanyola del 
Vallès; un bell indret per a caçar cér-
vols, senglars, tudons i altres salvatgi-
nes. Quan les tasques de govern li ho 
permetien, procurava d’escapar-s’hi, 
reposar i esbargir-se. Rumiava, passe-
java, es perdia pels camins dels rierols, 
per les obagues...

Guifre, fill de Sunifred i d’Ermes-
senda, comte de Cerdanya i Urgell, de 
Girona i Besalú, Osona i Barcelona, 
fou nomenat marquès, governador 
de la Marca Hispànica, pel rei dels 
francs Carles el Calb, oncle seu; d’una 
manera semblant com Carlemany i 
els seus descendents havien designat, 
abans que ell, Berà, Rampó, Bernat 
de Septimània, Berenguer de Tolosa, 
Sunifred, Guillem, Aleran, Odalric, 
Humfrid, Bernat de Gòtia, Bel·ló i 
Sunifred.

Els vespres, a Valldaura, eren espe-
cialment commovedors. La silueta de 
Montserrat es retallava contra el cel, tot 
roent, aviat llargament malva. Guifre 
havia enviat nuncis arreu del territori 
i més enllà, a fer crides a tothom qui 
s’hi atrevís, vingués d’on vingués, fos 
qui fos, per a poblar les terres de ningú, 
frontereres dels sarraïns.

Havia reunit els comtats del Pirineu 
fins al mar: havia de poblar-los, cons-
truir masos i bastir castells als límits 
de la Marca, per a protegir-se de les 
ràtzies moresques, a l’eix del Llobregat, 
el riu vermell.

Si n’era, de dura, la missió d’afermar 
aquesta terra de frontera, tant de temps 
erma i devastada! Era un país aspre, 
incert, sense arrels i a mercè d’enves-
tides. I tanmateix Guifre se l’estimava, 
se’l sentia seu. 

Però, qui ha reconegut fins llavors 
la seva obra? Contemplava el seu escut 
penjat damunt la llar de foc, descolorit, 

sense cap emblema que l’identifiqués: 
Guifre no era més que un funcionari, 
i devia vassallatge al seu senyor, el rei 
dels francs. En aquell captard malva no 
parava de pensar-hi. Se sentia trist:

... mirant son escut que penja
d’un feix de llances i estocs.
Los cavallers ja li diuen:
—De què esteu tan neguitós?
—De veure la darga llisa
com un llibre sense mots.

Li deien que, malgrat ser llis, tenia 
el camp daurat. Però ell no hi veia ni or 
ni plata, sols un camp sense flors... Ja 
s’havia fet fosc. Les bestioles del bosc es 
removien inquietes, les xibeques aüca-
ven. Se sentia el trot d’un cavall que 
s’acostava. Els gossos l’abordaven, s’hi 
abraonaven.

El cavall venia extenuat, amb el pèl 
lluent de suor. El genet descavalcava 
de pressa, s’adreçava al portal i tru-
cava amb insistència: duia un correu, 
amb el segell reial. Guifre l’arrencava 
barroerament, desnuava la cinta, des-
plegava el pergamí i llegia ansiós, a la 
claror d’una atxa:

Els normands entren a França,
ajudeu-me, el meu nebot,
que si vós me deu ajuda
cada braç valdrà per dos.

La rúbrica era de Carles. Nor-
mands, homes del nord, alts i fornits, 
eren viquings bel·licosos. Atacaven 
per sorpresa, escampaven el terror, 
destruïen, saquejaven... Més temibles 
que els sarraïns.

Guifre es devia al seu rei. Ja era al 
camp de batalla amb la seva host. Ell 
al davant, brandant la llança, cobrint-se 
dels dards i els cops d’espasa amb aquell 
escut sense cap senyal heràldic, defen-
sant el seu rei, infonent coratge a les 
tropes reials. Deturaven amb força l’en-
vestida normanda i contraatacaven amb 
fúria, de tal manera que els invasors es 
batien en retirada.

Els francesos es pregunten:

Qui és aquest batallador?
—El comte de Barcelona,
el comte Jofre el Pelós.

Els perseguia, bregava arrauxat 
amb els qui encara resistien. Ai, que 
cau del cavall! Un llançó enemic se 
li havia clavat al pit! Els seus homes, 
entre una pluja de dards, el retiraven 
al tendal mig desmaiat. L’ajeien en 
un baiard procurant deturar la sang 
que borbollava de la seva ferida. La 
notícia ressonava en el camp de bata-
lla, barrejada amb els crits de victòria 
dels francs.

Tot seguit, Carles el Calb acudia sol-
lícit a reconfortar-lo. Guifre el Pelós 
jeia, pàl·lid, amb el pit nu, nafrat, sense 
la cota de malles. Intentava incorpo-
rar-se en veure el rei, però se sentia 
feble. El rei s’hi acostava.

Carles mira les ferides,
les armes mira el Pelós,
tot mirant les seves armes
sospirava de tristor.
—No sospireu, el bon comte,
mon metge arriba tantost.
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L’escut del Pelós penjava del pal de 
la tenda, al capçal del baiard. Guifre no 
deixava de mirar-se’l amb recança:

—De les nafres no me’n sento,
sols me sento de l’honor,
puix en el camp de batalla
al meu escut no hi ha flors.
—Si el teu escut n’està sense,
ton pit està vermellós.
Posa els dits en la ferida,
els passa per l’escut d’or.

Amb la mà dreta xopa de sang, 
Carles el Calb marcà l’escut del comte 
Guifre amb quatre grans ditades. Tot-
hom s’adonà de la solemnitat del gest. 
Quatre barres de sang travessaven de 
dalt a baix l’escut del comte.

Si el comte Jofre plorava,
encara plora més fort,
mes les llàgrimes de pena
ja són llàgrimes de goig.

Carles el Calb l’abraçava i Guifre, 
recobrant-se de la seva ferida, responia 
al seu rei amb emoció:

—Grans mercès, el rei de França,
grans mercès, l’emperador.

Però el seu pensament anava més 
enllà d’aquell moment, del rei i dels 
guerrers que l’envoltaven. Pensà en cada 
un dels seus comtats, en un país lliure 
anomenat Catalunya i en tots els cata-
lans. Pensà en el present i en l’avenir, 
fins avui dia. L’oriflama de l’escut i la 
bandera resplendien al sol.

Si ja no puc tornar a veure-us,
Catalunya i Aragó,
aquest testament us deixo
escrit amb sang del meu cor;
graveu-lo en totes les torres,
brodeu-lo en tots els penons,
i porteu les quatre barres
a les quatre parts del món.

Llegenda narrativa: 
les quatre barres

En el segle viii els sarraïns van 
envair tota la Península Ibèrica i part 
del que ara és França. Foren derrotats 
en la batalla de Poitiers, i els francs, 
de mica en mica, els feren recular 
fins al sud del riu Llobregat. Guifre 
el Pelós, procedent de la casa reial de 
Carcassona, era un cavaller lleial al rei 

dels francs. L’any 870 el rei franc Carles 
el Calb va proclamar:

—Per la teva lleialtat i compromís, i 
pel teu bon nom, jo et nomeno comte 
d’Urgell i la Cerdanya, estimat Guifre.

Vuit anys més tard, també va esdeve-
nir comte de Barcelona, Osona i Girona.

Així, doncs, Guifre fou el senyor 
de la Catalunya d’aquella època: del 
Llobregat als Pirineus. El territori d’en 
Guifre feia frontera amb el dels sarraïns 
i actuava de barrera entre aquests i els 
francs. Tenia bons propòsits.

 Entre altres coses, es proposà recon-
querir la muntanya de Montserrat i tot 
seguit repoblar l’interior de Catalunya. 
Per això, els nobles servents hagueren 
de trobar una bona estratègia i dur-la a 
terme sense por.

Els sarraïns no eren l’únic maldecap 
dels francs. Al nord de l’actual França, 
a tocar del canal de la Mànega, hi vivien 
els normands. Aquests normands, que 
més tard conqueririen les illes britàni-
ques, eren un guerrers ferotges. Com 
que els francs eren probablement igual 
de ferotges, els uns i els altres anaven 
a garrotades cada dos per tres.

Guifre sempre va mantenir bones 
relacions amb els francs, perquè n’era 
família i perquè li havien atorgat els 
comtats al sud dels Pirineus. Quan els 
francs van ser atacats pels normands, 
al nord de l’actual França, Guifre el 
Pelós va convocar el seu exèrcit i els 
va dir:

—Fins ara hem solucionat amb efi-
càcia assumptes de la nostra terra; 
ara ens toca ajudar els nostres cosins 
francs. Endavant!

Guifre el Pelós, amb el seu exèrcit 
daurat, va posar-se en camí. El seguia 
una rècula de cavallers i escuders armats 
amb llances, espases, destrals i maces, i 
al darrere anaven carros i màquines de 
guerra. L’exèrcit català va travessar els 
Pirineus i llegües i llegües per anar en 
auxili dels francs.

Guifre i els seus homes van unir-se 
a Carles el Calb, rei dels francs i oncle 
de Guifre, en la lluita contra els nor-
mands. La batalla va ser molt cruenta, 
i sembla que, quan van arribar els cata-
lans, els normands gairebé la tenien 
guanyada.

—Arribà el cosí Guifre. Visca! Arri-
baven els homes de refresc! Som-hi!

Les forces havien canviat, i els cata-
lans afirmen que va ser gràcies a ells 
que es pogué guanyar aquella batalla. 
Tanmateix, molts homes van resultar 
ferits en el combat, i entre ells el mateix 
comte Guifre el Pelós, acabat d’arribar.

—Senyor, senyor, esteu ferit! Cuiteu!

Traspassada l’armadura per una 
llança, Guifre havia caigut a terra, i ara 
miraven de guarir-li les greus ferides.

Amb la batalla guanyada i els nor-
mands vençuts i fugitius, en saber el rei 
Carles el Calb que Guifre el Pelós estava 
ferit de gravetat va exclamar:

— Déu meu! Com és possible? El meu 
estimat nebot! Dueu-me ara mateix a 
la tenda on reposa.

Allà va trobar-lo agonitzant entre els 
seus homes de confiança, sense cap pos-
sibilitat de sortir-se’n.

Carles el Calb, molt dolgut per 
aquest tràgic final, va preguntar-li:

—Guifre, què puc fer per agrair-te el 
teu ajut i el dels teus homes, i per com-
pensar-te per aquest malaurat desen-
llaç?

I Guifre, contemplant el seu escut 
daurat i llis, va dir:

—Senyor, feu-me l’honor de donar-me 
un escut d’armes, que el meu encara no 
en té cap i és ben buit.

I és que en aquells temps tots els 
cavallers volien lluir algun símbol a l’es-
cut, com a senyal de noblesa.

Aleshores, segons explica la lle-
genda, Carles el Calb va mullar la mà 
en la sang de les ferides de Guifre el 
Pelós i va pintar quatre ratlles amb la 
sang sobre el fons daurat de l’escut, la 
sang noble d’un cavaller lleial, dient-li:

—Des d’avui, comte, aquestes seran 
les teves armes.

Amb el pas del temps aquelles quatre 
ratlles es van anomenar quatre barres. I 
també amb el pas del temps aquell escut 
va esdevenir la bandera catalana.
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La interpretació

La llegenda no és sinó la història 
de la invasió sarraïna de l’any 985, a 
conseqüència de la qual Borrell II es va 
declarar independent del rei de França. 
Històricament, doncs, el protagonista 
de la lluita contra els sarraïns no va 
ser Guifre el Pelós (840-897), sinó el 
comte Borrell. La llegenda considera 
que va ser el rei franc Carles el Calb 
(823-877) qui va atorgar-la quan, en 
aquell temps, el rei franc era Lluís el 
Piadós (778-840). La seva intenció, 
però, és explicar l’origen de l’escut 
català i de la bandera.

Aquesta superposició entre història 
i llegenda obeeix a la tendència gene-
ralitzada del llegendari de magnifi-
car determinats personatges –Guifre 
el Pelós, Carlemany, Jaume I, Serra-
llonga, el rector de Vallfogona, etc.– 
als quals hom atribueix acumulativa-
ment determinades gestes, tradicions, 
acudits o anècdotes; unes de base his-
tòrica, unes altres d’imaginades, super-
posades i no sempre coincidents en 
l’època, el lloc ni en les persones. Així, 
Guifre el Pelós és exalçat com el cap de 
la dinastia comtal i capdavanter de la 
reconquesta catalana. 

Guifre va ser l’últim comte designat 
pels reis carolingis i, doncs, el primer 
a transmetre, d’una manera natural, el 
títol per via hereditària. Deixa de ser 
un funcionari del rei per a convertir-se 
en el fundador del Casal de Barcelona, 
que va governar Catalunya durant mig 
mil·lenni, fins a Martí l’Humà (1356-
1410), el qual va morir sense succes-
sió. Així fou com, en no intervenir-hi el 
nomenament reial, Guifre esdevingué 
hereu, i aquest fet afavorí el procés cap 
a la independència. 

La llegenda de les quatre barres és 
bonica, però té pocs elements d’història 
real. Entre altres imprecisions, Guifre 
no podia haver acudit a ajudar l’em-
perador Carles el Calb a lluitar contra 
ningú, perquè, en el moment de la mort 
del comte, aquest monarca feia vint anys 
que era mort. D’altra banda, Carles el 
Calb no pogué tenir res a veure amb 
l’origen de l’escut català, ja que en el 
segle ix l’heràldica no existia.

L’existència de la llegenda, però, 
no ens ha de fer dubtar de la impor-

tància del comte Guifre, ans al con-
trari. Les llegendes, si bé poden no ser 
històricament exactes, no tracten mai 
d’individus mediocres o poc transcen-
dents, sinó que perpetuen la memò-
ria dels grans personatges. I el comte 
Guifre n’és un.

Els poetes

La narració sobre Guifre tingué 
una gran difusió. Esdevingué de gran 
popularitat a partir del segle xix amb 
les influències romàntiques i el movi-
ment de la Renaixença, molt hàbil a 
l’hora de recuperar o crear els sím-
bols de Catalunya: en aquest sen-
tit destaquen les aportacions al vol-
tant de la llegenda fetes per Joaquim 
Rubió i Ors –conegut com Lo Gaiter 
del Llobregat– en la seva poesia Jofre 
el Pelós de 1839, per Josep Coroleu 
(1839-1895) en Les barres de sang, per 
Jacint Verdaguer en un poema també 
titulat Les barres de sang, o el popular 
Antoni Bori i Fontestà.

Antoni Bori i Fontestà

Potser el poema més conegut és el 
d’Antoni Bori i Fontestà, L’escut de 
Catalunya, que forma part del poemari 
titulat Lo trobador català (1892): els 
nostres avis l’aprenien de memòria a 
l’escola. En reproduïm uns fragments:

En la que sant Jordi empunya
bandera de color blanc
hi ha l’escut de Catalunya
amb quatre barres de sang.
D’aquestes barres la història
està escrita amb lletres d’or
per saber-la de memòria

i gravar-la en nostre cor.
Essent Carles rei de França
i senyor dels catalans,
entraren, folls de venjança,
en ses terres els normands.
Al saber la nova empunya
el comte l’arma i l’escut,
i s’enduu tot Catalunya
cap a França resolut.

* * *
Mes quan vençut reculava
l’enemic, rostos avall,
un llançó al pit se li clava
i el fa caure del cavall.

* * *
I a l’entrar a dur-li la nova
de que els normands han perdut
veu el rei al comte Jofre
mirant trist el seu escut.

* * *
—Des d’avui, de vostra terra
sereu comte independent;
sereu mon company en guerra
i en pau l’amic més prudent.
—Grans mercès, el rei de França
–li respon Jofre el Pelós–;
no em reca, no, el cop de llança
que dessagna tot mon cos.
El que em reca i cor-me-lliga
és veure llis mon escut
sense cap blasó que diga
els honors que he merescut.

* * *
—Amb sang del cor a la guerra
haveu guanyat el blasó;
quan torneu a vostra terra
brodeu-lo en vostre pendó.
I passant quatre ditades
del brau Jofre en l’escut blanc,
hi deixava senyalades
les quatre barres de sang. u
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Elogi dels termes «flassada» 
i «calçons blancs»
Andreu Salom i Mir

En la parla quotidiana dels països 
colonitzats és una pràctica corrent 
l’ús de vocables propis del colo-

nitzador. La subordinació lingüística fa 
que hom utilitzi, sovint inconscientment, 
termes lingüístics al·lògens, manllevats 
de la llengua dominant. És així com 
han esdevingut d’ús habitual, entre els 
mallorquins, una gran quantitat de mots 
que, fins no fa gaires anys, eren molt 
poc freqüents i que, per descomptat, no 
tenen cap tradició oral. Atès que, lògi-
cament, fóra prolix detallar ací la gran 
quantitat de casos dignes d’esment, ens 
centrarem únicament en dos termes 
que, en els darrers anys, han substituït, 
en gran manera i en molts d’àmbits, els 
respectius genuïns.

Els dos vocables a què ens volem 
referir són flassada i calçons blancs. 
El primer, flassada, que deriva de l’àrab 
farsat, ha estat sempre el mot que, a 
Mallorca, ha designat la peça quadran-

gular teixida de llana o de cotó que ser-
veix com a abrigall durant la nit. Molt 
recentment, però, el dit vocable ha estat 
desplaçat pel terme manta (del llatí 
mantellum), que, si bé és ben correcte 
i d’ús molt estès a les terres catalanes 
continentals, no ho era en la nostra parla 
local. El fet que ara sigui un mot comú 
entre nosaltres, els mallorquins, és, 
tanmateix, una conseqüència de l’influx 
del seu equivalent castellà manta, la qual 
cosa és una derivació directa de la subor-
dinació, citada més amunt, de la nostra 
llengua a la llengua castellana.

Pel que fa al segon terme, calçons 
blancs, val a dir que a Mallorca havia 
estat, des de sempre, l’expressió que 
s’havia usat per a denominar la peça de 
roba interior masculina i que, invaria-
blement, sempre havien estat de color 
blanc o blanquinosos. En altres llocs de 
parla catalana, la paraula que designa 
aquesta peça de vestit és calçotets, per 

bé que també es pot dir calçonets o, 
encara, calçons de davall, com els ano-
menen a Menorca. Malauradament, per 
la mateixa causa de subordinació lin-
güística que hem esmentat, l’expressió 
que va fent fortuna entre molts catala-
noparlants és l’horrorós calçoncillos, 
un manlleu absolutament innecessari 
del castellà calzoncillos.

Aquestes dues mostres de substi-
tució lèxica que hem comentat no són 
més que un exemple de la preocupant 
i lacerant supeditació de la llengua i 
cultura catalanes a l’hegemònica caste-
llana. Els catalanoparlants no en tenim 
cap culpa, d’aquesta situació anòmala, 
absolutament condicionada per la reali-
tat política anormal i de caire colonial 
que pateixen els Països Catalans. Tan 
sols el redreçament nacional propi i la 
recuperació de les llibertats col·lectives 
poden fer que la nostra llengua recuperi 
el seu sentit i la seva esplendor. u

Golejada
Pere Ortís

A molts catalans la paraula gole
jada ens sona malament, com 
un castellanisme importat pels 

locutors d’esports als inicis dels nostres 
mitjans en català, que desconeixien la 
paraula pana i l’expressió clavar pana 
per a indicar una victòria contundent 
en el futbol. Aquells locutors prengue-
ren «golejada» a corre-cuita del caste-
llà «goleada». Cosa que tingué lloc en 
altres instàncies, les quals també hau-
rien de ser analitzades. 

Fins aleshores havíem dit sempre, si 
més no en unes quantes comarques cata-
lanes, per exemple: El Barça n’ha clavat 
cinc a zero al Madrid, quina pana! / El 
Fuliola ha clavat pana a l’Utxafava. / 

Set a zero, quina panera! Panera també 
és un cistell gros. El diccionari Moll no 
registra pana, amb aquest sentit, però sí 
panera, que sosté que vol dir ‘atupada, 
pallissa’. I ja ho tenim.

Seria força més bona la construcció 
golada, com diem gentada, codolada, 
aigualada, pollada, arbrada, palissada. 
El Barça ha guanyat amb golada, ha 
guanyat clavant golada. Que, per cert, 
golada ja és paraula catalana, bé que 
vol dir la quantitat de líquid que un ani-
mal treu per la gola; se li podria donar 
aquesta altra accepció, cosa que s’esdevé 
sovint. «Golejada» no el registra el Fabra.

El registra el Diccionari de l’Insti-
tut, actuant contràriament a allò que 

estableix que un mot, una expressió 
forasters no seran manllevats, si ja te  -
nim els nostres, en català, amb el ma -
teix significat. 

En català també tenim el verb empa
nar, amb el sentit de ‘rendir’, de ‘escla-
far’. Com quan diem: Volia fer el fort 
car regantse una saca de cent i no 
podia, la saca l’empanava. El substan-
tiu pana és un derivat d’aquest verb.

Ja que hi som, demanaríem als ben-
volguts locutors dels nostres mitjans més 
cura a servir-nos un català net i, en espe-
cial, a no suprimir els adverbis prono-
minals en i hi, en les expressions on han 
d’anar si no volen mutilar lletjament la 
llengua catalana, tan bonica. Gràcies. u

errata corrige
En el número 78 de Llengua Nacional, p. 42, primera columna, deia «flectare, non frangere» en lloc de «frangar, non 
flectar». Excuseu l’errata.
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Nosplau
Gabriel Bibiloni

No hi ha dubte que sisplau és 
un cas evident de gramaticalit-
zació, com ha estat dit i repe-

tit manta vegada. Aquest procés s’ha 
esdevingut en el parlar col·loquial del 
Principat, i ha consistit en la transfor-
mació d’una estructura sintàctica flexi-
ble en una forma fixa i invariable que 
fa de marcador discursiu. La primera és 
una estructura condicional (represen-
tem-la genèricament amb si us plau), 
que admet tota la variació pel que fa al 
pronom (si us plau, si et plau, si li plau, 
si els plau, etc.) i pel que fa al verb (si 
us plau, si us plagués, si et plaïa, etc.), 
a més de la possibilitat de la construcció 
negativa (si no us plau). Naturalment, 
aquesta estructura condicional és una 
entre moltes altres estructures paral·leles 
(quan us plagui, us plaurà, et plauria, 
etc.) en què el verb plaure té tot el seu 
significat de ‘agradar’. Amb el temps, 
en un procés que inclou la simplificació 
fonològica (pèrdua de la u), la pèrdua de 
la plenitud semàntica del verb plaure, 
sens dubte afavorida per l’espanyol, i 
altres canvis de naturalesa sintàctica, el 
si us plau s’ha convertit en un sisplau 
gramaticalitzat que no admet la varia-
ció en el pronom (vine, sisplau; entri, 
sisplau), ni la variació en el verb, i que 
arriba a ser recategoritzat, ço que vol dir 
que, concretament, pot ser usat com a 
adverbi (t’ho demano sisplau, equiva-
lent a l’espanyol te lo pido por favor) o 
com a nom (avui he sentit molts de sis
plaus). Fins i tot s’ha creat una forma 
d’argot juvenil sispli, que no és més que 
un calc de l’espanyol porfi, modificació, 
al seu torn, del reduït «pijo» porfa.

De processos com aquest, en la llen-
gua n’hi ha molts. A Mallorca una cosa 
semblant ha passat amb mon pare i, 
sobretot, ma mare, que han esdevingut 
uns invariables mumpare (o mompare, 
si voleu) i mumare. Quan un germà diu 
a l’altre germà demà parlarem amb 
«mumpare» (més que amb el nostre 
pare), no vol dir parlarem amb el meu 
pare –seria desconsiderat oblidar que 

també és el pare de l’altre interlocutor– 
sinó amb una persona designada fixa-
ment amb la paraula mumpare. Per això 
mateix els fills criden –o cridaven– el 
pare dient mumpare i no pare. I la meva 
mare –o ma mare–, quan s’adreça a mi, 
sobretot si els meus fills són presents, 
alguna vegada ho fa amb el vocatiu som
pare. Exactament el mateix es pot dir de 
mumare, gramaticalització més espec-
tacular pel canvi de la vocal (deguda a 
l’analogia amb mumpare).

Sisplau o mumare són gramatica-
litzacions del llenguatge corrent, en 
un cas del Principat i en l’altre de les 
Illes. Això ningú no ho nega. Una altra 
cosa és si aquestes formes han de ser 
promogudes en la llengua general o si 
hi han de ser frenades, opcions de pla-
nificació lingüística en principi lícites 
totes dues. Sisplau és una paraula ara 
com ara no reconeguda en el diccionari 
normatiu de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (diríem que ben calculadament, i 
afortunadament), però que té l’adhesió 
fervent d’un bon grapat de lingüistes 
del Principat, més aviat en sintonia 
amb l’orientació lingüística anomenada 
«català light». Va ser posada en circu-
lació els anys vuitanta del segle passat 
i ha estat promoguda intensament per 
aquells lingüistes o correctors durant 
les darreres tres dècades en els mitjans 
de comunicació i en tota mena de textos 
per ells controlats; amb els arguments 
de l’acostament a la llengua del carrer 
i potser seduïts pel tarannà de l’anglès, 
tan inclinat a tota mena de reduccions 
(el mateix please és una reducció de if 
you please).

Però abans de completar el nos-
tre pronunciament sobre la forma sis
plau caldria analitzar l’expressió equi-
valent per favor, que és la que s’usa 
normalment fora del Principat (tot i que 
també s’usa al Principat). La informació 
històrica que en tenim és escassa (el dic-
cionari Coromines no en diu res). Igual 
que passa amb el si us plau, cal distin-
gir un per favor plenament funcional 

sintàcticament i un per favor estereoti-
pat que actua com a marcador discur-
siu. En el primer cas tenim una expres-
sió que podem observar en els primers 
temps de la llengua i que és paral·lela 
a altres de semblants com per amor, 
per temor, per justícia, per caritat, etc. 
Heus-en ací algun exemple: «Demanat 
si per amor ne per favor ne per tamor 
en res s’era hahut en contra veritat en lo 
dit testamoni, e dix que no» (acta d’un 
judici del segle xiv). «E, per ço com l’in-
fant En Jacme era poblat allí, tements 
que alguns de la ciutat, per favor sua, 
no ens torbàs les Corts...» (Crònica de 
Pere el Cerimoniós). «Als qui poder e 
saber han d’apendre, e de ben fer per 
favor de natura» (A. March). Un punt 
molt interessant és en quin moment apa-
reix el per favor que actua de marca-
dor discursiu fix (el de la frase «Callau, 
per favor»). Tot i la manca d’informa-
ció sobre aquesta qüestió, aventuram les 
hipòtesis que tant en espanyol com en 
català és un fenomen del segle xix i que 
en català és un procés induït per l’espa-
nyol. Existint, almenys al Principat, una 
fórmula tan tradicional i arrelada popu-
larment com si us plau, és difícil de no 
reconèixer la interferència de l’espanyol 
en aquest punt.

A Mallorca, si us plau o si vos plau, 
són expressions que podem trobar en tots 
els temps, fins i tot en registres populars. 
«Som partit i ja·u diran / de per assí no·n 
vuy pus / a Mallorca, si vos plau», escriu 
en un poema Josep de Togores, comte 
d’Aiamans, de Madrid estant. En una 
rondalla mallorquina llegim: «Jo vol-
dria, si vos plau, diu Na Dolça, una rosa 
blanca com la neu.» I en aquesta altra: 
«No em diríeu d’on sou, senyoreta, si 
vos plau?» Però aquesta expressió no es 
va consolidar com a marcador del dis-
curs, a diferència del que va passar en el 
Principat, perquè el per favor d’imitació 
castellana va ocupar el seu espai.

Un cop advertit el caràcter caste-
llanitzant del per favor i assumida la 
necessitat de potenciar la nostra expres-

http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/nosplau.html
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sió tradicional, consideram que la llen-
gua d’àmbit general (i la que s’usa en 
els grans mitjans de comunicació ho 
és) ha d’optar clarament per la promo-
ció de l’expressió íntegra i flexible sin-
tàcticament: si us plau (per als tracta-
ments de vós i de vosaltres) i si et plau 
(per al tractament de tu), com encara 
recomana el diccionari d’Enciclopè-
dia Catalana. Del tractament de vostè 
som partidaris d’oblidar-nos-en, com 
ja argumentarem en un altre article, 
la qual cosa facilitaria la proposta. El 
DIEC no admet sisplau, però vincula 
la forma si us plau al tractament de tu 

(«Si us plau, Pere, deixa’m el teu lli-
bre»), ignorant la forma si et plau, cosa 
que deu haver afavorit la implantació 
de sisplau.

I per què defensam les formes sen-
ceres si us plau i si et plau per a la 
llengua general? És cert, com dèiem, 
que en el parlar corrent del Princi-
pat s’ha produït la gramaticalització. 
Però una llengua és molt més que un 
col·loquial. Una llengua també és una 
tradició culta. Una llengua és un con-
sens entre varietats i territoris. Fora 
del Principat, en virtut de la tradició 
culta, si us plau és una fórmula vehi-

culable i que podria anar desplaçant 
el per favor, per extensió a partir dels 
registres més formals i dels parlants 
més educats. Se’n beneficiaria la uni-
tat i la cohesió de la llengua. Sisplau, 
sobretot com a forma escrita, és vist 
per aquests parlants més educats com 
a plebeisme local, com a regionalisme 
poc cooperatiu en el procés de cons-
trucció d’una llengua comuna. I això 
també ha de comptar. u

Nosce te ipsum 
Albert Jané

Vet aquí una de les màximes més 
famoses de l’antiguitat clàssica, 
atribuïda a diversos filòsofs 

grecs i que coneixem en la seva versió 
llatina: Nosce te ipsum. La traducció a 
la nostra llengua d’aquesta màxima, tal 
com podem llegir en tots els repertoris 
de sentències i frases fetes llatina, ha 
d’ésser Coneixte a tu mateix.

Algunes vegades, però, no deixa 
d’haver-hi qui sent la temptació de pres-
cindir de la preposició, recordant, pot-
ser, que en català el complement directe 
o acusatiu s’ha d’introduir normalment 
sense preposició, amb què tindríem 
Coneixte tu mateix, construcció que 
tot i ésser correcta té un altre signifi-
cat. Efectivament, sense la preposició, 
el grup o sintagma tu mateix no fa la 
funció de complement directe sinó de 
subjecte, i el que ens diu el filòsof no 
és que siguem nosaltres mateixos (cada 

un pel seu compte) els qui ens hem de 
conèixer, sinó que som precisament nos-
altres mateixos (cada un de nosaltres) i 
no els altres allò que hem de conèixer. Si 
es vol dir d’una altra manera, focalitza 
el complement i no el verb. I encara ho 
podríem explicar dient que el subjecte 
és el tema i el complement és el rema.

Així, llegim en la introducció d’una 
traducció del Pantxatantra1 la frase de 
Goethe, traduïda al català, Qui es cone
gui ell mateix i conegui els altres, reco
neixerà que orient i occident no són 
separables. D’una banda el sentit, i de 
l’altra la coordinació entre les dues pro-
posicions, en la segona de les quals el 
sintagma els altres fa clarament la fun-
ció de complement directe, indiquen que 
ell mateix té aquesta mateixa funció i, 
per tant, hauria d’anar precedit per la 
preposició a: Qui es conegui a ell mateix 
i conegui els altres...

En altres casos pot ésser, naturalment, 
al contrari. Es pot demanar, o indicar, 
que ha d’ésser precisament algú deter-
minat, i no una altra persona, qui faci, 
o hagi fet, una determinada cosa, com 
en l’exemple següent, tret d’una novel·la 
de la desapareguda col·lecció «La cua de 
palla»2: Potser l’Amato se’l va fer a ell 
mateix, el favor. Es tracta de la resposta 
donada a un que insinua que, fos qui fos 
que va cometre un determinat assassi-
nat, va fer, sense voler, un favor a l’ano-
menat Amato. I l’autor de la resposta vol 
insinuar que devia ser el mateix Amato 
qui es va fer el favor a ell mateix, és 
a dir, qui va cometre l’assassinat. Per 
tant, en aquest cas hauria convingut 
emfasitzar o focalitzar el subjecte (i no 
el complement, en aquesta frase indi-
recte) prescindint de la preposició: Pot
ser l’Amato se’l va fer ell mateix (i no 
una altra persona), el favor. u

Article publicat en el suplement cultural 

L’Espira, del Diari de Balears, en dues 

parts, els dies 4 i 11 de setembre del 2010.

1. El Pantxatantra. Les faules de Visnu Sharma, traducció de Josep M. Duch 
i Artur Martí, col·lecció «Samadhi Marga», p. 15.

2. William P. Givern, L’hora més fosca, traducció de Joan Sellent, p. 28.
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Sobre els usos gramaticals dels gramàtics

Albert Jané

Els lingüistes i, més especialment, 
els gramàtics i, encara més, els qui 
assumeixen el risc de prescriure 

unes determinades formes de llenguatge 
i proscriure’n unes altres, han de procu-
rar controlar la seva pròpia llengua amb 
el màxim de rigor i la màxima atenció, 
perquè estan constantment exposats 
a servir-se ocasionalment, ells matei-
xos, d’una d’aquelles solucions grama-
ticals o lèxiques que havien prèviament 
condemnat. Fins i tot de recórrer-hi en 
les mateixes frases amb què expressen 
aquesta condemna. Un exemple cari-
caturesc, però que no es podria afir-
mar que no hagi estat mai real, d’aquest 
fet seria el següent: *No teniu que dir 
«tenen que pagar la factura», teniu que 
dir «han de pagar la factura». Abans, 
però, de comentar alguns casos con-
crets, per eliminar allò que pogués sem-
blar l’ombra d’un retret, és bo de recor-
dar aquella màxima evangèlica segons 
la qual qui estigui net de culpa que tiri 
la primera pedra.

El pronom ell (i flexió) referit 
a inanimats

Potser l’ús gramatical de la nostra 
llengua que més reserves o condem-
nes formals ha merescut dels nostres 
tractadistes sense que aquest rebuig 
tingués un reflex fidel en el seu propi 
llenguatge és el del pronom fort ell (i 
flexió) referit a inanimats. Segurament 
que qui el va combatre d’una manera 
més aferrissada va ser Jaume Vall-
corba, en diversos articles apareguts en 
la revista Llengua Nacional, sense 
recordar o tenir en compte les nombro-
ses ocurrències d’aquest ús fàcilment 
observables en les seves obres ante-
riors, si més no en el seu memorable 

estudi Els verbs «ésser» i «estar» en 
català i en les breus notes sobre llen-
guatge publicades durant una bona colla 
d’anys en el Bloc Maragall, de l’editor 
Miquel Arimany, una primera selecció 
de les quals foren aplegades en el volum 
Punts essencials de català en lliçons 
breus1, del mateix editor. Cal dir que 
en aquest cas la condemna contundent 
de què Jaume Vallcorba va fer objecte 
aquest ús gramatical va ser com a resul-
tat de refle xions o estudis molt tardans. 
És el que es dedueix del que diuen els 
curadors de la seva Obra gramatical i 
lingüística completa2 en els seus mots 
introductoris del volum primer: «... l’es-
mena de determinades formes lèxiques 
i sintàctiques que l’autor ha encomanat 
als curadors i al corrector, a fi d’acor-
dar la redacció del conjunt de treballs 
amb els criteris gramaticals que ell té 
actualment». Efectivament, en els dos 
volums ja apareguts de l’obra completa 
de Vallcorba han estat eliminades les 
ocurrències d’aquest ús gramatical, 
amb solucions, en algun cas, potser poc 
satisfactòries. D’altra banda, aquesta 
eliminació no ha estat total. Si més no, a 
la pàgina 427 del primer volum, encara 
podem llegir «Està la terra per si 
mateixa o sigui, se sosté, s’aguanta per 
ella mateixa» tal com figura en el text 
original (Els verbs «ésser» i «estar» en 
català). No sabem si aquesta ocurrència 
va passar per malla als curadors (o al 
corrector) o bé van considerar que era 
preferible no fer-hi cap esmena. 

El mateix Vallcorba va escriure un 
article, que havia quedat inèdit fins a la 
seva inclusió en el volum segon de la 
seva obra completa3, i que era, de fet, 
una contrarèplica a dos articles nostres 
apareguts a Llengua Nacional, en què 
es referma en la seva opinió que el pro-

nom ell referit a inanimats no és propi 
del català. I ho fa, especialment, citant 
aquells tractadistes que al llarg dels anys 
han manifestat, en un grau o altre, les 
seves reserves pel que fa a la bondat 
d’aquest valor del pronom ell: el menor-
quí Antoni Febrer (1761-1841), Pompeu 
Fabra (en la seva gramàtica de 1912), 
Abelard Saragossà, Badia i Margarit, 
Joan Solà i Júlia Todolí (dins Gramà
tica del català contemporani).

Observem que, com ja assenyala 
Jordi Ginebra en el paràgraf del seu 
estudi sobre el filòleg menorquí que 
transcriu Vallcorba, Febrer i Cardona 
admetia ell com a subjecte de cosa i, 
de fet, segons Ginebra, «la freqüència 
d’aquest ús en la seva prosa, fins i tot en 
els casos en què correspondria un sub-
jecte buit, sorprèn el lector», i només el 
rebutjava en les oracions clivellades. 

Pel que fa a Abelard Saragossà, 
Badia i Margarit i Joan Solà, aquell de 
qui tenim anotats molts exemples és 

1. Jaume Vallcorba i Rocosa, Selecció dels textos lingüístics i gramati
cals inserits als Blocs Maragall de 1964 a 1978, Ed. Miquel Arimany, 
Barcelona 1978.

2. Jaume Vallcorba i Rocosa, Obra gramatical i lingüística completa, vols. I 
i II, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2010 i 2011. 

3. Jaume Vallcorba i Rocosa, «Sobre el pronom ell i flexió», dins Obra gra
matical i lingüística completa, vol. II, p. 592.
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de Badia i Margarit, que sembla que 
ha usat el pronom ell amb un referent 
inanimat sense limitacions. Així, en 
el seu estudi Notes per a una carac
terització lingüística dels manuscrits 
del «Libre de Contemplació»4 n’hi ha 
ben bé tretze ocurrències. Joan Solà, 
en canvi, més aviat va evitar aquest 
ús (com probablement Abelard Sara-
gossà), però no d’una manera absoluta. 
I no n’hi ha certament cap cas en l’arti-
cle de Júlia Todolí, citat per Vallcorba, 
però la major part dels seus col·legues 
col·laboradors de la GCC hi recorren 
força habitualment.

El cas de Pompeu Fabra mereix, 
naturalment, un comentari especial. 
Malgrat la seva condemna inicial de 
1912, observem que posteriorment, a 
partir, sobretot, de les «converses filo-
lògiques», Fabra recorre a aquest ús 
amb tota normalitat. Així, en la «con-
versa» que en l’edició de Joaquim Rafel 
porta el número 2 (datada el 19-XI-
1919) ja n’hi ha dues ocurrències. Cal 
suposar, doncs, que devia canviar de 
pensament, però, caut com era, es devia 
estimar més establir jurisprudència que 
no pas legislar. Així, en el DGLC (s.v. 
ell), podem llegir simplement «És el 
pronom personal de tercera persona», 
definició que es podria interpretar 
fàcilment d’una manera restrictiva, 
però qualsevol dubte ha de quedar molt 
aviat esvaït amb les nombroses ocur-
rències que s’hi troben al llarg de tota 
l’obra, fet que creiem que hauria de fer 
reflexionar els qui encara es resisteixen 
a admetre l’ús de ell (i flexió) amb tota 
mena de referents. 

En canvi, la definició del DIEC 
—obra, en principi, tributària del 
DGLC— té un caràcter netament res-
trictiu: «Pronom personal de tercera 
persona, mot amb què es designa la 
persona que, participant o no en la con-
versa, no participa en el diàleg entre els 
interlocutors.» Aquesta definició, que 
va seguida de sis exemples, tots amb 
un referent animat, sembla excloure, 
efectivament, la possibilitat d’un refe-
rent inanimat, però les ocurrències 

amb aquest referent no escassegen 
pas en les definicions del conjunt de 
l’obra. Només direm un exemple, que 
hi trobem sense necessitat de girar full: 
«L’aigua del pou s’eleva ella sola fins a 
flor de terra» (s.v. elevar).

Finalment, podem assenyalar que 
en la Gran enciclopèdia catalana, si 
bé en la part teòrica o expositiva hom 
va restar fidel a la sòbria simplicitat 
del DGLC, una lectura atenta del seu 
contingut permet d’apreciar clarament 
que, en general, hom va tendir a evi-
tar aquest ús del pronom ell de què fem 
qüestió. Però això no vol pas dir que 
no se n’hi pugui trobar un bon nombre 
d’exemples al llarg de tota l’obra.

El pronom es 
amb valor impersonal

L’ús del pronom es amb valor im -
personal ha merescut també moltes 
reserves per part d’alguns dels nos-
tres tractadistes. La frase segons la 
qual el pronom es no pot fer de sub-
jecte ens sembla més aviat pintoresca, 
com si fos qüestió d’un reial decret o, 
en el millor dels casos, d’una decisió 
democràtica. Alguns autors s’estimen 
més parlar de suplent, o de substitut, 
del subjecte. En tot cas, això és una 
qüestió purament especulativa, en què 
no volem pas entrar, i assenyalarem 
només que Fabra bé deia, ocasional-
ment, que ningú no havia pensat a pro-
hibir l’ús del pronom es per a desig-
nar el subjecte indeterminat5. El que 
ara, més modestament, pretenem, és 
veure fins a quin punt els tractadistes 
que han manifestat les seves reserves 
sobre aquesta qüestió han estat conse-
qüents, en la seva prosa, amb la pròpia 
doctrina.

 En general, com que les reserves 
de què és objecte l’ús del pronom es 
amb valor impersonal no es resolen 
en una condemna en termes absoluts, 
no és fàcil de trobar casos en què es 
pugui dir que un autor contradiu, en els 
seus textos, allò que ell mateix havia 
afirmat. Així, el famós corrector i trac-

tadista Eduard Artells, que, no tenint 
potser prou en compte la copiosa juris-
prudència de Fabra, tant es va esmer-
çar a proposar solucions paral·leles per 
a les frases amb subjecte impersonal, 
afirmava clarament: «No és pas que 
siguem refractaris al pronom es no 
reflexiu; nosaltres mateixos, bé que hi 
recorrem al menys que podem, l’em-
prem tota vegada que ens ve a tomb»6. 
L’afirmació no deixa de ser ambigua, 
però ja ens indica que no es podrà dir, 
en cap cas, que l’autor no és conseqüent 
amb la pròpia doctrina.

 Un text sorprenentment incon-
seqüent quant a la condemna i l’ús 
simultani del pronom es impersonal 
el formen els dos paràgrafs següents 
d’Antoni Maria Alcover, que conté la 
seva extensa ponència presentada en 
el primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana:

«En castellà aquexes oracions 
[impersonals] se fan en forma reflecsiva 
y en tercera persona singular: v. gr. SE 
DICE esto; en Alemania SE TRABA-
JABA mucho; poco SE HARÁ acerca 
de eso; aquí no SE VE ni SE OYE nada. 

 «En català, sobre tot entre gent 
poch ferida d’influència castellana, no 
s’usen gayre aquexes formes, sinó l’im-
personal en tercera persona del plural 
y sense’l pronom SE: v. gr. DIUEN 
axò; TRABALLEN molt a Alemanya; 
poch FARÁN envers d axò; aquí no 
hi VEUEN ni hi SENTEN; A Amèrica 
GUANYEN molts de diners; HAN DE 
FER el cap viu per porer viure»7.

És, certament, un text que ens invita 
a llegir-lo més d’una vegada. Les frases 
verbals se fan, no s’usen gayre i altres 
d’anàlogues que apareixen en el mateix 
escrit (se posa, se veuen, cap llengua 
que’s parli bé, cançons que’s canten...), 
¿no són idèntiques a les que rebutja o, 
si més no, desaconsella Alcover? Per 
més voltes que hi donem, no sabem pas 
veure que hi hagi cap diferència. D’al-
tra banda, escau de posar en relleu que 
la solució que proposa Alcover coneix 
serioses limitacions, car molt sovint, tal 
com es pot veure clarament en alguns 

4. Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu 
setantacinquè aniversari, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1967, p. 99.

5. Pompeu Fabra, La llengua catalana i la seva normalització, Edicions 62 i 
«la Caixa», Barcelona 1980, p. 164.

6. Eduard Artells, Llenguatge i gramàtica, vol. II, Ed. Barcino, Barcelona 
1971, p. 24.

7. Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 1906, Ed. Vicens-
Vives, Barcelona 1985, p. 396.
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dels seus mateixos exemples, la frase 
pretesament impersonal amb el verb en 
tercera persona del plural s’interpreta 
més aviat com una frase personal amb 
el subjecte sobreentès.

Aquest text del canonge Alcover ha 
estat algun cop adduït com un precedent 
a tenir en compte quan ha estat qüestió 
de formular reserves a l’ús del pronom 
es amb valor impersonal, sense, però, 
que hom s’adonés de la greu inconse-
qüència que contenia.

El relatiu genitiu

D’acord amb les normes de Fabra 
avui unànimement acceptades, tots 
convenim a admetre que en català no 
existeix cap terme que tingui el valor 
de relatiu genitiu que tenen els mots 
cuyo del castellà i dont del francès, que 
una construcció com Viu en una casa 
que les finestres donen a la Rambla 
solament és tolerable en el llenguatge 
col·loquial, i que en un text formal cal 
recórrer a la perífrasi que trobem en 
Viu en una casa les finestres de la qual 
donen a la Rambla.

Algun cop, massa precipitadament, 
i en algun cas potser malèvolament, 
s’ha volgut posar en relleu que Fabra 
no sempre, en el seu ús, era conse-
qüent amb les normes que ell mateix 
havia promulgat. Una de les frases 
adduïdes per a demostrar aquesta pre-

tesa inconseqüència de Fabra és la 
que apareix en una de les seves «con-
verses filològiques», la primera que 
trobem en l’edició de Joaquim Rafel 
(datada el 18-XI-1919): «N’hi ha que 
són ben fàcils de reconèixer, com és 
ara puesto, cuento, ruedo, mots que llur 
forma sola delata immediatament com 
a forasters.» Efectivament, el mot que 
de la frase transcrita ha estat interpre-
tat com un relatiu genitiu o possessiu, 
amb què tindríem un cas de transgres-
sió de Fabra de la seva mateixa norma, 
segons la qual l’ús de que amb aquest 
valor no és acceptable en un text for-
mal. Però es tracta, ben mirat, d’una 
interpretació precipitada i errònia, dit 
altrament, d’una anàlisi equivocada del 
text de Fabra. En realitat, en aquest text 
de Fabra no hi ha cap relatiu genitiu: el 
mot que hi fa, tot simplement, la funció 
de complement directe o acusatiu, amb 
el substantiu mots com a antecedent, i, 
òbviament, el sintagma llur forma sola 
fa la funció de subjecte. Sense la subor-
dinació a una oració principal, aquesta 
oració de relatiu seria, tot naturalment, 
Llur forma sola delata immediatament 
aquests mots com a forasters. És ben 
clar, doncs, que, si més no en aquest 
cas, Fabra no va cometre cap transgres-
sió, tal com algú ha pretès, de les seves 
mateixes normes. 

De fet, els curadors de l’edició de les 
Converses filològiques en la Col·lec ció 

Popular Barcino devien fer, amb tota 
probabilitat, la mateixa interpretació 
errònia que acabem d’exposar: analit-
zar el mot que com un relatiu genitiu, 
cosa contrària a la normativa fabriana, 
perquè van esmenar el text de Fabra 
de la manera següent: ... mots la sola 
forma dels quals delata... Es tracta, 
certament, d’una esmena absolutament 
innecessària, que, a més, es resol en 
una frase de correcció dubtosa, car el 
complement directe de delata, el subs-
tantiu mots, en queda massa separat, i 
hauria calgut recórrer a un pronom de 
represa: mots la sola forma dels quals 
els delata... 

En la gramàtica pòstuma de Fabra 
(Teide, 1956) llegim, a la pàgina 13, 
les dues construccions següents, l’una 
a continuació de l’altra: Un nombre 
considerable de mots el darrer so dels 
quals és una vocal, s’escriuen amb 
r final i Hi ha mots que un altre mot 
emparentat amb ells ens indica que 
s’han d’escriure amb r final. En la 
primera trobem la perífrasi de relatiu 
genitiu, el darrer so dels quals, i hauria 
estat contrari a les normes de recórrer 
al mot que: ... de mots que el darrer 
so... La segona, en canvi, és una cons-
trucció anàloga a la de la «conversa» 
número 1: el primer que (Hi ha mots 
que ...) no és cap relatiu genitiu sinó 
que fa la funció de complement directe 
o acusatiu. u
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Concordança amb la locució «un servidor»

Carles Riera

En el present article ens referim a la concordança del 
verb amb el subjecte quan aquest és la locució un ser
vidor o una servidora, o bé les seves variants: prime-

rament, aquella en què en comptes de l’article indeterminat 
un una trobem el demostratiu aquest a (o sigui aquest ser
vidor, aquesta servidora), si bé és una variant poc usada; 
segonament, la variant completa i originària, que és un ser
vidor de vostè o vostès, una servidora de vostè o vostès; en 
tercer lloc, la variant reduïda o abreujada, que és servidor o 
servidora. Per extensió, ens referim també a la concordança 
d’un pronom feble amb el seu antecedent quan aquest és una 
de tals expressions. Doncs bé, trobem tres tipus de solucions: 
1) amb concordança gramatical (o sigui amb el verb en ter-
cera persona); 2) amb concordança ad sensum (amb el verb 
en primera persona, ja que la locució esmentada equival al 
pronom personal jo), i 3) amb concordança inespecífica (en 
què els dos primers tipus de concordança es confonen). 

Estudiant una mica aquesta qüestió hem constatat que 
la concordança gramatical és la més usada en el llenguatge 
escrit1, mentre que la concordança ad sensum (o semàntica) 
abunda més en el llenguatge oral. Ara bé, hi ha casos en què 
el context, àdhuc en el llenguatge escrit, afavoreix la concor-
dança ad sensum.

Vegem-ho més en detall. Donem primer uns quants 
exemples amb concordança gramatical; segonament, exem-
ples amb concordança ad sensum; en tercer lloc, exemples 
amb concordança inespecífica. Acabem amb una breu con-
clusió. 

A) Exemples amb concordança gramatical

Comencem pels exemples amb concordança gramatical: 
Un servidor (una servidora): fórmula de cortesia usada 

en lloc de dir «jo», sobretot per persones de posició social 
humil quan parlen amb altres de més elevades. Un servidor 
no és cap advocat, Vilanova, Obres, vol. IV, p. 192 (DCVB, 
s.v. servidor ora).

menda pron. pers. pop. un servidor. Menda nunca ha 
dicho esto, un servidor mai no ha dit això (Dicc. cast.cat. 
d’Enciclopèdia Catalana).

—Oh! Dispensi. Una servidora és persona manada... No 
puc... (J. Ruyra, Obres completes, Ed. Selecta, p. 427). 

Una servidora –digué Francisqueta– ha servit tota la vida 
fent de cuinera (J. Pla, El carrer Estret, cap. V). 

Al cap i a la fi un servidor, com la resta de ciutadans, va 
col·laborar no fa gaire en la injecció de diner líquid que vos

1. Així, per exemple, una cerca en el Google de «un servidor coneix» o «un 
servidor creu» dóna moltes més ocurrències que no pas «un servidor conec» 
o «un servidor crec». 

tès van rebre de l’Estat per tal de salvar el sistema financer 
(Avui, 2-6-2010).

Un servidor tota la vida ha donat fidelment el vot a 
Esquerra; ara no tan sols no la tornaré a votar, sinó que si 
pogués els hi [sic] reclamaria (Avui, 28-3-2010).

Un servidor de vostès va estudiar per ser mestre (Avui, 
14-6-2010). Notem que en aquest exemple s’usa la locució 
completa: un servidor de vostès.

Diu que l’objectiu és assegurar les pensions fins al 
2030: d’acord, però i els pensionistes del 2039? (pregunta 
interessada; aquest és l’any en què en teoria s’hauria 
de jubilar un servidor, si ho fes a l’edat de seixantaset 
anys) (Avui, 1-2-2010). Notem que, en aquest cas, tenim 
l’ordre invertit (‘verb + subjecte’, en comptes de ‘subjecte 
+ verb’). Es veu que la forma verbal (hauria) és de 3ª per-
sona perquè va acompanyada del pronom feble reflexiu 
(s’) de 3ª persona. 

I un servidor no vol Montilla (Avui, edició en línia, d’un 
col·laborador [16-9-2009] en la secció «Opinió del lector»). 

Tot i que Vladimir de Semir, director de l’OCCUPF, va 
insistir en l’acte de cloenda que estava més que satisfet i que 
no és partidari de les lloances, cal fer justícia als organitza
dors, destacant la meticulosa tasca d’organització de Carme 
Pérez, com a responsable de comunicació del Campus, i de 
Gemma Revuelta, sotsdirectora de l’OCCUPF. Adulacions a 
part, aquest servidor creu que tampoc [hi] estan de més, vist 
el resultat (Rubén Permuy, «Divulgació científica. Trending 
Topic», Associació Catalana de Comunicació Científica, doc. 
en xarxa, 16-9-2011). Notem que en aquest exemple s’usa la 
locució aquest servidor. 

Com a músic, servidor coneix perfectament les dificultats 
d’alçar un concert al territori, per la manca d’hores d’assaig, 
les dificultats [...] (Bernat Dedéu, «La porta clàssica», doc. 
en xarxa, 20-12-2010). Notem que en aquest exemple s’usa la 
variant abreujada servidor.

Per altra banda, observem que altres estructures semblants 
a la locució nominal un servidor (o una servidora), o sigui 
equivalents semànticament a jo, tenen el verb en tercera per-
sona (concordança gramatical): 

Si un hom considera que el tema central és l’atur és per
què he vist famílies senceres sense un pa a la post (notem, 
però, que l’oració subordinada causal té el verb en 1ª persona: 
he vist). 

Si aquest text es converteix, per al lector, en un passatge 
útil al present volum i als que el seguiran i l’ajuda a copsar el 
sentit dels capítols més especialitzats, qui el signa se sentirà 
recompensat amb escreix pel temps que hi ha dedicat i per 
la il·lusió que hi ha posat (A.M. Badia i Margarit, «Pompeu 
Fabra, entre el país i la llengua», dins Pompeu Fabra. Obres 
completes, vol. I, p. 23). 
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El text de les Regles de esquivar vocables, redactat vers 
1492, no el veié ni el conegué ningú (ni ningú en sentí parlar) 
fins l’any 1932. Un silenci absolut hi planà, doncs, durant 
440 anys. I, encara, que jo sàpiga, entre 1932 i 1950 tam
poc ningú n’havia fet cas. El gironí Josep M. Solà i Camps 
en sabia l’existència en els anys quaranta del segle xx i el 
qui us parla, empès per Solà i per Riquer, el publicà el 1950 
(A.M. Badia i Margarit, «Els tres components de les Regles 
d’esquivar vocables», IEC, p. 211).

B) Exemples amb concordança ad sensum

Vegem ara exemples amb concordança ad sensum o con-
cordança semàntica:

El rei em va preguntar: –Doncs què pretens?– Jo, tot 
pregant al Déu del cel, li vaig respondre: –Si el rei ho troba 
bé, si un servidor he merescut la seva confiança, que m’en
viï a Judà a reconstruir la ciutat on hi ha els sepulcres dels 
meus pares (Biblia catalana interconfessional, Ne 2, 4-5). 
Notem que la concordança gramatical generaria ambigüitat 
i emmenaria el canvi de m’enviï per l’enviï, cosa que sona-
ria molt estranya.

Un servidor de vostès, que des de fa anys acostumo a pas
sar 15 dies de vacances a Essaouira (coneguda com la ciutat 
del vent a causa dels vents alisis de l’Atlàntic que acostumen 
a banyarla tot l’any), em vaig quedar de pasta de moniato 
quan vaig topar, cara a cara, amb Àngel Colom passejant 
per la platja en companyia d’Azoulay i dos guardaespatlles 
(NacioDigital.cat., 1-7-2011). Notem que en aquest exemple 
s’usa la variant completa: un servidor de vostès.

Un servidor, acabat el dinar, hauria d’anarme’n a Sant 
Pere Sallavinera (sentit de la parla espontània d’un home 
de poble, 24-9-2010). Es veu que la forma verbal (hauria) 
és de 1ª persona perquè va acompanyada del pronom feble 
(me) de 1ª persona. 

Sort que una servidora sóc molt enraonadora (de la parla 
d’una dona de pagès, de les Coromines, Aguilar de Segarra, 
9-10-2010). Una servidora sóc molt mandrosa (íd.). 

Un estiu de finals dels setanta, Marcelo Cohen i un ser
vidor érem a Munic i vam fer una visita al camp de concen
tració de Dachau (Quim Monzó, article dins La Vanguardia, 
14-1-2012, p. 18). Notem que aquí el context afavoreix, si no 
imposa, la concordança ad sensum (i, precisament, en 1ª pers. 
del plural, perquè hi ha dos subjectes), ja que sonaria molt 
estrany dir: ... Marcelo Cohen i un servidor eren a Munic ...

Senyor Cardús, pari atenció al fet curiós: un servidor 
de vostè, el dia 20/09/09 a les 13,10, vaig enviar una opinió 
sobre el seu escrit de 11/09/09 (Avui, edició en línia, d’un 
col·laborador [22-9-2009] en la secció «Opinió del lector»). 
Notem que la separació entre el subjecte i el verb afavoreix la 
concordança ad sensum. Notem també que s’hi usa la variant 
completa: un servidor de vostè.

Des dels puritans calvinistes ens diuen i rediuen no sé què 
ni com de la tradició judeocristiana. Potser sí que ells ho són, 
encarcarats com remenen la Bíblia, però un servidor de vos
tès, amb tot el respecte que sento per Israel, no sóc un jueu 
evangelitzat i elegit per Déu: sóc un pagà de la pitjor mena 

arreplegat per Déu (J.M. Ballarín, El Punt / Avui, 25-2-2012, 
p. 21). Igualment aquí tenim separació entre el subjecte i el 
verb, com també ús de la variant completa.

La carta començava així: «Em prenc la llibertat d’adre
çarme a vostè esperant de la seva generositat que, després 
d’assabentarse de la situació desgraciada de la meva famí
lia, voldrà atendre la meva súplica. Servidor sóc el segon fill 
[...] (F. Macià i Gras, Pius Macià i Ribera, un home de bé, un 
gran surienc, Súria 2012, p. 84, nota 51). Notem que en aquest 
exemple s’hi usa la variant reduïda: servidor.

Servidor penso que no són altra cosa que un mata
làs asfixiant de paraules buides i sense sentit, per repetir 
insistentment que no diuen res. Els seus amics espanyols 
poden estar ben tranquils, que el PSOE de Catalunya con
tinuarà sotmès i submís a les seves ordres i a les seves 
directrius (El Punt / Avui, edició en línia d’un col·laborador 
[20-12-2011] en la secció «Opinió del lector»). També aquí 
tenim la variant reduïda. 

Permetin que els digui que servidor, com a president 
de l’Institut Mundial de l’Ombudsman a Europa, sovint 
em reuneixo amb el Comitè de Nacions Unides a Ginebra, 
amb tota tranquil·litat, transparència i fluïdesa –i efectivi
tat–, i és un absurd que no m’hi pugui reunir com a Auto
ritat Catalana de Prevenció de la Tortura (Rafael Ribó, 
sessió de la Comissió del Síndic de Greuges, Parlament de 
Catalunya, DSPC-C 241/09, 27-2-2012). També aquí tenim 
la variant reduïda.

Són la gent més decidida, la que sap tirar més pel dret. 
Altres, com ara un servidor, vivim dependents dels mati
sos, refugiats a l’escala de grisos, però segurament també 
camufladament conformes amb la indecisió que ens carac
teritza (Pep Riera, «Eurovegas ens retrata», dins El Punt / 
Avui, 27-2-2012, p. 2). Notem que, si bé la loc. un servidor 
aquí no fa de subjecte (el subjecte és altres), emmena que 
el verb vagi en 1ª persona (del plural) i emmena també que 
després surti el pronom feble ens, així mateix corresponent 
a la 1ª persona del plural.

En l’exemple següent la concordança és entre el pronom 
feble i l’antecedent:

A un servidor fa un any, que per mitjà d’una assistenta 
social una inquilina em va fer saber que no podia pagar el 
lloguer, del mes de gener i febrer, i que la Generalitat se’n 
faria càrrec. Fa un any d’això, i encara espero... (Avui, edi-
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ció en línia, d’una col·laboradora [11-2-2010] en la secció 
«Opinió del lector»). Notem que també aquí hi ha molts ele-
ments que distancien l’antecedent del pronom feble; a més, 
el pronom feble li seria ambigu (no sabríem si es refereix a 
un servidor o a una assistenta social). 

C) Exemples amb concordança inespecífica

Amb determinades formes verbals els dos tipus de con-
cordança (gramatical i ad sensum) es confonen o es neutra-
litzen; per això podem parlar de concordança inespecífica. 
Exemples: 

Una servidora voldria, comprèn?, que vostè quedés bé 
(J. Pla, El carrer estret). La forma voldria tant pot ser de 1ª 
persona com de 3ª persona.

Diumenge de consulta a Lleida, Girona, Reus, Man
resa i 207 municipis més i a dos quarts d’onze del matí, un 
servidor escoltava per Catalunya Informació com li [sic] 
preguntaven a un diputat del PSC «On ens porten les con
sultes sobiranistes?» (Avui, 28-3-2010). La forma escoltava 
tant pot ser de 1ª persona com de 3ª persona. 

Que un servidor sàpiga, aquests «funcionaris» –com els 
anomena el director d’edicions– del Tribunal Constitucio
nal, encara no s’han pronunciat sobre l’Estatut, que és ple
nament vigent ja que no ha estat suspès (Avui, edició en 
línia, d’una col·laboració [27-6-2009] en la secció «Opinió 
del lector»). La forma sàpiga tant pot ser de 1ª persona com 
de 3ª persona.

En aquell assaig, un servidor feia determinades anàlisis 
des de la perspectiva de la filosofia política, així com alguna 
«predicció» (en el sentit precís de «descripció d’una tendèn
cia que sembla raonable pensar que s’acabarà consumant») 
(Avui, 18-5-2010). La forma feia tant pot ser de 1ª persona 
com de 3ª persona.

Doncs ell, l’Albert Serra, juntament amb un altre gran 
gestor del seu temps i de les seves lectures, el Comte de Sert 
(autor de El goloso, Alianza, 2007), seran els encarregats de 
parlar amb Emili Manzano sobre l’escriptor preocupat pel 
pas del temps i nostàlgic pel temps que ja ha passat per anto
nomàsia, el responsable que, en agafar pràcticament qual
sevol de les seves obres, un servidor deixi de ser conscient 
de si és el matí, si ja és la nit o de si m’he quedat sense tabac 
sense adonarme’n: ni més ni menys que Marcel Proust (El 
blog de «L’hora del lector», tv3.cat, 3-4-2010). La forma deixi 
tant pot ser de 1ª persona com de 3ª persona.

Conclusió

Semblantment, doncs, al cas de subjectes com ara la gent, 
que admeten dos tipus de concordança (la gramatical, p.e. 
la gent diu, amb el verb en singular, i la semàntica o ad sen
sum, p.e. la gent diuen, amb el verb en plural), també la loc. 
nominal un servidor (amb les seves variants) admet tots dos 
tipus (la gramatical, amb el verb en 3ª persona, i la semàn-
tica, amb el verb en 1ª persona), si bé el context a vegades 
afavoreix el segon tipus; en una sèrie de formes verbals els 
dos tipus de concordança es confonen. u
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Un defecte contra la bellesa dels escrits (o dels dis-
cursos) –per tant, un defecte estilístic– és la incohe-
rència, val a dir, la mancança de lligam, de cohesió, 

de correspondència entre diferents parts d’una frase, sia 
des del punt de vista més aviat extern, formal (els mots), 
sia des del punt de vista més aviat intern, semàntic (el sig-
nificat). En aquest article reprenem el que dèiem en el nostre 
manual Observacions crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 2, pp. 134-135, ampliant-ho bastant. Com de costum, 
oferim un repertori d’exemples del fenomen que estudiem, 
més o menys classificats i explicats –primer hi ha el text 
defectuós, entre cometes, i després el text arreglat, en cur-
siva; quan no hi posem explicació és perquè entenem que el 
lector ja se la farà, si més no intuïtivament, ell mateix (o bé 
perquè l’explicació hauria de ser massa llarga i complexa)–. 
En els exemples reproduïts del manual no hi indiquem la 
font; en els altres, sí. Advertim que, tractant-se d’un tema 
d’estilística, hi intervé el gust i, per tant, en alguns exemples 
potser certs lectors no hi trobaran res defectuós (o, si de cas, 
un defecte molt lleu, molt subtil); tanmateix, creiem que, si 
segueixen la nostra exposició amb receptivitat, probablement 
podran millorar aquest gust lingüístic¹.

1) Incoherències que afecten verbs i pronoms

—  «Tu mateix pots dibuixar algunes de les coses, les reta-
lles i després les enganxes» (notem la incoherència 
consistent a no continuar la perífrasi ‘poder + infi-
nitiu’; una altra solució és canviar-hi la puntuació i 
algun altre detall) > Tu mateix pots dibuixar algunes 
de les coses, retallar-les i després enganxar-les (o bé 
Tu mateix pots dibuixar algunes de les coses; després 
les retalles i les enganxes).

—  «Quan jo era alumne de ... havia d’estudiar una colla 
de matèries, les quals de vegades t’interessaven per la 
seva novetat» (notem el canvi de persona gramatical: 
primer és jo i després és tu) > ... les quals de vegades 
m’interessaven ...

—  «D’excursió, de viatge, de vacances, quan et trobes en 
un poble prou important o en alguna antiga ciutat de 
províncies, m’agrada escoltar, sobretot al capvespre, les 
campanades provinents de les esglésies, d’una manera 
pròpia si vaig sol, passejant, contemplatiu» (P. Vives 
i Sarri, Els dies que no tornen, p. 67; notem també el 
canvi de persona gramatical: primer és tu i després és jo; 

de passada hi canviarem un adjectiu, impropi) > D’ex
cursió, de viatge, de vacances, quan em trobo en un 
poble prou important o en alguna antiga ciutat de pro
víncies, m’agrada escoltar, sobretot al capvespre, les 
campanades provinents de les esglésies, d’una manera 
especial si vaig sol, passejant, contemplatiu.

—  «Aquesta presentació permet de trobar cada dada amb 
menys esforç, fer-te una impressió global ...» (la pri-
mera part de la frase és objectiva [no implica el qui 
parla], i la segona és subjectiva [implica el qui parla, 
mitjançant l’ús d’un pronom de segona persona gra-
matical]; de passada hi afegirem un pronom feble) > 
... ferse’n una impressió global ...

—  «Jesús, llaurador de tossals rocallosos, ens ensenya a 
calçar l’eina: “Pare, si vols, allunya de mi aquesta copa, 
però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra” 
(Jo 22,42)» (I. Ribas, Vivències i records, p. 189; els 
verbs de la citació van en 2ª persona del singular, men-
tre que el pronom corresponent al mateix subjecte va 
en 2ª persona del plural) > ... “Pare, si vols, allunya de 
mi aquesta copa, però que no es faci la meva voluntat 
sinó la teva”.

—  «Quan Jahvè és presentat amb emocions humanes, el 
problema de saber si un determinat antropomorfisme és 
literal o metafòric no és fàcil precisar-ho» (d’un original, 
abans de ser corregit; recordem que adjectius com fàcil 
regeixen un infinitiu, precedit de la prep. de i amb sentit 
passiu) > ... no és fàcil de precisar.

—  «Amb mi va ser [el doctor Antonio Tovar] una excel·lent 
persona i va fer tot el possible perquè tirés endavant 
una tesi sobre l’hel·lenisme a Catalunya, per a la qual 
ja havia recollit materials i havia començat a treballar. 
Com que vivia a Salamanca, va anar a Madrid gairebé 
expressament per trobar-nos» (J. Triadú, Memòries d’un 
segle d’or, pp. 31-32) > ... va anar a Madrid gairebé 
expressament per trobar-se amb mi (o bé perquè ens 
poguésssim trobar). 

2) Incoherències 
    que afecten preposicions o conjuncions

—  «El tema, podria ser sobre l’ecologia ...» (el subjecte i el 
verb copulatiu requeririen un predicat nominal i no pas 
un compl. circumstancial de matèria) > El tema podria 
ser l’ecologia ...

Incoherència
Josep Ruaix i Vinyet

1.  Alguns casos que trobarem podrien incloure’s també dins els fenòmens «Anacoluts» (cf. Observacions.../2, p. 108), «Errors en la correlació de temps» (cf. 
Ib., pp. 110-112), «Col·lisió o confusió de construccions, manca de correlació» (cf. Ib., pp. 117-122) o «Impropietats lèxiques» (cf. Ib., pp. 122-124, o bé Llen
gua Nacional, IV trimestre 2011, pp. 17-28).
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—  «El debat girarà sobre aquest tema ...» (és més coherent la 
idea de girar a l’entorn d’una cosa que la idea de girar sobre 
una cosa) > El debat girarà a l’entorn d’aquest tema ...

—  «A París, en el barri on m’hauria agradat més de viure, 
hauria estat a Saint-Sulpice» (Pla, Obra completa 44, p. 
157; el verb copulatiu [hauria estat] demana un subjecte 
i un predicat nominal) > A París, el barri on m’hauria 
agradat més de viure hauria estat SaintSulpice.

—  «I els contes cada vegada aniran sent menys cruels, 
més adaptats als nens, més propers al món infan-
til, fent d’aquest un d’únic i privilegiat» (AA. VV., 
Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat al Bages. 
Curs 20012002, p. 182) > ... fent d’aquest un món 
únic i privilegiat.

—  «En teologia, en la predicació i en la catequesi, l’enorme 
riquesa del llenguatge no s’esgota ...» (notem que els ter-
mes teologia, predicació, catequesi no són homogenis: 
el primer, que no duu article, és d’un ordre diferent que 
els restants, que duen article; per això convé indicar-ho 
amb conjuncions distintes; al mateix temps hi elidirem 
una preposició) > En teologia, com també en la predi
cació i la catequesi, l’enorme riquesa...

—  «Com que no hi ha temps i perquè tampoc no encaixen 
sintàcticament, la solució més simple consisteix a ...» 
(les oracions causals coordinades queden més bé si 
van introduïdes amb la mateixa conjunció o loc. con-
juntiva) > Com que no hi ha temps i com que tampoc 
no encaixen sintàcticament ...

—  «Però entre la modernitat i el cristianisme hi ha hagut 
una relació conflictiva específica, que m’he esforçat 
a comprendre. He volgut, i amb simpatia, donar la 
paraula als portaveus de la modernitat perquè s’expres-
sin lliurement» (A. Vergote, Modernitat i cristianisme, 
p. 171; la conj. i sol coordinar termes homogenis: verb 
amb verb, etc.) > ... He volgut, amb simpatia, donar la 
paraula ... o bé ... He volgut, i ho he fet amb simpatia, 
donar la paraula ...

—  «Això ha donat lloc a un petit debat polític ... Hi ha 
intervingut el senyor Martínez Barrio i ha aconseguit 
hàbilment portar l’aigua al seu molí ...» (Pla, Obra com
pleta 42, p. 225; probablement l’oració copulativa hi va 
ser posada pel corrector substituint un gerundi [acon
seguint]; sigui com sigui, hi quedaria més bé una ora-
ció de relatiu) > ... Hi ha intervingut el senyor Martínez 
Barrio, el qual ha aconseguit hàbilment portar l’aigua 
al seu molí ...

—  «Com he fet esment al començament, per a endinsar-nos 
en la manera de viure la devoció a la Mare de Déu ens 
pot ser útil situar-la en diferents maneres de percebre el 
fet religiós» (Quaderns de Pastoral, jul.-set. 2010, p. 146; 
en casos com aquest, la partícula com ha d’acompanyar 
verbs transitius) > Com he esmentat al començament ...

—  «Sortosament (i tal com diu un clàssic llatí i com també 
hi estava d’acord un conegut crític literari amb qui fa 
pocs dies parlàvem de tot això) sempre que es copia es 

copia malament i maldestrament» (carta en un diari, 
25-5-1998; també aquí, la partícula com hauria d’acom-
panyar un verb transitiu, com ja fa en l’oració coordinada 
anterior) > Sortosament (i tal com diu un clàssic llatí i 
com també asseverava un conegut crític literari amb qui 
fa pocs dies parlàvem de tot això) sempre que es copia 
es copia malament i maldestrament.

—  «Fa pocs dies, tal com s’han fet ressò gairebé tots els 
mitjans de comunicació, s’ha publicat un nou i important 
avenç en el camp de la immortalitat, en aquest cas de la 
immortalitat cel·lular ...» (Avui, 22-7-2006, p. 24; com els 
dos casos anteriors) > Fa pocs dies, tal com han evocat 
(o tal com han enregistrat) gairebé totes els mitjans de 
comunicació ...

—  «La recomanació, acceptada unànimement, consisteix 
a redactar les notícies o altre tipus d’informacions amb 
una sintaxi com menys enrevessada i com més senzilla 
millor, fent ús –sempre que sigui possible– d’un lèxic 
bàsic i no necessàriament ni expressament complicat» 
(d’un original, abans de ser corregit; el segon com hi 
sobra) > ... amb una sintaxi com menys enrevessada i 
més senzilla millor, fent ús ...

—  «... a l’hora de fixar la manera com pronunciar els 
noms estrangers» (D. Casals, El català en antena, p. 
50) > ... a l’hora de fixar la manera de pronunciar els 
noms estrangers.

—  «L’altaveu funciona de forma inversa a com ho fa 
el micro» (el segment subratllat és correcte, però 
probablement es pot millorar) > L’altaveu funciona de 
forma inversa a la del micro.

—  «Unes cartes intercanviades entre “el seny ordenador 
de la llengua catalana” –per tal com ens la dotà d’una 
forma escrita única i universalment acceptada– i “el 
filòleg” amb un coneixement més profund i de més 
abast de la nostra llengua –com ja he dit més amunt» 
(introducció dins Pompeu Fabra i Joan Coromines, 
p. 10; la frase entre guions necessita una petita intro-
ducció, una expressió d’enllaç abans de la loc. con-
juntiva) > Unes cartes intercanviades entre “el seny 
ordenador de la llengua catalana” –anomenat així 
per tal com ens la dotà d’una forma escrita única i 
universalment acceptada– ...

3) Metàfores incoherents

—  «Cultures senceres foren anorreades de soca-rel» (la idea 
de ‘anorrear’ i la de ‘de soca-rel’ no lliguen i, per tant, 
constitueixen una metàfora incoherent) > Cultures sence
res foren arrencades de soca-rel, o bé foren anorreades.

—  «El drama de l’heroïna ja no creix, al Bages» (filant prim, 
la idea de ‘drama’ i la de ‘créixer’ no lliguen i, per tant, 
constitueixen una metàfora incoherent) > El consum 
d’heroïna ja no creix, al Bages.

—  «El tercer camp que crida el meu interès és el de ...» 
(també ens trobem amb una metàfora incoherent perquè 
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hom confon cridar l’atenció amb suscitar l’interès) > El 
tercer camp que crida la meva atenció (o bé que suscita 
el meu interès) és el de ...

—  «Ignoro quants correctors hi pugui haver que hagin estat 
infectats per aquest virus, per al qual caldria trobar un 
antibiòtic ben eficaç» (d’un original, abans de ser corre-
git; igualment ens trobem amb una metàfora incoherent, 
perquè els antibiòtics no serveixen per a combatre els 
virus sinó més aviat els bacteris) > Ignoro quants correc
tors hi pugui haver que hagin estat infectats per aquest 
virus, per al qual caldria trobar un remei eficaç.

—  «L’atur té en el jovent la pedrera principal / L’atur té en 
el jovent el planter principal» (d’un original, abans de ser 
corregit; la idea d’atur, negativa, no lliga gaire amb les 
imatges de ‘pedrera’ o ‘planter’, positives) > L’atur té en 
el jovent el sector principalment afectat.

—  «En particular, Pere i Joan assumeixen un paper públic 
determinant durant els primers compassos de l’Església 
naixent» (A. Puig i Tàrrech, Jesús. Un perfil biogràfic, 
p. 270; metàfora incoherent per confusió entre com
passos i passos; de fet, en història no se sol parlar de 
‘compassos’ sinó de ‘passos’) > ... durant els primers 
passos de l’Església naixent.

—  «Però, si retrobem aquesta manera de fer en altres gra-
màtics, potser hem d’intentar descobrir alguna clau de 
volta que ho expliqui ...» (estudi dins J. Petit i Aguilar, 
Gramàtica catalana, p. 91; metàfora incoherent per con-
fusió entre clau de volta i, simplement, clau) > ... potser 
hem d’intentar descobrir alguna clau que ho expliqui ...

A partir del següent exemple, les metàfores ja estan més 
o menys lexicalitzades, però continua essent convenient que 
siguin coherents:

—  «Sota aquest prisma és com el llegat de Fraga adquireix 
una gran consistència ...» (La Vanguardia, 17-1-2012, 
p. 2; la prep. sota no lliga amb la imatge d’un prisma) 
> A través d’aquest prisma és com el llegat de Fraga 
... Notem que la prep. sota sí que lliga amb el terme 
aspecte (p.e.: Sota aquest aspecte ...), igual com la loc. 
prepositiva des de lliga amb el terme punt de vista (p.e.: 
Des d’aquest punt de vista ...). 

—  «No és aquí el moment de fer una presentació exhaustiva 
del sistema lul·lià» (d’un original, abans de ser corregit; 
el terme aquí connota lloc i el terme moment connota 
temps) > No és aquí el lloc de fer ... (o bé No és ara el 
moment de fer ...).

—  «És aquí quan t’adones que a l’interior d’una presó 
només s’hi pot mirar amb el cor i és així com pots 
comprendre les mancances, les frustracions, el dolor 
i el sofriment dels reclusos» (d’un original, abans de 
ser corregit; cas semblant a l’anterior) > És aleshores 
quan t’adones que ...

Com a apèndix d’aquest tercer apartat, observem que avui 
dia, en el llenguatge periodístic i publicitari, es fan molts jocs 

de paraules. Per exemple: La millor assistència, expressió lin-
güística amb la qual es combina la imatge d’un futbolista que 
fa una passada de pilota a un company d’equip i la propa-
ganda de l’empresa Assistència Sanitària Col·legial. Ara bé, 
aquests jocs de paraules tenen uns límits de coherència o ver-
semblança. Heus ací dos exemples encertats, seguits d’un de 
dubtós i d’un altre en què els límits, certament, es traspassen:

—  El sector nàutic fa aigües. Crisi. El nombre de matri
culacions d’embarcacions cau un 64% en els últims 
cinc anys (El Punt / Avui, 19-3-2012, p. 26; joc de 
paraules encertat).

—  Reflotar Port Tàrraco. Dinamitzar. La Marina de 
Tarragona, propietat des del juliol de la família reial 
del Qatar, vol superar els fantasmes de l’enderroc i 
la crisi tornantne a potenciar l’espai comercial i 
obrintse a la ciutat (El Punt / Avui, 19-3-2012, p. 27; 
joc de paraules també encertat).

—  «Miró i Goya porten cua. La coincidència de l’últim cap 
de setmana de la gran mostra de Joan Miró a la Funda-
ció Miró i el primer cap de setmana de la retrospectiva 
de Goya al Caixafòrum ... han generat cues durant tot el 
cap de setmana en aquests dos equipaments de la ciutat 
de Barcelona» (El Punt / Avui, 19-3-2012, p. 1; el joc de 
paraules subratllat és d’encert dubtós). 

— «Hollywood alça el teló d’Aquil·les. Arriba a les panta-
lles l’espectacular recreació de la guerra de Troia, amb 
Brad Pitt i dirigida per Wolfgang Petersen» (Regió 7, 
14-4-2004, supl. 1; joc de paraules abusiu, ja que barreja 
els conceptes de teló i de taló, ben diferents).

4) Altres incoherències

—  «I ens fan adonar que quan diem «no tenim comunitat!» 
ens referim a ...» (incoherència per barreja entre estil 
directe i estil indirecte; lògicament, hi ha dues solucions: 
o tot en estil directe o tot en estil indirecte) > I ens fan 
adonar que quan diem: «No tenim comunitat!», ens 
referim a ... O bé: I ens fan adonar que quan diem que 
«no tenim comunitat» ens referim a ...

—  «D’aquest perill ens adverteix J.S., per a qui “Ja s’ha dit 
més de dues vegades que...”» (també incoherència per 
confusió entre estils directe i indirecte; com que la frase 
citada és llarga, aquí l’única solució és passar-ho tot a 
l’estil directe, modificant el que calgui) > D’aquest perill 
ens adverteix J.S., el qual afirma: «Ja s’ha dit més de 
dues vegades que ...»

—  «Això provoca un goig indescriptible i serè» (els dos 
adjectius no són del mateix ordre i per això no queda 
gaire bé d’unir-los amb la conj. i) > Això provoca un 
goig indescriptible, serè, o bé Això provoca un goig 
serè, indescriptible.

—  «En tots els exemples, el context o les frases que 
segueixen van perfilant el significat dels mots subratllats. 
Però fins que no hi arribin, els lectors hem de fer l’esforç 
de tapar aquest buit de significat amb una hipòtesi provi-
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sional...» (el fragment subratllat no lliga amb la resta del 
text) > En tots els exemples ... subratllats. Però fins que 
aquest resultat no hagi estat aconseguit, els lectors ...

—  «Molts diputats catalans –amb els quals hem parlat– 
continuaven dominats per l’estranyesa i l’astorament 
que assenyalàvem ahir» (Pla, Obra completa 40, p. 
407; l’adj. molts i l’oració de relatiu explicativa no 
lliguen; hauria de ser una oració de relatiu especifi-
cativa) > Molts diputats catalans amb els quals hem 
parlat continuaven dominats ...

—  «La qüestió era una peça essencialíssima per a anar 
a una pacificació de la plana de Vic. Posteriorment 
a la sentència contra el Patusques, se n’havien dicta-
des d’altres –set o vuit–, totes elles d’acord amb les 
lleis del règim» (Pla, Obra completa 41, p. 188; l’adv. 
posteriorment i la prep. a no acaben de lligar) > La 
qüestió era ... de la plana de Vic. Amb posterioritat a 
la sentència contra el Patusques ...

—  «Havia eixit corrents del casal. A la porta, va anar-li 
d’un pèl que no va caure sota les rodes del carruatge dels 
senyors, que tornaven de Lleida» (J. Moncada, Estre
mida memòria, p. 146; la segona forma verbal subrat-
llada no lliga amb l’anterior) > ... A la porta, va anarli 
d’un pèl que no cau (o caigués) sota les rodes del car
ruatge dels senyors ...

—  «Hi ha difosa la convicció que ens hem de servir de la 
veritat contra l’amor o viceversa. Però la veritat i l’amor 
es necessiten l’un a l’altre / No accepteu com a veritat res 
que estigui privat d’amor! L’un sense l’altre esdevé una 
mentida destructiva (Documents d’Església, 1-12-1998; 
els antecedents [veritat, femení, i amor, masculí] no lli-
guen amb l’expressió subratllada [amb els dos termes 
en masculí]) > ... Però la veritat i l’amor es necessiten 
mútuament / No accepteu com a veritat res que estigui 
privat d’amor! Un valor sense l’altre (o bé Un d’aquests 
valors) esdevé una mentida destructiva.

—  «No sembla que puguem disposar de cap text de Feliu 
d’Urgell que reuneixi aquestes dues característiques: 
sencer i autèntic» (d’un original, abans de ser corregit; 
els adjectius sencer i autèntic no lliguen prou bé amb 
l’antecedent, característiques, que és un substantiu i 
amb el qual estan en aposició) > ... que reuneixi les 
dues característiques de sencer i autèntic. Altres 
solucions: ... que reuneixi aquestes dues caracterís-
tiques: ser sencer i ser autèntic, o bé ... que reuneixi 
aquestes dues característiques: que sigui sencer i que 
sigui autèntic. 

—  «... segons el mateix Tul·li, que posa, entre altres coses 
rellevants, tres de necessàries per a tots els qui vulguin 
persuadir els altres» (d’un original, abans de ser corregit; 
la frase que fa d’incís no hauria de portar el subst. coses 
que manca en la frase principal, sinó que hauria de ser al 
revés) > ... segons el mateix Tul·li, que posa, entre altres 
de rellevants, tres coses necessàries per a tots els qui 
vulguin persuadir els altres.

—  «La celebració de l’Eucaristia inclou el que és ins-
titucional, el que és carismàtic: ambdós es fonen en 
comunió» (d’un original, abans de ser corregit; com 
que els antecedents són neutres [el que és institucio
nal, el que és carismàtic], el terme ambdós, masculí, 
no hi lliga) > La celebració de l’Eucaristia inclou el 
que és institucional, el que és carismàtic: ambdues 
coses es fonen en comunió.

—  «El senyor Barcia, sobretot, cap de la minoria d’Esquerra 
Republicana al Parlament, ha estat felicitadíssim» (Pla, 
Obra completa 42, p. 140; el sufix superlatiu aplicat a un 
participi que integra una veu passiva sona estrany²) > El 
senyor Barcia, sobretot, cap de la minoria d’Esquerra 
Republicana al Parlament, ha estat molt felicitat.

—  «... el senyor Portela plantejarà tot el problema relacio-
nat amb el retorn de Catalunya a la legalitat, mitjançant 
posar en pràctica la llei del 2 de gener, del règim transi-
tori» (Pla, Obra completa 42, p. 265; sembla que l’infini-
tiu no escau després de la prep. mitjançant) > ... amb el 
retorn de Catalunya a la legalitat, mitjançant la posada 
en pràctica de la llei del 2 de gener ...

—  «Arribat aquest punt, crec que a l’hora de reflexionar 
sobre la delimitació de les llengües ens pot ser útil 
recórrer a les categories establertes per H. Kloss ...» 
(AA. VV., Ideologia i conflicte lingüístic, p. 221) > 
Arribats a aquest punt, crec que ...

—  «La imatge del Montseny suscita una màgia, una visió 
conjunta, ensems poètico-musical» (M.S. Farell, Al 
compàs dels meus ritmes (poesia), p. 80; l’adv. ensems 
postula ajuntar dues coses separades; per tant, els 
mots que expressen aquestes coses no poden estar 
units, formar un [sol] mot compost) > La imatge del 
Montseny suscita una màgia, una visió conjunta, 
ensems poètica i musical (o bé una visió conjunta, 
poètico-musical).

—  «Un metro és sempre la possibilitat que passi alguna 
cosa. Que les llums se’n vagin, que et quedis aturat al 
mig del túnel i aparegui un monstre» (Avui, 30-4-2002, 
p. 57) > Un metro és sempre la possibilitat que passi 
alguna cosa. Que la llum se’n vagi (o bé Que s’apaguin 
els llums), que et quedis aturat ...

—  «En una nota Verdaguer explica que “lo forat de Sant Ou... 
abisme esglaiador... enmig d’una pineda”, i hi recorda 
alguna tradició local» (C. Wittlin dins J. Verdaguer, Del 
Canigó a l’Aneto, p. 29; de passada hi traurem el pronom 
feble hi) > En una nota Verdaguer es refereix a “lo forat 
de Sant Ou... abisme esglaiador... enmig d’una pineda”, 
i recorda alguna tradició local. 

—  «Així ho han entés diversos dels acadèmics universitaris, 
com ara el mallorquí Albert Hauf, el qual ha parlat en el 
periòdic Levante de “una possible i necessària concòrdia 

2.  De fet, el model de la veu passiva d’aquest verb, en present d’indicatiu, 
seria jo sóc felicitat, tu ets felicitat, ell és felicitat..., casos en què seria 
inversemblant de dir «jo sóc felicitadíssim, tu ets felicitadíssim, ell és feli-
citadíssim...».
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entre germans”» (A. Saragossà, El valencià del futur, p. 
175³) > Així ho han entés alguns dels acadèmics (o bé 
diversos acadèmics) universitaris ...

—  «De fet, és aquest fals sentit d’autonomia que la porta a 
pecar: falsa confiança en la pròpia bellesa i en la seva 
fama» (d’un original, abans de ser corregit) > ... falsa 
confiança en la pròpia bellesa i en la pròpia fama.

—  «A l’arxiu parroquial, que és una de les poques fonts 
històriques més sòlides que tenim al poble, hi ha 
documentats molts registres personals i altres fets molt 
interessants» (d’un original, abans de ser corregit; cal 
redactar la frase evitant la incompatibilitat entre els dos 
mots subratllats) > A l’arxiu parroquial, que és una de 
les fonts històriques més sòlides que tenim al poble ... 
O bé: A l’arxiu parroquial, una de les poques fonts his
tòriques sòlides que tenim al poble ...

—  «Entre els diversos episodis d’aquesta trama, L’ase d’or 
conté alguns dels millors relats de por, còmics o eròtics 
de tota la literatura antiga, a més del celebèrrim conte 
meravellós de Cupido i Psique; és, doncs, una peça clau, 
indispensable de conèixer, en el cànon occidental» (Apu-
leu, L’ase d’or, contraportada) > ... és, doncs, una peça 
clau, de coneixement indispensable (o bé indispensable 
de ser coneguda), en el cànon occidental.

—  «Llegeixes els teus llibres quan els has publicat? –No 
acostumo a fer-ho. Quan llegeixo, espero que la novel·la 
em sorprengui. L’enceto a l’aguait de descobrir un món 
nou cada cop que giro un full. I això és impossible si es 
tracta d’una història que he pensat i he escrit jo mateix» 
(J. Carbó, Setanta anys..., p. 36; el segment subratllat és 
gramaticalment correcte, però estilísticament millora-
ble) > ... I això és impossible si es tracta d’una història 
que he pensat i escrit jo mateix (o bé I això és impos
sible si es tracta d’una història que he pensat i que he 
escrit jo mateix).

—  «No he marxat de vacances perquè m’he resignat ja a 
la mediocritat general de la meva ciutat, i veure-la més 
ordinària que normalment em posa de mal humor però no 
arriba a fer-me mal» (Avui, 27-9-2003, p. 67; de passada 
hi farem una altra correcció) > ... i veurela més ordinà-
ria del que és normal em fa posar de mal humor ...

—  «Letizia és una jove baixeta i esvelta. Els qui la conei-
xen n’aprecien tant la simpatia com la seva discreció» 
(Avui, 2-11-2003, p. 14; no es poden coordinar el pro-
nom feble en i el possessiu seu) > ... Els qui la coneixen 
n’aprecien tant la simpatia com la discreció (o bé Els 
qui la coneixen aprecien tant la seva simpatia com la 
seva discreció).

—  «D’altra banda, crec que la geometria fractal és un tema 
molt interessant i amb molt de futur: moltes investigaci-
ons modernes de diferents camps de la ciència es basen, 
en més o menys mesura, en alguns aspectes dels frac-

tals» (AA. VV., Treballs de recerca d’alumnes de bat
xillerat del Bages. Curs 20012002, p. 228) > ... mol
tes investigacions modernes de diferents camps de la 
ciència es basen, en major o menor mesura, en alguns 
aspectes dels fractals.

—  «En Jacob, que s’havia educat en un país de frontera, 
Alsàcia, amb un dialecte propi que no es va molestar 
mai d’aprendre, mirava els catalanistes amb un punt de 
condescendència i una no menys perplexitat» (J. Agut, 
Rosa de foc, p. 60) > ... mirava els catalanistes amb un 
punt de condescendència i una certa perplexitat.

—  «No hi ha res de nou sota el sol, va pensar en Martí 
mentre baixava l’escala de dos en dos, camí del solar» 
(J. Carbó, El solar de les rates, p. 74) > ... va pensar 
en Martí mentre baixava els graons de dos en dos (o 
bé baixava l’escala saltant els graons de dos en dos), 
camí del solar.

—  «És una típica sordesa de transmissió i en l’otoscò-
pia es descobreix de seguida el tap en forma d’una 
massa, entre color groc i marró, situat en el con-
ducte auditiu i que no deixa veure el timpà» (exemple 
fornit per Carles Riera) > És una típica sordesa de 
transmissió i en l’otoscòpia es descobreix de seguida 
el tap en forma de massa, d’un color entre groc i 
marró, situat en el conducte auditiu i que no deixa 
veure el timpà.

—  «Aquest últim punt val la pena d’ésser assenyalat perquè 
pot ésser fàcilment mal entès pels defensors del monolin-
güisme, i fins i tot pels lingüistes, tal com indica la his-
tòria que ara explicarem» (D. Nettle - S. Romaine, Veus 
que s’apaguen, p. 271) > Aquest últim punt val la pena 
que sigui assenyalat perquè ...

—  «És clar, en qualsevol cas, que els essenis desaparei-
xen completament de la història humana no sense haver 
amagat a les seves coves veïnes del desert de Judà la 
seva biblioteca. Gràcies a aquesta previsió providencial, 
podem accedir de primera mà al pensament i la vida 
d’un grup únic i singular en el judaisme del temps de 
Jesús. De tota manera, encara no són poques les dificul-
tats d’interpretació dels textos qumranites, actualment 
tots publicats» (A. Puig i Tàrrech, Jesús. Un perfil bio
gràfic, p. 120) > ... De tota manera, encara són qui-
sap-les (o bé encara no deixen de ser poques) les difi
cultats d’interpretació ...

—  «Molts dels debats conceptuals en els quals estem atra-
pats no tenen el seu origen en una dificultat argumen-
tal sinó política» (Avui, 11-11-2005, p. 24; el segment 
subratllat és gramaticalment correcte, però estilística-
ment millorable) > ... en una dificultat argumental sinó 
en una de política.

— «Cal no oblidar aquest començament. Tampoc cal no obli-
dar el final del document, on es fa referència a ...» (Foc 
Nou, nov. 2005, p. 19) > Cal no oblidar aquest comença
ment. També cal no oblidar (o bé Tampoc no cal obli-
dar) el final del document, on es fa referència a ...

3.  Segons el DIEC2, divers, en plural, és sinònim de algun. Però ja sabem que 
els sinònims no sempre coincideixen en totes les possibilitats d’ús.
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 —  «El jutge, brandant el cap, absent, s’unta la mantega al 
pa, desficiós i afamegat. (M. Aritzeta, Perfils de Nora, 
p. 182) > El jutge, brandant el cap, absent, s’unta amb 
mantega el pa, desficiós i afamegat.

—  «El vocabulari és prou extens (més de 700 entrades) i inclou 
verbs, eines, animals, vegetals, espais...» (Llengua Nacio
nal, I trim. 2006, p. 46; notem la manca d’homogeneïtat 
en l’enumeració) > ... i inclou accions (o, millor, termes 
referents a accions), eines, animals, vegetals, espais...

—  «Des de la conselleria de Relacions Institucionals es con-
sidera que tant les crítiques com els elogis a l’avantpro-
jecte del Memorial Democràtic són benvinguts dins el 
període de consultes en què està la iniciativa i dins un 
procés que vol ser obert al diàleg amb la societat civil: 
“El conseller Saura vol comptar amb tothom, tant del 
món acadèmic com del social”, afirmen fonts del depar-
tament» (Avui, 27-12-2004; de passada hi farem un retoc 
de puntuació) > Des de la conselleria ... amb la societat 
civil. “El conseller Saura vol comptar amb tothom, tant 
amb persones del món acadèmic com del món social” 
afirmen fonts del departament.

—  «Aquesta autonomia dels mitjans, arrelada en els seus 
interessos comercials, també s’adequa a la ideologia de 
la professió, i a la legitimitat i la dignitat dels periodistes. 
Informen sobre alguna cosa, no hi prenen part. La infor-
mació és primordial, les anàlisis de les notícies han d’es-

tar documentades, l’opinió ha d’estar regulada i el distan-
ciament és la regla» (M. Castells, L’era de la informació, 
vol. II, p. 419; aquí pròpiament es tracta d’una incoherèn-
cia [o dificultat de lectura] per redacció incompleta) > ... 
Informen sobre alguna cosa, però no hi prenen part (o 
bé Informen sobre alguna cosa, no és que hi prenguin 
part). La informació és primordial ...

—  «D’altres, pensant més assenyadament, es dolien pro-
fundament de no haver fet una cosa semblant, ells que, 
més rics com eren, haurien pogut revestir el pobre, sense 
necessitat de quedar-se mig nus» (C. Pifarré, Literatura 
cristiana antiga, p. 524) > ... ells que, essent més rics, 
haurien pogut revestir el pobre ...

—  «El Javier és un bon amic, a qui vaig conèixer fa uns deu 
anys. És argentí: allà va néixer, créixer, es va formar com 
a psicòleg i mediador, i avui aquesta és la seva professió a 
Catalunya» (El Punt / Avui, 22-3-2012, p. 20; l’adv. allà ha 
de tenir com a antecedent, en aquest cas, un topònim, no 
un gentilici) > El Javier és un bon amic, a qui vaig conèi
xer fa uns deu anys. És de l’Argentina: allà va néixer ...

—  «El llibre de Sobrer té moltes virtuts. És clar i precís, i 
es fa de bon llegir, tot i que, al capdavall, és un treball 
més aviat acadèmic» (El Punt / Avui, 22-3-2012, supl. 
Cultura, p. 7; probable confusió entre es fa llegir i fa de 
bon llegir) > ... És clar i precís, i fa de bon llegir (o bé 
es fa llegir), tot i que ... u

Telegrafisme
Josep Ruaix i Vinyet

Entenem per «telegrafisme» una 
ten  dència exagerada a abreujar, 
cosa que és comprensible en els 

telegrames, com també en apunts, notes, 
etc., però no en altres escrits. Aquest 
defecte fa perdre la integritat d’un text i, 
per tant, atempta contra la bellesa. Això 
s’observa especialment en tres casos:

1) Quan s’abusa de les xifres en lloc de 
les lletres a l’hora d’escriure quanti-
tats. A notar que, en l’estil periodís-
tic i per estalviar espai, és justificat 
d’emprar xifres en els titulars (menys 
a començament de frase), però no en el 
text normal. 

2) Quan s’abusa de les abreviatures en 
ca  sos no justificats. Encara que és 
difícil de donar regles concretes sobre 
una cosa que es basa en el bon gust i 
el costum, farem un parell o tres de 
remarques:

a) No és convenient d’abreujar els trac-
taments davant noms de pila i noms 

genèrics. Exemples: Ha vingut el 
senyor Joan i m’ha dit que... (no «Ha 
vingut el Sr. Joan...»). Hem enviat 
un paquet al senyor bisbe (no «Hem 
enviat un paquet al Sr. bisbe»). La 
mort de M.P.F., doctor en Farmà
cia... (no «La mort de M.P.F., Dr. en 
farmàcia...»).

b) Les abreviatures han d’ocupar llocs 
diguem-ne secundaris, no pas llocs des-
tacats, en la frase. Exs.: Val 5.000 ptes. 
/ Costa moltes pessetes (no «Costa mol-
tes ptes.»). Un, dos, tres, etc. / ... i un 
llarg etcètera (no «... i un llarg etc.»). El 
mot gos, pl. gossos / El plural de gos fa 
gossos (no «El pl. de gos fa gossos»).

c) En un text normal hem de tendir a 
usar-hi poques abreviatures; en notes 
o dintre de parèntesis pot haver-n’hi 
més. Exs.: La literatura del segle xv 
/ La literatura (s. xv). // Ho veurem 
en el capítol vinent / Com hem vist 
abans (cap. I)...

 3) Quan se suprimeixen mots que són 
necessaris o convenients per a la inte-
gritat de la frase. Exs.:

— «Com han coincidit tots els analistes, 
la clau de la crisi republicana és pre-
cisament...» Hi falta a dir, perquè coinci
dir és un verb intransitiu: Com han coin
cidit a dir tots els analistes...

 — «Ja és molt que la comunitat ajudi a 
plantejar aquests problemes i a interpre-
tar-los, posant a cada cosa nom, afecte i 
camí.» A una cosa no s’hi pot posar camí. 
Possible solució: posant a cada cosa nom, 
afecte i indicant-hi un camí.

— «Caldrà que la virtut, l’honestedat, la jus-
tícia, la transparència que tant té a veure 
amb la veritat, acompanyin com a contin-
gut real la forma de la democràcia.» Cal-
dria explicar-ho més bé: Caldrà que la vir
tut, l’honestedat, la justícia, com també la 
transparència, que tant té a veure amb la 
veritat, acompanyin com a contingut real 
la forma de la democràcia. u

Extret de Observacions.../2, pp. 133-134
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Fenòmens fonètics entre consonants 
a l’interior de paraula i per fonètica sintàctica 
(i IV): emmudiments i sensibilitzacions 
Montserrat Badia i Cardús

4. Emmudiments i sensibilitzacions 

Aquests dos fenòmens fonètics estan absolutament rela-
cionats si tenim en compte que hi ha determinats sons que 
no es pronuncien en segons quins contextos fònics, però 
que, en trobar-se en d’altres, sí que sonen i, doncs, se sen-
sibilitzen. És a dir, depenent del so que segueixi el que no 
es pronuncia, aquest deixa de quedar ocult o latent, i es fa 
present en el context.

4.1. Emmudiments

L’emmudiment, per tant, consisteix a deixar de pronun-
ciar certes consonants en uns contextos determinats, sabent 
que en d’altres sí que es pronuncien. 

Per tal de visualitzar precisament tant l’element mut 
com el que, per contra, se sensibilitza, a partir d’ara els 
ressaltarem, tots dos, amb negreta, pel que fa a la seva 
grafia, i indicarem amb el conjunt buit -ø- el so mut, el 
que no sona. 

Vegem-ne els casos més freqüents. 

4.1.1. Sons oclusius 

Els sons oclusius, siguin bilabials, [p], [b], dentals, [t], [d], 
o velars, [k], [g], emmudeixen generalment quan es troben 
en posició final de mot o abans de s final. 

Els contextos en els quals es dóna l’emmudiment de sons 
oclusius són els que segueixen:

•  [p] i [b], a final de mot, precedits de [m], sigui en singu-
lar o bé en plural: camp o camps (pl.) (cam[ø]), llamp(s), 
temps, tomb(s); o bé en les desinències verbals, com 
romp(s) (v. rompre). 

•  El so final de la preposició amb, [b], es manté mut si el 
mot que el segueix comença amb consonant: ambdós 
(am[ø]dós), carn amb peres, hi aniré amb tu, etc. 

•  [p] en els grups -mpc i -mpt: exempció (exem[ø]ció), 
redempció; assumpte, compte; Assumpta. 

•  [t] i [d], a final de mot, sigui darrere de [n] o de [l]:

—  Darrere de [n]: cant o cants (pl.) (can[ø]), content(s), 
estupend(s), pont(s), profund(s), quant(s), valent(s); 
també a final de síl·laba, en casos com abundantment, 
evidentment; i en les terminacions dels gerundis: can
tant, fent, venint. 

—  Darrere de [l]: alt o alts (pl.) (al[ø]), esvelt(s), herald(s), 
malalt(s). Tanmateix, en un estil més acurat, la tendèn-
cia és no fer l’emmudiment en cultismes i participis tals 
com estult (estul[t]), mòlt, resolt, solt, etc., tot i que són 
freqüents les vacil·lacions entre les dues pronúncies.

•  [t] i [d] precedits de [r] o [s], quan el mot següent 
comença amb consonant:

-rt:  celobert fosc (celober[ø] fosc), confort segur, port  
mercantil; 

-rd: acord silenciat, petard mullat, record punyent;

-st: disgust majúscul, gust contrastat, manifest polític. 

•  [t] i [d] entre [r] i el so [s] final, com a marca de plu-
ral, també solen deixar de pronunciar-se: curts (cur[ø]s), 
forts, sords, verds, tot i que, en aquests casos, la pronún-
cia, o no, del so oclusiu dental depèn del ritme elocutiu 
emprat i de la freqüència d’ús de la paraula.

•  [k] i [g] darrere de [N]: banc o bancs (pl.) (ba[Nø]), cinc(s), 
fang(s). Cal observar que en aquests casos el so [n], en 
contacte amb un so velar, es velaritza i esdevé [N], amb la 
qual cosa ja fa el rol propi de la consonant velar següent, 
que tendeix a emmudir, llevat que interessi de pronunciar 
amb èmfasi el mot en qüestió. 

4.1.2. Sons fricatius alveolars

Els sons [s] i [z] esdevenen muts en els casos següents:

•  [s] en els plurals acabats amb -igs: desigs (desi[tSø]), 
-nxs: esfinxs, -xs: índexs, -çs: falçs, senzillament per 
la dificultat de pronunciar tres consonants seguides, 
que poden ser diferents, com en desigs (desi[tSs] → 
desi[tSø]), o bé les dues últimes poden tenir el mateix 
so, amb la qual cosa la marca de plural, el so [s], 
emmudeix: esfinxs (esfi[Nss] → esfi[Nsø]), índexs 
(índe[kss] → índe[ksø]), falçs (fa[lss] → fa[lsø]), de 
manera que els mots d’aquest tipus sonen igual tant 
en singular com en plural. 

•  En els mots aquests i posts (en plural), i també per la 
dificultat de pronúncia que presenten, s’emmudeix, 
no la s del plural, sinó la primera: aquests (aque[øts]), 
encara que després vingui un mot començat amb 
vocal; i posts (po[øts]), mot, aquest darrer, que passa 
a pronunciar-se igual que pots (del verb poder), o bé 
com el plural pots, del substantiu pot). 
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•  [s] en l’esmentat determinant aquest, en singular, s’em-
mudeix igualment quan va seguit d’un mot començat 
amb consonant: aquest llibre (aque[ø]t llibre); però no 
si és seguit de vocal (cf. més endavant, § 4.2.2). 

4.1.3. Els sons líquids [l] i [\]

Aquests dos sons emmudeixen en els contextos que ana-
litzem a continuació.

•  Quant al so [l], en algunes terminacions àtones en 
-ol és freqüent, en el parlar col·loquial, no pronunciar 
la -l final, tot i que en una parla més acurada cal no 
emmudir aquell so: bonítol (bonito[ø]), déntol, drò
pol, furóncol, llamàntol, llombrígol, nínxol, rínxol; 
Campdevànol. Nogensmenys, alguns d’aquests mots 
són admesos, com a mínim en algun diccionari, sense 
el so lateral final. Així, en el DIEC2 també cons-
ten les entrades dropo i floronco, per exemple. Igual-
ment, en el DCVB, en donar-ne les variants fonèti-
ques, s’admet, per al barceloní, les formes bonit[u], 
f loronc[u], llamant[u]; i, en altres casos, ambdues 
formes encapçalen l’entrada: nínxol o ninx[u], rínxol 
o rinx[u], fets, tots ells, que demostren la tendència 
a emmudir aquest so, especialment en els mots que 
tenen una major freqüència d’ús. 

•  Pel que fa al so [\], no es pronuncia, en posició final, en 
els casos següents: 

•  En els infinitius aguts: cantar (canta[ø]), saber, dormir. 

•  En paraules derivades acabades amb els sufixos -ar, -er, 
-or, -dor: 
-ar: alzinar (alzina[ø]), bestiar, colomar, roquissar; 
-er: carnisser, fuster, peixater, sabater; 
-or: agror, antigor, blavor, foscor; 
-dor: alliçonador, caçador, domador, durador. 

•  En moltes altres paraules, ja siguin monosíl·labes: clar 
(cla[ø]), dur, flor, plor, por; ja siguin polisíl·labes: ahir 
(ahi[ø]), carrer, dolor, editor, madur, monestir, picor, 
remor, segur, senglar, tercer1.

•  Tampoc no es pronuncia, habitualment, el so [\] de 
l’arrel en mots tals com arbre (a[ø]bre), i en els seus 
derivats, o bé en prendre, infinitiu, i en les formes del 
futur i del condicional del seu paradigma verbal (pren
dré, prendria, etc.), o en els seus derivats i compostos 
(aprendre, comprendre, etc.). Tanmateix, en determi-

1.        Malgrat això, hi ha alguns mots (monosíl·labs o no), la r final dels quals 
sí que es pronuncia: 

 acer (ace[\]), amor, atur, avar, bar, calamar, car, cor, clor, enyor, error, 
fervor, familiar, far, favor, fèmur, gir, honor, licor, llar, mar, mer, motor, 
mur, nèctar, or, pur, respir, sospir, tir, tresor, vulgar. 

     Igualment, aquest fenomen es dóna en alguns adjectius polisíl·labs cul-
tes, acabats amb: 

-ar: exemplar, lumbar, popular, triangular; -er: auster, enter, pròsper, 
sever; -or: carnívor, menor, sonor; -ur: obscur, prematur; i en determi-
nats antropònims: Empar, Òscar; Ester, Homer; Casimir, Mir; Hèctor, 
Isidor; Artur, Epicur.

     I el mateix succeeix amb altres noms, en general, cultes, o bé amb estran-
gerismes i neologismes, etc.

nats àmbits, com ara el teatral, o en el cant o la recitació 
de poesia, no és estrany de sentir aquest so, precisament 
més propi d’un registre culte o literari. 

Tot i això, estic observant, entre els estudiants, una ten-
dència cada vegada més gran i més sistemàtica a pronunciar 
la primera r de [pÉnd\ǝ], probablement per llacunes en la 
seva competència lingüística, senzillament perquè la veuen 
escrita i, doncs, la pronuncien.

4.1.4. La grafia h 

La grafia h, en català, es manté muda, fins i tot en certs 
mots estrangers catalanitzats (menys en la pronunciació 
d’alguna interjecció, com he, he, etc.). Així, doncs, mots 
com hàmster ([ø]àmster), handbol, handicap, hoquei, es 
pronuncien sense aspirar la h. De fet, de cara als Jocs Olím-
pics de Barcelona (1992), i aprofitant l’efemèride, es va cata-
lanitzar tota una sèrie de paraules, moltes d’elles anglicis-
mes, referides al camp de l’esport. 

Per contra, sí que es fa l’aspiració en mots estrangers no 
adaptats a la fonètica de la nostra llengua, com Heidelberg, 
hippy, hobby. 

4.2. Sensibilitzacions

La sensibilització consisteix a pronunciar determinats 
sons consonàntics que en altres contextos són muts. És a dir, 
certs sons, que no es pronuncien, se sensibilitzen i es diuen 
quan, trobant-se a final de mot, s’enllacen amb la paraula 
següent, començada amb vocal, o quan s’afegeix a aquesta 
mateixa paraula la -a del femení. Vegem en quins casos més 
habituals es dóna aquest fenomen.

4.2.1. Sons oclusius

•  El so [p] de formes de l’imperatiu que acaben amb -mp 
se sensibilitza quan va seguit d’un dels dos pronoms 
febles hi o ho: irromphi (irrom[p]-hi), interrompho.

•  El so [b] de la preposició amb se sensibilitza sempre 
que la paraula següent comença amb vocal: amb astú
cia (am[b] astúcia), amb el barret posat, amb excuses, 
pa amb oli. 

•  El so [t] final d’alguns monosíl·labs com cent, quant, 
sant, vint… s’acostuma a sensibilitzar quan la paraula 
següent comença amb vocal, tot i que aquesta pronún-
cia es perd entre les generacions més joves: cent homes 
(cen[t] homes), quant és?, sant Andreu, sant Antoni, 
sant Esteve, vint anys, vintitres cosins. 

En l’exemple quant és? és evident la confusió a què 
pot dur el fet de no sensibilitzar el so [t], ja que, si és així, 
es pronuncia igual que quan és. Imaginem, per tant, les 
dues preguntes que segueixen: «La festa, quant és?», o 
bé «La festa, quan és?». És clar que, normalment, el con-
text ja s’encarrega de desfer l’ambigüitat del doble sentit, 
però insistim que una parla correcta evita, precisament, 
equívocs d’aquesta mena. Pel que fa a sant Antoni, 
actualment, per la megafonia dels transports públics 
de Barcelona, s’anuncia l’esmentada parada, de metro 



sociolingüísticafonètica

o d’autobús, sensibilitzant el so [t], de manera que els 
usuaris es van acostumant a sentir aquest so. I per la 
ràdio, en anunciar les temperatures per comarques, és 
freqüent de sentir com el locutor sensibilitza el so [t] de 
Alt Empordà (Al[t] Empordà), per exemple.

•  El so [t] final dels gerundis es pronuncia quan va seguit 
d’un dels pronoms febles hi o ho: ananthi (anan[t]-hi), 
mirantho; essenthi, sabentho; dorminthi, servintho.

•  Els sons [k] i [g] de mots acabats amb -nc o -ng se sen-
sibilitzen en sintagmes curts: blanc i vermell (blan[k] 
i vermell), cinc homes, tinc armes; sang i fetge, etc., 
siguin sords o bé sonoritzats.

4.2.2. El so fricatiu alveolar [s] 

•  El so [s] del demostratiu aquest es pronuncia quan 
la paraula següent comença amb vocal: aquest arbre 
(aque[s]t arbre), aquest himne, aquest home, aquest 
ordre, tot i que la tendència, sobretot entre els joves, és 
la de mantenir l’emmudiment també en aquests casos. 

4.2.3. Els sons ròtics

•  El so [\] final dels infinitius aguts se sensibilitza en con-
tacte amb un pronom feble enclític: anarhi (ana[]-hi), 
posarlo; saberne, fervos; adormirse, distribuirte.

•  El so [\] de les terminacions -er, -or i -dor i d’altres se 
sensibilitza en formar-ne el femení o derivats: 

-er: peixater → peixatera; peixater → peixateria; car
rer → carreró. 

-or: dolor → adolorit, remor → remorejar.
-dor: caçador → caçadora (fem.), domador → doma

dora; acollidor → acollidora, durador → duradora.

•  El so [\] final també se sensibilitza en formar altres mots 
flexionats o derivats, sempre que després vingui una 
vocal: clar → clara, clarejar, dur → dura, duresa, flor 

→ floreta, florit, florista, madur → madura, maduresa, 
plor → plorar, ploraner, plorós, por → poruc, segur → 
segura, seguretat, etc.

Després d’haver analitzat els fenòmens de la sonorit-
zació, l’assimilació, la geminació i l’emmudiment i la sen-
sibilització, tant dins la paraula com per fonètica sintàc-
tica, podem concloure que els sons es contagien els uns 
dels altres, de manera que, en posar-se en contacte dins 
el context fònic, les característiques dels uns i dels altres 
s’influencien mútuament, i aquest fet comporta canvis o 
alteracions en aquests sons que es pronuncien enllaçats 
dins la seqüència. u
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La llengua a la xarxa
Daniel Ruiz-Trillo

Per sort, la llibertat d’expressió, de reunió i de manifesta-
ció que es qüestiona en altres àmbits, a internet encara 
perviu, i amb més força que mai. La xarxa és un espai 

de lluita, de divulgació, de compromís, d’entesa i d’unitat. 
Actualment és gairebé  l’únic indret on es fan ben presents i 
ben palesos els Països Catalans i és alhora l’aixopluc on dese-
nes d’entitats en defensa del català viuen i perviuen, i on la seva 
tasca pot arribar a tot arreu i a tothom, sense cap trava legal. 

Per tant, els principals grups impulsors de la normalit-
zació de la nostra llengua utilitzen internet per a difondre 
el seu missatge, els seus projectes i les seves campanyes, a 
través dels seus webs i portals. Aquí en veiem alguns. Cal 
tenir en compte que, a part d’aquestes pàgines, la majoria 
d’aquests grups tenen FB i Twitter. 

http://www.omnium.cat és el web d’Òmnium Cultural, on es 
poden trobar notícies de l’entitat, una agenda d’activitats i altres 
projectes, com ara el Voluntariat per la Llengua, el Premi Sam-
bori, la Flama del Canigó, l’Observatori de l’Estatut o el Quedem. 
També hi podem trobar enllaços a les xarxes socials de l’entitat. 
Es tracta d’un web renovat i relativament nou, que aposta per la 
imatge corporativa de l’entitat i per dinamitzar i donar visibilitat als 
seus projectes, sobretot els d’ensenyament del català als nouvinguts. 

http://www.cal.cat és el web de la CAL (Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua), que inclou articles d’opinió, un resum de 
la seva revista (L’Escletxa), una agenda, enllaços i comentaris, a 
part de vídeos interessants relacionats amb el català i la lluita per 
la seva normalització, com la manifestació de Palma, etc. Altres 
seccions del web que val la pena de visitar són: nuclis, notícies i 
projectes i campanyes. En aquesta última secció podem destacar 
els principals projectes duts a terme per la CAL: el Culturaviva, 
el Correllengua i els actes de Sant Jordi, l’eix central dels quals 
és el Premi Joan Coromines. Sens dubte, aquest web és bàsic per 
a anar informats de la lluita popular per la llengua, especialment 
de la manifestació més gran que passa cada any per desenes de 
comarques, el Correllengua.

http://www.plataforma-llengua.cat és un portal interes-
santíssim on es barregen continguts informatius amb vídeos, 
estudis, publicacions i la seva revista, anomenada La Corbe

lla. El web, molt modern i vistós, intenta ser tan optimista 
com la mateixa plataforma, que mes rere mes recull els fruits 
de la seva tasca: l’ús del català per part d’Ikea, Samsung i 
altres empreses. També han aconseguit que s’utilitzi el català 
en diversos jocs i joguines. A més a més, la Plataforma per 
la Llengua ha editat unes targetes de vocabulari bàsic català 
per als treballadors de la restauració. Un dels enllaços que hi 
podem trobar és el de Som Escola, federació que aglutina enti-
tats en favor de l’escola catalana. 

http://www.acpv.cat és el web d’ACPV (Acció Cultural del 
País Valencià), ara centrat bàsicament en la defensa de TV3 i de 
la seva recepció a les comarques valencianes, arran del tanca-
ment de repetidors per part del govern del Francisco Camps. A 
part d’aquest tema, també s’hi poden trobar notícies d’altres cam-
panyes que coordina ACPV a favor del català, com ara concerts, 
xerrades, exposicions, publicacions i diverses manifestacions per 
a reclamar els drets dels parlants de la nostra llengua.

http://www.ocb.cat és el web de l’OCB (Obra Cultural Balear), 
on destaquen les campanyes i els actes que aquesta entitat fa a 
favor de l’ús social del català a les Illes Balears, centralitzades a 
Can Alcover. També hi podem trobar informació que ens pot ser 
útil si ens sentim discriminats per part de les institucions.

http://www.airenou.cat és el web d’Aire Nou de Bao, una enti-
tat del Rosselló que vetlla per la normalització de la llengua i de 
la cultura a la Catalunya del Nord, que posa l’accent en la cultura 
popular i tradicional i en les campanyes d’àmbit local. Ells són 
uns dels responsables del LipDub pel Català que va tenir lloc a 
Perpinyà a finals de març. 

http://www.obracultural.cat és el web d’Obra Cultural de 
l’Alguer, una entitat que fomenta el català a través de classes, 
premis, l’edició d’un diari i l’assistència i la traducció per a 
altres institucions. Hi podem trobar notícies relacionades amb 
les activitats de l’associació i amb la vida cultural de l’Alguer 
en general. u

http://www.omnium.cat
http://www.cal.cat
http://www.plataforma-llengua.cat
http://www.acpv.cat
http://www.ocb.cat
http://www.airenou.cat
http://www.obracultural.cat
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Ramon Amigó: 
el nom genuí de cada fragment de territori
Jordi Ginebra

Ramon Amigó i Anglès va morir 
el proppassat 16 de setembre, des-
prés d’una operació que no feia 

pas preveure el fatal desenllaç. Tenia 
vuitanta-sis anys, però estava bé i con-
tinuava treballant. L’11 de setembre 
havia participat en els actes de la Diada, 
i l’endemà havia anat a la concentració 
de la plaça Mercadal de Reus a favor 
de la immersió lingüística a les escoles 
de Catalunya. El seu traspàs, doncs, va 
sorprendre tothom.

Ramon Amigó era la màxima auto-
ritat científica en toponímia i onomàs-
tica catalanes; una autoritat que havia 
adquirit a còpia d’anys d’estudi i d’ex-
ploració directa del territori, sense 
haver tingut l’ajut que sempre propor-
ciona haver anat a la universitat. Havia 
nascut a Reus l’any 1925 i havia hagut 
de posar-se a treballar ben aviat, en la 
fredor de l’inici del franquisme. Fins a 
la seva jubilació (1990) va ser empleat 
en departaments d’importació i expor-
tació d’empreses comercials i indus-
trials. A divuit anys va publicar amb 
pseudònim uns versos en català en 
una revista clandestina, i això li va fer 
conèixer Joaquim Santasusagna, que el 
va iniciar en l’afició a la muntanya. I 
de l’afició a la muntanya va passar a 
la passió pels noms de les muntanyes, 
dels camins, dels rius, dels pobles del 
país. Una passió, però, que anava de 
bracet amb la raó: la raó li deia que la 
dedicació a l’onomàstica era també un 
deure; un deure derivat d’un cert sen-
tit de país. Per això es va implicar en 
la docència de la llengua, i va ser un 
dels iniciadors, al començament de la 

dècada dels anys seixanta, dels cursos 
de català a Reus.

El seu primer treball d’onomàstica 
publicat com a llibre, Els topònims de 
la ciutat i el terme de Reus (premi Edu-
ard Brossa 1955), va veure la llum l’any 
1957. Després en vindrien molts més, 
com Els topònims del terme munici
pal i del poble de la Mussara (1963), 
Els topònims del terme municipal i del 
poble de Constantí (1968), Toponímia 
del terme municipal de Vilallonga de 
Ter (1979) –obra d’interès particular, 
perquè responia a un encàrrec de Joan 
Coromines, que en va supervisar curo-
sament l’elaboració–, Noms de lloc i de 
persona del terme de Prades (1985), 
Materials per a l’estudi dels noms de 
lloc i de persona, i renoms, del terme 
de Reus (1988) o Onomàstica del terme 
municipal de Porrera (2011), obra que 
ja no va poder veure impresa, com pas-
sarà amb la corresponent a la toponí-
mia de Tamarit, feta en col·laboració. 
Les monografies es van complemen-
tar amb obres metodològiques –Sobre 
inventaris de noms de lloc: introducció 
metodològica (1989) i Introducció a la 
recerca en toponímia i antroponímia 
(1999)– i amb llibres miscel·lanis com 
Llenguatge endins: un recorregut histò
ric pels noms de lloc (2000) o Onomàs
tica i llenguatge (2011) –el darrer que va 
publicar en vida. Amigó havia impartit 
cursos d’onomàstica a les universitats de 
València, Lleida i Tarragona (Rovira i 
Virgili), i havia estat vicepresident de la 
Societat d’Onomàstica.

Amigó també va col·laborar en la 
tercera edició de la mítica guia Les 
muntanyes de Prades, el Montsant i 
serra la Llena (1960), de Josep Iglésies 
i Joaquim Santasusagna, i va ser autor 
de publicacions sobre història i sobre 
llengua, com ara L’ensenyança de la 
llengua catalana, des de Reus, sota el 
franquisme (1994), Siurana de Prades: 
la terra i la gent (1998), Amb penyals 
d’un blau cansat (1998), El tràfic amb 
el fred al Camp de Tarragona (2002), 

Un tríptic reusenc (2004), Homenatges, 
debats i records de muntanya (2005) o 
La Mussara un vell afecte. Notícies his
tòriques disperses (2006).

Amigó havia estat president del 
Centre de Lectura de Reus, de l’As-
sociació d’Estudis Reusencs i d’altres 
entitats. Era membre corresponent de 
l’IEC i, entre altres distincions, havia 
rebut el premi Jaume I d’Acció Cívica 
Catalana (1990), la Medalla Roger de 
Llúria de la Fundació Roger de Bel-
fort (1993), la Medalla d’Or de la ciutat 
de Reus (1994), la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya (1997), 
el premi d’investigació Antoni Pedrol 
Rius (1998) i el premi RecerCat 2005 
de l’Institut Ramon Muntaner.

El treball d’Amigó sempre va tenir 
un doble vessant. Era, en primer lloc, 
un treball científic: els seus textos estan 
dedicats a establir inventaris rigorosos, 
a buscar la dada precisa i l’evidència 
documental, a fer hipòtesis fonamenta-
des sobre la història dels noms; sovint a 
rebutjar falses etimologies –encara que 
siguin boniques– i a explicar amb detall 
evolucions que cal atribuir a associaci-
ons semàntiques posteriors. I, en segon 
lloc, era un treball vinculat a un com-
promís: el compromís amb el país. La 
dedicació a l’onomàstica era també, 
doncs, una manera de reivindicar drets 
i de contribuir a restituir l’ordre just de 
les coses. Per això demanava que l’es-
criptura dels noms propis no fos el reflex 
d’un estat de submissió que s’accepta 
com a inevitable. Sabia que els noms 
dels llocs i de les persones no són eti-
quetes neutres i intranscendents, sinó 
que «fabriquen» el territori. Per aquest 
motiu va escriure aquestes paraules: 
«Res no representa millor l’ànima d’un 
país que els noms genuïns –fet i fet, el 
llenguatge– amb què la gent ha batejat 
espontàniament cada fragment de terri-
tori i tot allò que s’hi conté.» 

Ens queda el treball fet. Trobarem a 
faltar l’amic. I enyorarem la seva actitud 
cívica. u

Ramon Amigó
Foto: M. gRàCia 
de la Hoz

http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Mussara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_la_Llena
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Igl%C3%A9sies_i_Fort
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Igl%C3%A9sies_i_Fort
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Santasusagna
http://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Tarragona
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Guido Sari
Recercador i autor de llibres en català de l’Alguer

David Pagès i Cassú

L’Alguer és un cas extraordinari 
de fidelitat lingüística. El català 
s’hi manté malgrat els estralls de 
les pestes dels segles xvi i xvii, que 
van produir un descens demogràfic 
enorme; l’entorn lingüístic diferent; 
la distància envers els altres territo
ris de parla catalana... Què és el que 
ho ha fet possible?

Ho ha fet possible un fet molt senzill: 
els qui vivien a l’Alguer, encara que de 
procedència forana, i que en parlaven 
la llengua, adquirien un nou sentiment 
de pertinença, una nova identitat: una 
identitat algueresa. En els segles xvi 
i xvii la cultura urbana i catalana de 
l’Alguer tenia un gran atractiu per als 
sards. Conèixer el català era un mitjà 
per a avançar socialment. D’aquesta 
manera l’alguerès, el català de l’Alguer, 
es va conservar al llarg de segles. Com 
ha dit vostè, hi havia una gran distància 
que separava l’Alguer dels altres ter-
ritoris de parla catalana i, per contra, 
una gran proximitat als països de parla 
sarda, i això, inevitablement, va pro-
duir uns canvis. 

De quina part de Cata
lunya provenien els 
catalans que s’hi van 
establir en el segle xiv?

Provenien d’arreu dels 
Països Catalans: Prin-
cipat, País Valencià, 
Ca ta  lunya del Nord, les Illes Balears... 
Després de la conquesta de l’Alguer 
per part de Pere el Cerimoniós, calia 
posar-hi ciutadans fidels a la Corona de 
Catalunya-Aragó. Devia ser impensable 
que la fortalesa més important del nord 
del Regne de Sardenya es pogués per-
dre per rebel·lions i conspiracions dels 
seus habitants. Per això foren expulsats 
els sards i els genovesos. 

La pervivència de l’alguerès era des
coneguda durant els segles xviii i 
xix. Al reusenc Eduard Toda, men
tre era cònsol a Sardenya, en 1887, 
el van informar de l’existència d’una 
llengua que no era el sard ni l’italià. 
Va redescobrir la pervivència de l’al
guerès, que donà a conèixer en dos lli
bres: Un poble català d’Itàlia: l’Alguer 

i Records catalans de Sardenya. Ens 
imaginem que la sorpresa i alegria 
que tingué devien ser immenses.

La descoberta de l’Alguer s’inseria 
molt bé en el panorama de descoberta 
i revalorització de la cultura i llengua 
catalanes en el període de la Renai-
xença. Per als renaixentistes catalans 
era un testimoni més d’un passat glo-
riós que es volia celebrar com a estí-
mul per a modificar la realitat present, 
si més no, des del punt de vista cultu-
ral. Catalunya s’havia oblidat de l’Al-
guer, i l’Alguer, de Catalunya; però crec 
més correcte dir que els intel·lectuals se 
n’havien oblidat, perquè, de ben segur, 
de contactes entre pescadors alguere-
sos i de les Illes n’hi devia haver, de 
tant en tant, abans de la correspondèn-

Guido Sari és un home savi i generós. Va néi-
xer a l’Alguer, es va doctorar a Càller (1975) i 
s’especialitzà en Arqueologia i Història de l’Art 
(1978). Fins al 2010 va exercir de bibliotecari. En 
l’actualitat viu entre la ciutat i el camp, i conti-
nua fent les coses que més l’apassionen, de les 
quals destaquem el seu treball —extraordina-
ri i incessant— a favor de la llengua catalana.
Ha estat un dels fundadors d’entitats tan dinà-
miques com l’Associació per a la Salvaguar-
da del Patrimoni Històrico-Cultural de l’Alguer 
(1988), la delegació d’Òmnium Cultural (1993), 
la Coral Francesc Manunta (1993)...
La seva activitat es tradueix, semblantment, 
en l’elaboració d’articles i llibres, com també 
en una presència assídua en actes públics de 
tota mena: classes, conferències, cursos, pre-
sentacions...
En aquesta entrevista ens parla de l’Alguer, de 
la relació existent amb la resta dels territoris 
de parla catalana, així com del passat, present 
i futur de la nostra llengua en aquesta bella 
ciutat sarda.

Guido Sari és un prestigiós intel·lectual alguerès
Foto: Massimiliano Caria
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cia entre Manuel Milà i Fon-
tanals i Ignazio Pillito (1864), 
amb motiu dels Jocs Florals, 
abans del viatge de l’arqueò-
leg Francesc Martorell (1868) 
i del de Toda (1887). També la 
gent del poble, a ciutat, havia 
perdut la consciència de l’ori-
gen català de la pròpia llen-
gua, tot i ser ben conscients 
de no pertànyer culturalment 
a Sardenya. Encara fins avui 
el gentilici sard remarca la 
diversitat de cultura i llengua 
entre un alguerès i un illenc. 
En un període de pors nomi-
nalistes com el nostre i de cap-
teniments políticament cor-
rectes, molts desdenyen aquest 
costum i l’estigmatitzen com a 
discriminatori i racista, men-
tre que és, simplement, un 
signe d’identitat. La ciutat de 
l’Alguer no va ser mai discri-
minatòria ni racista, com ens ensenya 
tota la seva història. L’expulsió del sards 
del segle xiv va tenir lloc per necessi-
tats estratègiques, polítiques, i s’enqua-
dra en una òptica de fa set segles.

Què aporta el català a l’Alguer?

Una llengua de cultura i una cultura 
urbana que la van caracteritzar mar-
cadament respecte de la cultura sarda. 
El català va fer que, per segles, malgrat 
la distància o l’aïllament, encara per-
visquessin a l’Alguer valors i referents 
simbòlics compartits amb la resta dels 
Països Catalans. El mateix hipocorístic 
Barceloneta, per a indicar l’Alguer, n’és 
una mostra. A més, les seves pregones 
arrels catalanes, també avui, malgrat 
el retrocés de la llengua, permeten a la 
ciutat de tenir un horitzó cultural més, 
ultra el de la cultura i llengua italia-
nes, que li provenen de l’entorn social i 
de l’escolarització. Un avantatge i una 
riquesa dels quals, fins avui, els algue-
resos no sabem treure profit.

Teniu enllestit un llibre de sociolin
güís tica titulat Notes sobre l’estat 
actual de la llengua (consideracions 
sobre l’alguerès d’avui). Hem parlat 
de passat en relació amb l’alguerès. 
Ara ens agradaria que ens parléssiu 
del present i, també, del futur. 

Allò que més necessitem, en el present, 
és una planificació lingüística. L’Ajun-
tament i l’Espai Llull van plantejar fa 
uns quants mesos unes estratègies de 
recuperació de la llengua. Fins avui, 
però, no es veu res de concret. La crisi 
generalitzada pot alentir les iniciatives 
a favor de la llengua. També tenim por 
que, seguint una vella tradició, els talls 
dels finançaments colpeixin sobretot el 
sector cultural i, en especial, el vessant 
lingüístic. De segur, també, amb finan-
çaments reduïts, les associacions cultu-
rals que treballen en favor de l’idioma 
local continuaran fent coses per tal de 
promoure’n l’ús, com ara cursos de llen-
gua, conferències, publicacions i pre-
sentacions de llibres relacionats amb la 
cultura catalana, però ens fa falta una 
intervenció institucional. La possibili-
tat que les associacions culturals inci-
deixin en el context social per a capgirar 
els comportaments lingüístics és força 
limitada. Només un pla d’intervencions 
institucionalitzades pot tornar el pres-
tigi a la llengua i impulsar actituds de 
lleialtat lingüística. Pensem en la possi-
bilitat de fer servir el català de l’Alguer 
com a llengua vehicular per a l’ensenya-
ment a les escoles, o bé assegurar-ne la 
presència en els mitjans de comunica-
ció i en la retolació comercial. Això, 
certament, no ho poden aconseguir les 

associacions. I si no es dóna nou pres-
tigi a la llengua, no es pot esperar que, 
qui avui la negligeix i no la transmet 
als fills, pugui canviar d’actitud. Sé que 
aconseguir l’objectiu de fer necessari 
l’ús de la llengua és força difícil, però 
tenim el deure d’intentar-ho. No sé si 
la meva llengua tindrà un futur; sé que 
com a compromís individual actua ré 
perquè en tingui, i això ho faran també 
tots els qui malden per la seva supervi-
vència. En alguns casos l’acció és més 
important, crec, que els resultats. 

Com el té resolt, l’Estat italià, el tema 
de les llengües?

Les llengües que confinen amb altres 
Estats no tenen problemes de tutela o, 
si més no, no en tenen de grossos; però, 
pel que fa a les altres llengües, les illes 
lingüístiques, el discurs és diferent. És 
significatiu que una llei nacional de 
tutela de les minories lingüístiques his-
tòriques es remunti només a l’any 1999, 
la núm. 482, precedida de la llei regio-
nal sarda de 1997, la núm. 26, que, però, 
més que una llei per a promoure l’ús de 
la llengua sarda i les altres varietats al-
lòctones presents en el territori de l’illa, 
i doncs també el català de l’Alguer, en 
realitat protegeix sobretot el folclor sard. 
A més, la llei estatal estableix per a l’en-
senyament una prèvia petició per part 

David Pagès i Guido Sari en un moment de l’entrevista, 
a la Seu d’Òmnium Cultural de l’Alguer
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de les comunitats interessades. Però és 
clar que, si la gent està condicionada 
per la convicció que les llengües locals 
no tenen futur ni sentit en una societat 
globalitzada, difícilment en demanaran 
l’ensenyament per als fills.

Quina és la relació existent entre 
l’italià, el sard i el català a l’illa de 
Sardenya?

L’italià és la llengua vehicular de tots 
els habitants de l’illa; el sard, amb les 
seves varietats, és la llengua familiar 
i col·loquial de la majoria dels sards, i 
el català, el trobem només a l’Alguer. 
I aquí passa que els nouvinguts sards, 
a diferència d’allò que passava encara 
en tota la primera meitat del segle xx, 
un cop traslladats a ciutat, no s’integren 
lingüísticament, i continuen fent ser-
vir el sard per a funcions comunicati-
ves que involucren persones del mateix 
grup d’edat o procedència. El català de 
l’Alguer, per això, experimenta un des-
cens, no solament social, sinó també 
demogràfic, ja que tan sols pot comp-
tar amb parlants d’arrelament més antic. 
Aquests, però, si bé entre ells es relaci-
onen en alguerès, no el fan servir per a 
relacionar-se amb els fills. 

I com la viuen, els joves, la qüestió de 
l’alguerès?

Si els joves són fills de matrimonis 
mixtos o de gent forana, la qüestió 

de la llengua els deixa del tot indife-
rents. Igual indiferència poden trobar 
de vegades en els joves que tenen pares 
usuaris rutinaris de la llengua, però en 
aquest cas, si se’ls dóna la possibilitat 
de reflexionar sobre el «dialecte», se’ls 
pot despertar l’interès per la qüestió. 
L’entrebanc és que l’entorn social no 
els estimula a fer ús d’una llengua (de 
la qual tenen més competència pas-
siva que activa), que veuen desprove-
ïda dels seus àmbits de representativi-
tat. No hi ha cap reforç institucional 
que els proposi el coneixement de l’al-
guerès com un valor; no van tenir, ni 
tenen, cap ensenyament instituciona-
litzat que els hagi transmès orgull per 
la llengua històrica de la pròpia ciu-
tat. I, a més, hi ha modes culturals 
enemigues dels idiomes locals, que, 
fàcilment, poden apagar un eventual 
interès envers aquests. 

A les escoles, ¿s’hi dediquen prou 
hores, a l’ensenyament de la llengua?

No. L’ensenyament sempre ha estat un 
problema per a l’alguerès. Abans que 
Òmnium Cultural, l’any 1999, portés 
l’alguerès a les escoles mitjançant el 
Projecte Palomba, l’Associació per 
a la Salvaguarda del Patrimoni His-
tòrico-Cultural de l’Alguer havia fet 
classes de l’idioma local gràcies a la 
col·laboració de mestres, professors i 
voluntaris, però com que amb el Pro-
jecte Palomba es va reeixir a involu-
crar-hi més mestres, i d’altra banda 
hi havia la possibilitat d’una coordi-
nació més constant, hi vam renunciar 
per donar col·laboració a Òmnium. 
Actualment, el Projecte Palomba con-
sisteix en una hora setmanal d’algue-
rès en escoles públiques i privades de 
l’Alguer, arran de convenis amb les 
direccions didàctiques. Més o menys 
85 classes entre escola de la infància, 
primària i secundària de primer grau, 
arribant a més de 1.500 alumnes cada 
setmana. A més, cal recordar una sec-
ció experimental a dins l’escola dioce-
sana de Sant Joan Bosco a Muntanyés, 
a la rodalia de l’Alguer, una escola tri-
lingüe (català, italià, anglès) per a la 
infància, que es diu La Costura i que 
va ser impulsada per Òmnium Cultu-
ral. Aquests projectes tenen el suport 
de l’ajuntament i de la Generalitat de 

Catalunya. És clar que una hora a la 
setmana és massa poc, i a més aques-
tes poques hores són fora de l’horari 
curricular. Caldria poder introduir 
més hores, però no sols d’alguerès, 
sinó també d’ensenyament en algue-
rès. És molt positiu que, malgrat l’ho-
rari tan minso, el fet mateix que s’en-
senyi alguerès a les escoles susciti en 
els pares una nova i positiva valora-
ció de la pròpia llengua. D’això en tinc 
prova perquè, casualment, en vaig sen-
tir comentaris. Una confirmació que, si 
es represtigia la llengua, es pot afavo-
rir el retorn del seu ús social. 

 L’any 1993 vau ser entre els funda
dors d’Òmnium Cultural de l’Alguer.

Sí, i ho recordo sempre amb nostàlgia, 
perquè entre els fundadors hi havia Mn. 
Francesc Manunta, que va actuar de 
primer president. Les trobades, en un 
primer període, les vam fer al seu pis. 
Ens assèiem al voltant de la seva taula. 
A tots plegats ens feia una gran il·lusió 
treballar per la llengua i discutir espe-
rançats de les coses a fer. El seu entu-
siasme era encomanadís, i el seu amor 
per la llengua, entranyable. No trobo 
altre mot més adient.

Un tema de debat viu a la ciutat és 
la relació que hi ha d’haver entre el 
català estàndard i les variants de la 
llengua? Quina ha de ser, segons el 
vostre parer?

La relació entre el català estàn-
dard i la varietat dialectal crec que ha 
de ser, i em sembla gairebé dir la cosa 
més òbvia del món, una interconnexió 
entre elles dues, com dues pautes que es 
puguin sobreposar, o com facetes d’un 
mateix prisma que compleixen diferents 
funcions i que emprem segons quines 
funcions volem que compleixin. Miri, 
personalment crec just que la varie-
tat guardi alguns seus trets peculiars, 
però això no ha de ser una trava per a 
una modernització i codificació de la 
varietat. Aquesta, i considero en espe-
cial el cas de l’alguerès, no ha de viure 
aïllada; ha de poder comunicar amb els 
parlants d’altres varietats de la mateixa 
llengua, i això sols ho pot fer si es con-
sidera el català estàndard com a referent 
imprescindible. De vegades, la defensa a 
ultrança de les peculiaritats amaga coses 

Portada del llibre Fem teatre fem llengua
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de natura, diguem-ne, extralingüística, 
com ara peresa, ignorància, o bé unes 
tendenciositats que, malauradament, 
marquen algunes afirmacions extempo-
rànies, tant orals com escrites, que de 
tant en tant hom pot sentir en contra de 
la unitat de la llengua.

Els intel·lectuals com vós, ¿estan 
en contacte amb la resta dels intel
lectuals catalans, o bé la seva tasca 
i àmbit de relació se circumscriuen 
a l’Alguer?

Si tots els nostres àmbits de relació es 
limitessin a l’Alguer, els nostres confins 
intel·lectuals serien ben reduïts! Con-
frontar-nos i tenir relacions amb rea-
litats comunes més àmplies és un fet 
imprescindible si no volem esgotar-nos 
en un petit horitzó egocèntric, provincià 
i folclòric, atès que el perill de caure en 
el folclorisme és sempre present en les 
varietats aïllades. 

Quina ha de ser, segons el vostre pa 
rer, la relació que ha de tenir l’Alguer 
amb la resta de territoris de parla 
catalana?

Crec que l’Alguer ha de desenvolu-
par una mica més la idea de pertànyer 
lingüísticament als Països Catalans, 
amb totes les conseqüències que això 
comporta; igualment, els Països Cata-
lans haurien de desenvolupar la mateixa 
idea envers l’Alguer. Estem tips, per 
exemple, de la definició de l’alguerès 
com de la més exòtica de les varietats 
de la llengua catalana, definició que 
pot generar actituds no correctes: allò 
que és exòtic es mira des de fora, hi ha 
sempre una mena de distanciament que 
impedeix de veure la seva supervivèn-
cia estrictament lligada a la nostra. Fóra 
més just definir-lo com la varietat demo-
gràficament més petita, que més va ser 
afectada per la distància del lloc d’ori-
gen. Crec que, posada així, podria can-
viar la percepció de les coses. M’agrada-
ria que hi hagués relacions més intenses 
que poguessin involucrar sobretot els 
nostres joves. Una xarxa de relacions, i 
no solament culturals, sinó també eco-
nòmiques, tan estreta, que de cap de les 
maneres els polítics, que fins ara han 
considerat la qüestió de la llengua com 
un problema secundari, poguessin con-
tinuar no fent-ne cas.

Des del 5 de febrer del 2004 exis
teix un servei de vols regulars entre 
Girona i l’Alguer. L’efecte Ryan Air 
deu haver generat un fenomen molt 
positiu de cara a augmentar el nom
bre de connexions i relacions amb 
Catalunya...

La possibilitat de vols regulars entre 
Girona i l’Alguer té un valor enorme: 
equival a un veritable canvi històrico-
antropològic. Ha permès a un munt 
d’algueresos, que altrament no ho hau-
rien pogut fer, de visitar Catalunya i 
de tenir relacions amb catalans, que 
és el que més ens interessa. Tenir rela-
cions amb catalans continentals sig-
nifica fer servir la llengua, tant oral 
com escrita, usar la pròpia i intentar 
aprendre l’estàndard.

Què recomanaríeu a un catalanopar
lant que vingués a la ciutat de l’Alguer 
a passarhi uns quants dies?

Totes les vegades que ho puc fer, reco-
mano que actuïn en favor de l’ús de la 
varietat local, que catequitzin els algue-
resos sobre l’oportunitat de fer servir 
la pròpia llengua. Com? Simplement 
demanant que, quan pregunten, hom els 
respongui en alguerès. No crec que hi 
hagi cap botiguer que vulgui renunciar 
a potencials clients solament perquè a la 
dependenta o al cambrer els costi can-
viar de codi lingüístic o perquè no hi 
tinguin competència activa. En aquest 
cas els faria seguir cursos de llengua i 
els parlaria en alguerès per tal de fer-
los-la aconseguir aviat.

Una persona com vós, que viu amb 
intensitat la seva condició d’alguerès, 
com es defineix? 

Sobre la condició d’alguerès, la resposta 
és molt senzilla, i em puc definir d’una 
sola manera: alguerès, que no és orgu-
llosa defensa o reivindicació d’un parti-
cularisme local respecte d’una cultura 
o llengua que volem diferenciar de la 
nostra (com fóra valencià versus català), 
sinó afirmació del fet que, com a algue-
rès, tinc l’orgull de poder entroncar en 
una cultura, la de la petita Alguer, dues 
cultures grandíssimes i de considerar-les 
totes dues igualment meves; a més, com 
a militant de la llengua, m’afalaga que 
l’idioma dels meus pares procedeixi del 

de Ramon Llull, que va escriure abans 
que Dant Alighieri.

 L’any 2010 hi va haver un conjunt 
d’actes que commemoraven el cin
quantenari del «Retrobament» entre 
Catalunya i l’Alguer, el redescobri
ment dels llaços entre els dos ter
ritoris a partir del viatge en vaixell 
que 139 intel·lectuals i membres de 
la societat civil catalana van fer el 24 
d’agost de 1960. Ens consta que vós 
hi vau tenir un paper destacat. Fins 
i tot hi vau impartir una conferència, 
titulada «Breu història del Retroba
ment». Devia ser un esdeveniment 
molt especial.

L’esdeveniment era de debò molt espe-
cial, perquè commemorava el Retro-
bament de 1960, és a dir, un punt de 
culminació de tot un treball de recupe-
ració cultural després de l’allunyament 
entre Catalunya i l’Alguer provocat pel 
feixisme i la II Guerra Mundial. L’Al-
guer, arran de la caiguda dels mites 
del règim, va retrobar en si mateixa, 
en la pròpia història i en la pròpia llen-
gua, les energies per a un desperta-
ment cultural. «Redescobria» la prò-
pia cultura catalana, reconeixent-la 
com la més significativa, l’única que 
li donava una fesomia inconfusible... 
I Catalunya, per part seva, en anys de 
dictadura franquista, redescobria, per 
segona vegada, l’Alguer, i aquest cop 
com a lloc on el català es podia par-
lar lliurement. Va ser també una oca-
sió excepcional per a recordar perso-
nes com Pere Català i Roca, que no sols 
fou l’ànima del Retrobament, sinó que 
fou un element imprescindible per a la 
segona renaixença algueresa o, millor 
dit, fou la llevadora de la segona renai-
xença algueresa. Sense ell, sense la seva 
tasca engrescadora, molts dels autors de 
la segona renaixença no haurien pro-
duït les obres que van produir, potser 
no haurien tingut aquell revifament 
identitari que, per exemple, va caracte-
ritzar els joves de l’Agrupació Catalana 
d’Itàlia de la dècada dels seixanta. u

Guido Sari és d’aquelles persones 
que fan possible que la catalani-
tat, dispersa però unitària, sigui 
ben viva. 
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Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat ha editat 
el segon volum de l’obra 

completa del lingüista i engi-
nyer Jaume Vallcorba i Rocosa 
(1920-2010), que recull 138 ar-

ticles i textos breus escrits entre 
1963 i 2007, la majoria publi-
cats en el Butlletí dels Semina
ris d’Ensenyament de Català, 
revista que ell mateix va impul-
sar amb el professor i estudiós 
de la llengua Manuel Miquel i 
Planas. En el segon tom també 
hi trobem recollits estudis gra-
maticals, de divulgació lingüís-
tica i sobre mètodes d’ensenya-
ment publicats en la revista 
Llengua Nacional i Serra d’Or. 
Aquest volum de la Obra gra
matical i lingüística completa 
segueix el primer, publicat en el 
2010, poques setmanes després 
que Vallcorba morís, en el qual 
s’incloïen els tres llibres publi-
cats pel lingüista –Els verbs 
«ésser» i «estar» en català 
(1978), Punts essencials de ca
talà en lliçons breus (1978) i 
Història dels verbs ésser i estar 
(en català i en castellà) (1996)– 
i quatre monografies més, escri-
tes entre 1966 i 1997.

Vallcorba, a part de ser re-
cordat per haver estudiat ex-
haus tivament els verbs ésser i 
estar, també va aprofundir en 
l’ús dels pronoms en i hi i en 
l’estudi de la llengua oral i es-

crita, i va reivindicar, a través 
dels seus articles, l’ús d’un ca-
talà genuí, net de castellanismes. 
«Els qui hem fet molt camí tem-
poral en aquest món [...] compro-
vem que aquell català que era 
habitual en la nostra infantesa i 
adolescència ha canviat força: 
aquelles construccions habitu-
als, les de tothom i nostres, han 
estat substituïdes en força casos 
per unes altres maneres de cons-
truir l’expressió. [...] Així anem 
baixant, esglaó rere esglaó, cap 
al pis aliè», escriu Vallcorba en 
l’article «A cada bugada perdem 
un llençol». El segon volum 
també inclou textos sobre al-
guns calcs del castellà, com ara 
«Acabar amb: quan és bo i quan 
no ho és?» i «Posposar no és 
ajornar».

Queda pendent d’editar el 
tercer volum de l’obra com-
pleta, que recollirà 1.409 notes 
sobre qüestions gramaticals 
publicades setmanalment en el 
Bloc Maragall entre els anys 
1979 i 2005.

Els tres volums, amb gai-
rebé set-centes pàgines cadas-
cun, constitueixen una obra ri-
quíssima per a la recuperació 

del català no acastellanat i con-
tenen les investigacions més 
sòlides que s’han fet, amb mè-
tode diacrònic contrastiu, del 
segle xiii al segle xx, sobre l’ús 
dels verbs estar, ésser i d’altres 
com ara anar, tenir i haverhi. 
Una obra extensa, que el mateix 
Vallcorba va deixar enllestida 
abans de morir, tot i que ma-
lauradament no va arribar a 
veure-la impresa.

Jaume Vallcorba i Rocosa, 
pare del conegut editor Jaume 
Vallcorba i Plana, no tan sols va 
tenir un paper clau en l’estudi 
de la llengua, sinó que també va 
encapçalar la represa de l’ense-
nyament del català des de la 
clandestinitat l’any 1962, com a 
membre de la Delegació d’En-
senyament de Català d’Òm nium 
Cultural. En restablir-se la Ge-
neralitat, Jaume Vallcorba va 
ser vice-president de la Junta 
Permanent de Català (1981-
2001) i membre de la Junta 
Con  sultiva d’Òmnium Cultural 
(1979-2002). u

Núria Puyuelo

Jaume Vallcorba i Rocosa,
Obra gramatical i lingúística 
completa,
Publicacions Abadia de 
Montserrat,
Barcelona 2011.

Obra gramatical
i lingüística...

El català escrit és un ma-
nual d’autoaprenentatge 
de català que pot fer ser-

vei a lectors que vulguin assolir 
o consolidar una bona base de 
català: nouvinguts interessats a 

aprendre la nostra llengua, gent 
que durant el franquisme no va 
poder-lo aprendre a l’escola, per-
sones que vulguin aprovar el 
nivell C de català, estudiants que 
necessitin redactar més bé els 
treballs, etc.

És un llibre molt pràctic. Hi 
ha 36 unitats, i cada unitat se 
centra en un aspecte de l’orto-
grafia, de la morfologia o de la 
sintaxi de la llengua. Al principi 
de la unitat, amb quatre línies 
com a màxim, es diu quin és 
l’objectiu d’aprenentatge. Per 
exemple, la unitat 25, «Les perí-
frasis verbals», comença amb 
aquestes paraules destacades 
sobre un fons de color groc: «En 
aquesta unitat treballaràs les 
principals perífrasis verbals, 
unes estructures formades per 
més d’un verb.» A propòsit d’a-
questa unitat, cal dir que faríem 
una esmena a l’explicació sobre 
anar a + infinitiu; com a perí-
frasi d’imminència solament és 
correcta en imperfet.

Després de dir l’objectiu 
d’aprenentatge, s’exposa la teoria 
d’una manera breu i clara. I, a 
l’última part de la unitat, hi ha 
exercicis sobre el que s’ha tractat 

(amb les solucions al final del 
llibre). Els exercicis són impor-
tants sobretot com a reforç de la 
teoria apresa, però n’hi ha que 
també són una font d’enriqui-
ment del vocabulari: pencar, 
desempallegar-se, guerxo, min-
so, desa-hoalcalaix, etc.

Gràcies al disseny d’aquest 
manual i a l’ús que es fa del co-
lor, de seguida es pot veure on és 
cada part de la unitat i es distin-
geixen amb facilitat les incorrec-
cions de les solucions de la llen-
gua estàndard.

En aquest producte editorial 
es posa èmfasi en les incorrecci-
ons causades per interferències 
de la llengua castellana. En 
aquest sentit, diuen els autors: 
«Hem tingut en compte, espe-
cialment, les diferències entre la 
llengua catalana i la llengua cas-
tellana perquè hem pensat que 
aquesta comparació és útil per a 
la majoria d’aprenents.»

Així, doncs, turment en ca-
talà s’escriu amb u i no amb o 
com en castellà; alfil o elit són 
paraules agudes que no s’accen-
tuen; avantatge o antípodes 
són substantius masculins; al 
matí (no *pel matí) fa de can-

gur... En la frase Nenes, si el 
monitorusharenyatésperquè
devíeu estar distretes! hi ha 
una perífrasi verbal de probabi-
litat ben construïda, però *Ne-
nes,sielmonitorusharenyat
ésperquèestaríeudistretes! és 
una frase in   correcta.

Els autors del llibre són de la 
varietat dialectal central del ca-
talà (la varietat lingüística que 
té més pes demogràfic). Si es 
tracta alguna qüestió on hi ha 
divergències amb altres varietats 
dialectals, els autors, abans, so-
len posar-ho de manifest. Això 
es fa palès, per exemple, en la 
unitat 2, «Lletres A i E àtones». 
Un parlant del català oriental, 
se’ns diu, no distingeix pel so 
mestre (masculí) de mestra (fe-
mení). Per tant, un català de la 
part oriental del domini lingüís-
tic haurà de llegir amb més aten-
ció aquesta unitat.

En fi, es tracta d’un manual 
pensat com una ajuda per a es-
criure més bé el català, però de 
retruc, sens dubte, també serà 
una ajuda per a millorar l’ús oral 
de la llengua. u

Marc SaNgleS ViNyeS

El català escrit

Salvador Comelles, Teresa 
Garcia i Balasch, Carme 
Vilà i Comajoan,
El català escrit,
Ed. Barcanova,
Barcelona 2012.
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