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Dites.cat, de Víctor Pàmies i Riudor
Presentem un diccionari de locucions, frases fetes i refranys actualitzat  
i adreçat a un públic general, amb la voluntat de posar a l’abast de tothom el 
gran cabal lingüístic de la llengua catalana en aquest camp.

El lector interessat hi trobarà, al costat de les expressions més habituals  
i conegudes, més 2.600 expressions genuïnes i populars, que li seran de gran 
profit per incorporar en l’ús quotidià de la llengua. No solament farà grans 
descobertes sobre aspectes significatius que fins ara li eren desconeguts, sinó 
que enriquirà la seva llengua amb una gran varietat de matisos i sentits, que li 
permetran entendre millor la societat que l’envolta.

Què vol dir Untar-li les mans?, o Tenir una esponja al clatell? Com hem de 
dir, en català, El uno por el otro y la casa sin barrer? o Zapatero a tus zapatos? En 
castellà, quina traducció té Déu n’hi do!? o Lligar els gossos amb llonganisses?

A més, al final de l’obra hi trobareu dos índexs alfabètics que us facilitaran 
la consulta: un índex alfabètic català i un índex alfabètic castellà-català.
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CAMPAR

514 • Sord com una campana
Que no hi sent gens.

EXEMPLE: El teu oncle és sord 

com una campana.

SIN. Sord com una tapia.

CAST. Sordo como una tapia.

515 • Ventar les campanes
SIN. Vegeu Llançar les campanes 

al vol.

CAMPAR

516 • Campi qui pugui!
Que cadascú s’espavili.

EXEMPLE: Això no hi ha qui ho 

salvi. Campi qui pugui!

CAST. ¡Sálvese quien pueda!

CAN FELIP

517 • Anar a can Felip
Anar de ventre.

EXEMPLE: Ara torno. Vaig a can 

Felip que alguna cosa del dinar 

se m’ha posat malament.

SIN. Anar a veure el senyor Roca; 

Anar (o Fer) de cos.

CAST. Descargar el vientre; Hacer 

aguas mayores; Ir de vientre.

CAN GARLANDA

518 • Semblar can Garlanda
SIN. Vegeu Semblar can Seixanta.

CAN PISTRAUS

519 • Anar-se’n a can Pistraus
Perdre’s, malmetre’s alguna 

cosa.

EXEMPLE: L’opció del bulevard de 

la Diagonal de Barcelona se’n va 

anar a can Pistraus: tothom hi 

va votar en contra.

SIN. Anar-se’n en orris (o a fer 

punyetes).

CAST. Echarse a perder una cosa; 

Irse a hacer puñetas (o a pique, o 

al agua).

CAN SEIXANTA

520 • Semblar can Seixanta
Haver-hi un gran desordre.

EXEMPLE: De demà no passa que 

endreceu la vostra habitació, 

que sembla can Seixanta!

SIN. Semblar can Garlanda.

CAST. Parecer la casa de tócame 

Roque; Ser una merienda de negros.

CANALERA

521 • Fer-li canalera els ulls
SIN. Vegeu Plorar a llàgrima viva.

CANÇÓ

522 • Amb cançons
SIN. Vegeu Amb bones paraules.

523 • La cançó de l’enfadós
Es diu d’una cosa enutjosa que 

es repeteix sovint.

EXEMPLE: Miquel, no em vinguis 

amb la cançó de l’enfadós. T’he 

dit que has d’anar a fer deures i 

no em valen excuses.

SIN. El conte de la vella.

CAST. El cuento de nunca acabar.

CANDELER

524 • Caure del candeler
SIN. Vegeu Caure de l’escambell.

CANDELERA

525 • Quan la Candelera 
plora, l’hivern és fora; quan 
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CANYA

la Candelera riu, l’hivern és 
viu; tant si plora com si riu, 
l’hivern és viu
Refrany de pronòstic del temps 

que farà a partir del febrer.

CAST. Lluvia de febrero, despido de 

invierno.

CANDELETES

526 • Amb candeletes
Amb il·lusió.

EXEMPLE: Esperava el seu 

aniversari amb candeletes.

CAST. Como agua de mayo.

CANONGE

527 • Bons canonges i mal 
capítol
Al·ludeix als membres d’una 

corporació que manifesten en 

comú opinions diferents de les 

que manifesta cadascú d’ells 

en privat.

CAST. Buenos canónigos y mal 

capítulo.

CANSALADA

528 • Suar la cansalada
Fer grans esforços per 

aconseguir una cosa.

EXEMPLE: Feia molts anys que no 

feia excursionisme i va suar la 

cansalada per arribar al cim.

CAST. Entregarse en cuerpo y alma; 

Sudar la gota gorda (o tinta).

CÀNTIR

529 • Càntir nou fa l’aigua 
fresca
SIN. Vegeu Escombra nova 

escombra bé.

CAST. La jarra nueva hace el agua 

buena.

530 • Tant d’anar el càntir a 
la font, arriba que un dia es 
romp
Qui s’exposa amb freqüència 

al perill, tard o d’hora hi acaba 

sucumbint.

SIN. Tant va el càntir a la font que ve 

que es trenca; Tant i tant s’estira la 

corda, que ve que es trenca.

CAST. Cantarillo que muchas 

veces va a la fuente o deja el asa 

o la frente; Tanto va el cántaro a la 

fuente que al fin se rompe.

531 • Tant si el càntir topa 
amb la pedra com si la pedra 
topa amb el càntir, pobre 
càntir
SIN. Vegeu La corda sempre es 

trenca per la part més prima.

CANTÓ

532 • De cantó
SIN. Vegeu De gairó.

CAST. De canto.

CANYA

533 • Cantar-li la canya
Fer-li uns retrets greus.

EXEMPLE: Quan va veure que les 

coses no sortien com estaven 

previstes li va cantar la canya.

SIN. Cantar-li les quaranta; Dir-li 

quatre coses ben dites.

CAST. Decirle cuántas son cinco (o 

cuatro palabras bien dichas, o las 

verdades del barquero).

534 • No deixar canya dreta
Fer una gran destrossa.

Mot clau.En taronja, les locucions.

Nombre 
d’ordre que ens 
servirà per a les 
remissions dels 

índexs finals.

Sinònims de la 
locució, frase 
feta o refrany 

principal.

Exemple d’ús.

Frase feta 
principal.

En blau, els refranys.

En lila, les frases fetes. Equivalent en castellà.
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Tombant històric
La fl ama 
de la llengua
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L’any 1714, amb la fi  de la guerra de Successió a la corona espanyola, va 
signifi car per a Catalunya, com també per al País Valencià i les Illes Bale-
ars, un tombant històric: d’un sistema confederal en el conjunt hispànic 
es va passar a una subordinació al centralisme castellà. Felip V i els seus 
successors van anar imposant un model jacobí, imitat de l’Estat francès, 
procurant homogeneïtzar políticament, econòmicament, culturalment, 
lingüísticament, etc. tots els territoris sotmesos al mateix monarca. 

Aquest procés s’accentuà amb les dues dictadures del segle XX. Aca-
bat el franquisme i retornada la democràcia (fi nals dels anys setanta) 
hi hagué un consens general per a intentar superar el centralisme mit-
jançant l’establiment de l’Estat de les autonomies i el reconeixement 
de les «nacionalitats» històriques. Així Catalunya obtingué un Estatut 
d’autonomia que li deixava respirar una certa llibertat i li permetia 
d’administrar-se ella mateixa fi ns a cert punt. 

Amb el pas de les dècades, però, aquesta autonomia no es desplegà 
prou i hom tenia la impressió que es quedava estreta. Per això, ja entrats 
en el segle XXI, el Parlament de Catalunya elaborà un nou Estatut auto-
nòmic que, en el fons, tenia un caire confederal. Però aquest nou ins-
trument legal fou retallat pel Parlament espanyol i, després, novament 
retallat pel Tribunal Constitucional. Això provocà un gran malestar 
entre els catalans, que s’expressà en una multitudinària manifestació, 
a Barcelona, el juliol del 2010. 

Simultàniament, s’anaven notant entre la població els penosos efectes 
de la crisi econòmica del Regne d’Espanya i d’altres estats i s’anava pre-
nent consciència de l’espoli fi scal, juntament amb altres tractes discrimi-
natoris, a què era sotmesa Catalunya. Això dugué a la grandiosa mani-
festació de l’Onze de Setembre del 2012 a Barcelona, en què un milió i 
mig de persones seguien ja clarament una pancarta que deia: «Catalunya, 
nou estat d’Europa». Rebutjada, al cap de pocs dies, pel govern de Madrid 
una proposta catalana de «pacte fi scal», el president de la Generalitat de 
Catalunya convocà eleccions legislatives per a fi nals de novembre, elec-
cions que probablement duran a una majoria parlamentària sobiranista 
que intentarà convocar un referèndum d’autodeterminació.

Hem arribat, doncs, a un altre tombant històric. Es tracta, en prin-
cipi, que Catalunya —seguida, en la mesura en què ho vulguin, del País 
Valencià i de les Illes Balears— sigui lliure d’escollir el seu destí i que, 
d’una manera o altra, vegi totalment respectada la seva identitat naci-
onal. Ja sabem que costarà, perquè arrosseguem unes inèrcies seculars. 
Per això cal que tots els catalans estiguem a l’alçada dels moments que 
vivim. Necessitem molta unitat entre nosaltres mateixos, necessitem 
molta lucidesa, necessitem tacte, paciència, tenacitat. A més, no podem 
descuidar, en aquests moments i en els que vindran, l’atenció a la situa-
ció lingüística, que continua essent precària i que no es resoldrà pas 
positivament per art d’encanteri. Més que mai, ens cal la militància lin-
güística que des de LLENGUA NACIONAL hem anat reclamant diverses 
vegades. «Ara és hora, segadors, ara és hora d’estar alerta!» ◆

EN LA MAREA

Manifestació 
de l’Onze
de Setembre

M’endinso en el bosc de banderes, 
en el clam de llibertat,
en aquesta densa marea humana.
M’agrada ser-hi, en aquesta inten-
sitat,
en l’atracció d’allò desconegut, 
vibrant, desitjat,
en el desbordament d’un ordre 
caducat,
en l’èpica serena que intueix el que 
demana.

Nens, adolescents, joves, mitjana 
edat, gent gran.
Quants sentiments diversos en 
aquesta tarda màgica!:
nostàlgia, esperança, empenta, 
audàcia, cant.
Que absurdes semblen ara la 
desesma claudicant,
l’ajupiment covard davant l’espoli 
extenuant,
les llargues ombres pútrides de 
l’amenaça tràgica!

Penetro en la galàxia d’estrelles de 
cinc puntes,
vermelles, blanques, vives, ence-
ses, fulgurants.
Si sempre, tal com ara, cremessin 
totes juntes,
si tracessin un camí sobre incerte-
ses i preguntes,
en lloc de dispersar-se, enfollides 
o difuntes!:
les nostres plenituds serien exul-
tants.

David Jou i Mirabent, 
setembre del 2012
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«Gaudí és un dels catalans de 
volada més vasta que en la nostra 
història han existit. Sobre la seva 
fi gura i la seva obra s’acumula, 
provinent de tot el món, un tal inte-
rès, una tal curiositat, una massa 
tan enorme de bibliografi a, que en 
el seu cas tendeix a ser una repe-
tició de Ramon Llull. Ara bé, com 
més s’eixampla la dimensió uni-
versal de Gaudí, amb més claredat 
va apareixent la seva arrel terres-
tre catalana, més explícitament es 
manifesta l’home d’aquest país.» 

Josep Pla (Obres completes)
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Lliureparlants
David Vila i Ros

L’elecció lingüística

Sovint tendim a pensar que el català es troba en una situ-
ació complicada pel fet que un nombre considerable de les 
persones vingudes de fora no l’aprenen. Certament, el conei-
xement d’una llengua per part de la població és un element 
determinant a l’hora de garantir-ne la viabilitat com a llengua 
d’interrelació. En aquest sentit, alguns dels factors que inci-
deixen en l’elecció lingüística que fan els nouvinguts són prou 
evidents, com ara el desconeixement que tenen de la realitat 
sociolingüística del país, fruit de l’ocultació conscient que en 
fa l’Estat espanyol, o el marc legal vigent, que situa l’espanyol 
per damunt del català, fi ns i tot al Principat de Catalunya.

La norma de convergència 
a l’espanyol

Tanmateix, cal tenir en compte un altre factor que sol pas-
sar desapercebut i que, de fet, és tant o més important que 
els que acabem de citar: la pràctica sistemàtica de l’anome-
nada norma de convergència a l’espanyol, és a dir, passar-se a 
aquesta llengua davant un interlocutor que, d’entrada, sembla 
que no parla català. Aquest hàbit, majoritari arreu del terri-
tori (en el cas de la Catalunya del Nord la convergència és al 
francès), té una repercussió directa en l’ús social del català, ja 
que moltes converses que poden ser bilingües català-espanyol 
o, fi ns i tot, íntegrament en català, acaben essent en espanyol, 
llengua que d’aquesta manera veu reforçat el seu rol d’instru-
ment majoritari de comunicació. Així, doncs, la pregunta clau 
és: «Per què tendim a canviar de llengua?» I la resposta, com 
molt bé expliquen Ferran Suay i Gemma Sanginés en el Taller 
d’Espai Lingüístic Personal (TELP), la trobem en l’aprenen-
tatge, la imitació i els prejudicis. Anem a pams.

L’aprenentatge

Tot procés d’aprenentatge ve condicionat per uns premis 
—quan ho fem bé— i per uns càstigs —quan ho fem mala-
ment—. No cal dir, doncs, que en les nostres interaccions 
socials tendim a repetir aquells comportaments pels quals 
ens hem vist recompensats i, per contra, evitem de caure en 
els «errors» que ens han dut a ser penalitzats. Si traslladem 
aquesta pauta de comportament al terreny lingüístic, resulta 
que, històricament, els catalanoparlants hem estat castigats pel 
fet d’utilitzar la nostra llengua. Des de l’edicte reial de Lluís 
xiv prohibint la llengua a les comarques més septentrionals 
del país fi ns a la repressió duta a terme durant la dictadura 
feixista del general Franco, passant pels diversos Decrets de 
Nova Planta i les successives lleis promulgades pels Borbons, 
el català ha estat una llengua absolutament bandejada dels 

espais públics. En aquest context, parlar català ha estat for-
tament penalitzat, mentre que l’ús de l’espanyol ha estat un 
requisit sine qua non per a qualsevol tipus d’activitat de caire 
públic. Aquesta prohibició ha afavorit, com és lògic, la deser-
ció lingüística en graus diversos, des de l’aplicació sistemàtica 
de la norma de convergència a l’espanyol que suara comentà-
vem fi ns a la interrupció de la transmissió intergeneracional 
de la llengua. Per tant, els hàbits lingüístics de les persones 
catalanoparlants estan totalment condicionats per un aprenen-
tatge que ens ha ensenyat que parlar en català pot ser negatiu 
i que, en canvi, parlar espanyol té recompensa.

Arribats en aquest punt, hom ens pot dir que actualment 
no hi ha una persecució explícita del català, ans la llengua prò-
pia és coofi cial en gran part del territori. Aclarint, d’entrada, 
que al Nord i a la Franja encara no té cap mena de reconeixe-
ment legal, cal recordar que les agressions lingüístiques per-
sisteixen arreu dels Països Catalans i, amb més intensitat, a les 
Illes i al País Valencià. D’altra banda, els mitjans utilitzats per 
a arraconar el català han canviat, s’han fet més subtils, però 
continuen essent igual d’efectius. És allò que se’n diu «libe-
ralisme lingüístic». En tot cas, i per no estendre’ns-hi exces-
sivament, podem concloure que la norma de convergència a 
l’espanyol és quelcom que hem après bo i constatant les con-
seqüències negatives que pot tenir parlar en català. Prendre 
consciència que els nostres hàbits lingüístics no són lliures és, 
doncs, el primer pas que ens cal fer per a canviar-los.

La imitació

Si considerem, però, que hi ha indrets del país on les agres-
sions contra la llengua no són prou explícites per a condicio-
nar els hàbits lingüístics dels catalanoparlants, un altre dels 
factors que hem introduït, la imitació, ens permetrà d’entendre 
per què, tanmateix, la pràctica de la convergència a l’espanyol 
hi continua essent majoritària. I és que els humans tendim a 
imitar allò que veiem fer, ja que ho considerem com a nor-
mal. Si les persones del nostre entorn més proper canvien 
habitualment de llengua, donarem aquest actitud per vàlida 
i, segurament, per inqüestionable. I si, a més, en els mitjans 
de comunicació observem com artistes, polítics, esportistes o 
periodistes ho fan també amb tota naturalitat, no ens en que-
darà cap dubte: davant un interlocutor que parla espanyol, hem 
de parlar-li en aquesta llengua.

No cal dir, doncs, que, si volem capgirar aquesta situació, 
és necessari que un nombre considerable de catalanoparlants 
comenci a utilitzar el català amb interlocutors que parlen 
espanyol però que, com hem assenyalat, de ben segur que 
entenen la llengua pròpia del país. D’aquesta manera, l’hàbit 
de mantenir-se en català també entrarà dins la normalitat i, 

Tallers per la Llengua
L’Escletxa, primavera 2012
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per tant, serà objecte d’imitació. En poques paraules, com més 
siguem els qui ens mantenim en la nostra llengua, més seran els 
qui es decidiran a fer-ho.

Els prejudicis

Els prejudicis són l’altre gran responsable del canvi innecessari 
de llengua. En podem indicar un munt, però ens quedarem amb els 
més signifi catius i intentarem, breument, rebatre’ls:

Parlar català és de mala educació perquè potser no ens estan 
entenent. De debò? I és de mala educació parlar anglès a Londres? 
O alemany a Berlín? Per què has de ser un mal educat si parles 
català a Elx, doncs? L’educació no està renyida amb una llengua 
determinada i, de fet, es pot ser ben educat o mal educat en qual-
sevol llengua. D’altra banda, fer servir la llengua del país on vius 
és una actitud absolutament normal i lògica. A més, hi ha un gruix 
important de població que, malgrat declarar que no parla el català, 
sí que admet que l’entén perfectament. Per tant, no tenim excusa 
per a adreçar-nos a tothom, d’entrada, en la nostra llengua. Si no 
ens entenen, de ben segur que ens ho faran saber. O no faríem 
nosaltres exactament igual?

Els nouvinguts només ens entendran si els parlem en espanyol. 
Per què? La majoria de persones nouvingudes no saben parlar ni 
català ni espanyol quan arriben, de manera que és igual que els 
parlem en una llengua o en l’altra. I si resulta que sí que saben par-
lar espanyol, no tindran gaires difi cultats per a entendre el català, 
ja que ambdues són llengües romàniques. Per posar un exemple, 
¿heu estat mai a Roma o a Porto sense saber ni un borrall d’ita-
lià o de portuguès i, no obstant això, us heu entès perfectament?

El català és una barrera. Curiosament, totes les persones nou-
vingudes diuen que, amb l’aprenentatge del català, se’ls han obert 
un munt de portes i s’han sentit molt més integrats a la societat 
d’acolliment. Lluny de ser una barrera, doncs, és una invitació a 
formar part d’una col·lectivitat.

El català és una llengua d’estar per casa. Ni de bon tros. És 
la 88a llengua en nombre de parlants —d’un total de 6.000—, al 
nivell del suec o del danès; ocupa la vintena posició a internet; dis-
posa d’una de les indústries editorials de més pes; i s’ensenya en 
180 universitats d’arreu del planeta. Per tant, és una llengua molt 
més forta del que ens pensem.

Tornar a aprendre, crear models, 
esborrar prejudicis

Així, doncs, si volem que el català esdevingui una llengua 
plenament normalitzada, ens cal adoptar uns hàbits lingüístics 
de fi delitat a la llengua pròpia. Si aprenem a mantenir-nos còmo-
dament en la nostra llengua —el TELP és una eina creada espe-
cífi cament amb aquesta fi nalitat—, ajudarem a fer que l’hàbit de 
mantenir-se en català sigui cada vegada més notori socialment 
i, per tant, més imitable per part d’altres persones. Per a aconse-
guir-ho, hem d’anar-nos desprenent de vells prejudicis i de fal-
ses creences que ens condicionen i començar a parlar de manera 
desacomplexada. A mesura que ho anem fent, guanyarem autoes-
tima i esdevindrem, d’una manera absolutament natural, parlants 
lliures. I el català hi sortirà guanyant. ◆

PASTISSERIA

BOMBONERIA

CONFITERIA

GELATERIA

Major de Sarrià, 57

08017 Barcelona
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08017 Barcelona
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Quants anys fa que es parla el català?

Jaume Medina

Més d’una vegada hem sentit a dir 
al senyor Artur Mas, president 
de la Generalitat de Catalunya, 

que fa més de vuit-cents anys que els 
catalans parlem català. Es tracta d’una 
afi rmació correcta. En efecte, fa més de 
vuit-cents anys que el català es parla. Ara 
bé, aquesta afi rmació, posada en boca 
del polític amb més alta representació 
del país, corre el perill de ser mal inter-
pretada pels oients malèvols o desinfor-
mats. D’una banda, perquè pot semblar 
que algun dia ens vam inventar aquesta 
llengua, i, d’una altra, perquè hi pot haver 
qui cregui que no fa gaire més de vuit-
cents anys que parlem el nostre idioma. 

Ha sentit mai algú cap president del 
govern d’Espanya fer al·lusió als anys 
que fa que es parla el castellà? S’ho 
imagina algú? A un president d’Espa-
nya, no li cal fer cap defensa de l’anti-
guitat del seu idioma, perquè qualsevol 
espanyol veu el castellà com la llengua 
natural d’Espanya i ni li passa pel cap 
de preguntar-se quants anys fa que a 
Espanya es parla castellà. El castellà és 
la llengua d’Espanya. 

Doncs bé, el català és la llengua de 
Catalunya. Una llengua que es parla 

amb naturalitat com a nacional que és. 
Però, fa només vuit-cents anys que es 
parla el català? O, més ben dit, fa gaire 
més de vuit-cents anys que es parla el 
nostre idioma? La resposta és: el català, 
com el portuguès i el gallec, el castellà, 
l’occità, la llengua (o les llengües) d’oïl 
(o sigui el francès) i els diversos parlars 
de la península i de les illes itàliques, és 
el fruit de l’evolució de la llengua que 
la Roma imperial implantà en el terri-
tori on històricament s’ha desenrotllat. 
I, per tant, fa molt més de vuit-cents 
anys, i més de mil, i segurament més de 
mil cinc-cents, que es parla català (com 
també totes aquelles altres llengües). 

Per tant, seria molt més conveni-
ent que el president de la Generalitat, 
quan es trobi en l’obligació de parlar 
sobre els anys que té la nostra llengua, 
es limiti a dir que el català és des de 
sempre la llengua de Catalunya. Per-
què el català, com a llengua, va existir 
abans que existís Catalunya com a reali-
tat política nacional: tenia ja unes carac-
terístiques ben defi nides com a mínim 
a partir de la segona meitat del segle 
vii dC. Una llengua que ens ha estat 
donada, transmesa pels nostres avant-

passats a qui venerem, que caracteritza 
la nostra identitat i a la qual no estem 
disposats a renunciar per res del món, 
pel simple fet que és la nostra. Perquè 
en ella hem estat nodrits i amb ella hem 
après a viure i a formar-nos la imatge 
del món en què vivim i amb ella hem 
après a donar el nom adient a cadas-
cuna de les coses i hem adquirit tots els 
nostres coneixements i hem format els 
nostres sentiments. Una llengua que par-
lem espontàniament, amb naturalitat i 
fi ns amb ingenuïtat. Una llengua amb la 
mateixa dignitat que les altres, amb les 
mateixes fi nalitats que les altres, encara 
que alguns es pensin que la fem servir 
només per a destorbar els seus projec-
tes imperialistes. Una llengua amb un 
passat gloriós i amb un futur tot ple de 
projectes i esperances.

Això és el que hauria de dir el pre-
sident del nostre país el dia que algú 
l’obligui a parlar de la nostra llengua 
nacional. I ho hauria de fer des de 
la consciència que Catalunya deixa 
d’existir cada vegada que es deixa de 
parlar català, i que la nostra pàtria 
haurà mort per sempre el dia que ja 
ningú no el parli. ◆
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Més enllà de les estadístiques
Pere Grau

El febrer proppassat la Plataforma 
de la Llengua presentà un informe 
amb una sèrie de xifres estadísti-

ques que palesaven el caràcter positiu de 
l’evolució de la nostra llengua en els dar-
rers temps: la 14a llengua més parlada 
a Europa, la 27a del món amb més pes 
econòmic, un 6 % més de nous parlants 
en els últims set anys (en xifres abso-
lutes, més de mig milió), un 30 % més 
de lectors de diaris en català, el 89 % 
de l’ensenyament primari i el 51 % del 
secundari en ca talà, etc. Què hi ha, però, 
més enllà de les estadístiques? O potser 
més ben dit: què s’amaga sota d’elles? 
Quines ombres hi ha al darrere de la 
llum? Els lectors de Llengua Nacio-
nal ja ho saben prou, que d’ombres n’hi 
ha moltes més que no pas voldríem.

Un exemple d’això es pot llegir en 
la revista Serra d’Or d’abril d’enguany. 
Un lector hi denuncia la degradació pro-
gressiva del català a la ràdio del nostre 
país, tant en les emissions com darrere 
els bastidors; en cita diversos exemples, 
sobretot pel que fa a la supressió, per 
ignorància o per desídia, dels pronoms 
febles en i hi, i diu: «Tot el jovent català 
els ha perdut o va camí de perdre’ls», 
i més endavant: «Una llengua catalana 
sense aquests pronoms ja no val la pena, 
més val parlar d’una vegada en castellà.»

La meva modesta opinió (sóc ene-
mic acèrrim del derrotisme estèril) és 
que hem de ser prou realistes per a no 
deixar-nos enlluernar per la llum, però 
també prou coratjosos per a no dei-
xar-nos abassegar per l’ombra. No vull, 
ni de bon tros, restar gravetat als símp-
tomes que indiquen que la nostra llen-
gua és molt lluny de la normalitat de què 
unes altres gaudeixen. Abans de deses-
perar-nos del tot, però, anem a pams.

Que, sobretot a Barcelona i rodalia, 
sovint el català d’una bona part del jovent 
(quan el parla) fa anguniejar els catalans 
de soca-rel, és un fet. I ara (encara que el 
qui llegeixi aquestes línies pugui creure 
que ja faig catúfols) la meva pregunta és: 
d’aquest fet (tan lamentable com irrecusa-

ble), en podem treure algun aspecte posi-
tiu? En podem treure algun ensenyament 
que ens dugui més enllà de lamentar-nos 
i d’estirar-nos els cabells? Per dir-ho clar: 
cap, crec jo, que es pugui fonamentar en 
sòlides dades estadístiques, però sí algun 
que es basi en suposicions plausibles.

La meva base de discussió (si algú 
em fes l’honor de voler que ho discu-
tíssim) seria la següent: jo crec que tot 
català jove que a casa des de petit ha 
parlat sempre en català, i en la famí-
lia del qual pares i avis ja hi parlaven 
usualment, continua parlant la nostra 
llengua a un nivell acceptable, sense 
deixar-se cap en ni cap hi, encara que 
potser el seu llenguatge sigui ple d’ex-
pressions de moda o de slang, com passa 
amb el jovent de tot arreu.

La gent jove, filla d’immigrants, 
però, que a casa, de petit, ha parlat 
sobretot castellà (o una altra de les llen-
gües dels nous immigrants) comprensi-
blement corre més el perill de parlar un 
català calcat del castellà, cosa que als 
«catalans vells» ens fa mal d’orelles. I 
pensem que aquest mig milió de nous 
parlants de català només ha pogut sortir 
d’aquest grup social. Per això, potser en 
comptes d’esgarrifar-nos del seu català 
mutilat i de dir-los (figuradament) el 
nom del porc, el que hem de fer és, sem-
pre que ens trobem en un cas d’aquests, 
corregir amablement la falta detectada, 
lloant, però, que el «reu» no s’encastelli 
en la llengua dels seus pares o avis i vul-
gui expressar-se també en la nostra. Un 
encoratjament rialler aconsegueix més 
que cap reconvenció agra.

Hi ha un punt que crec que també 
hauríem de tenir clar: el català dels 
immigrats, ni és ni serà cap bloc com-
pacte, com no ho és tampoc el dels 
«catalans vells». Sempre hi haurà qui 
el parlarà bé de bell principi i qui no 
el parlarà correctament ni a la tercera 
generació. Per a molts no serà cap qües-
tió de voler-ho o no, sinó de tenir o no la 
disposició natural per a aprendre a par-
lar altres llengües. Per a referir-nos ara 

al cas exposat pel lector de Serra d’Or, 
precisament els pronoms febles són pot-
ser l’escull més difícil que troba un foras-
ter a l’hora d’aprendre la nostra llengua, 
com ho són les declinacions en l’alemany 
i la pronunciació arbitrària en l’anglès. 

No cal dir que ja sé que els proble-
mes que té el català i els que pugui tenir 
l’alemany no són comparables; però, a 
Alemanya, de vegades les faltes que es 
troben en els diaris i en els llibres (per 
manca de temps o d’atenció dels correc-
tors) o les que cometen els locutors de 
ràdio o de televisió (declinacions falses, 
modismes nous de mal gust lingüístic, 
abús d’estrangerismes, etc.) fan posar els 
pèls de punta. I això en un país potent, 
amb Estat propi, dues característiques 
que el nostre no té.

I d’aquí passem directament al pro-
blema principal: jo no crec que, per molt 
que la gent que no ens pot veure s’hi 
esforci (i ja sabeu qui vull dir), ningú 
pugui aconseguir que el català desapare-
gui. Allò, però, que sí que pot passar si no 
lluitem per impedir-ho (i d’aquest perill 
n’hem de ser tots conscients) és que la nos-
tra llengua evolucioni negativament cap a 
un pidgin-catalan, cap a una criollització 
mestissa que no tingui ja res a veure amb 
la llengua dels nostres grans escriptors.

La gran pregunta en els agitats temps 
que vivim ara és si, per molt que ens 
esforcem els qui en som conscients, 
podrem salvar la llengua a llarg ter-
mini si no disposem d’un Estat propi 
que d’una vegada es tregui del damunt 
totes les traves que ara ens posa aquella 
gent per a la qual el català és un furón-
col empipador que només fa nosa. I en 
aquest aspecte serà més útil per al nostre 
país un jove que voti per l’Estat propi 
encara que el seu català sigui incorrecte, 
que no pas un altre que usi correctament 
bústia, tauró o atzucac, però que a 
l’hora de la veritat s’arronsi i continuï 
somiant truites autonòmiques o federals. 
I aquesta, en darrer terme, és la disjun-
tiva cabdal en tots els problemes cata-
lans, incloent-hi els que té la llengua. ◆
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El fantasma federal
Pere Grau

El darrer baròmetre del Centre d’Es-
tudis d’Opinió (agafo les dades de 
El Punt / Avui del 7 de març del 

2012) presenta uns resultats bon xic 
curiosos. D’una banda, un 45 % dels 
preguntats votaria «sí» a un referèndum 
per la independència. D’altr a banda, 
només un 29 % creu que Catalunya hau-
ria de ser un estat independent, mentre 
que un 30,8 % creu que hauria de ser un 
Estat dins una Espanya federal. Reco-
nec que se’m fa difícil d’encaixar aquell 
45 % amb aquestes altres xifres.

En tot cas, el fantasma d’un federa-
lisme que l’ultranacionalisme espanyol 
faria impossible sembla ser un escull 
important a l’hora de voler tirar enda-
vant pel camí cap a la independència. El 
federalisme continua essent el camí pro-
pugnat per una gran part dels electors del 
PSC i d’ICV. Els mateixos que atribuei-
xen a CiU el penjament de l’il·lusionisme 
amb el pacte fiscal, es fan il·lusions 
encara més vanes amb una desitjada solu-
ció federal per a la qual no trobaran mai 
prou aliats a l’Espanya profunda.

Els primers obstacles per a una solu-
ció d’aquest caire serien: a) que a la resta 
d’Espanya solament s’interessen per ella 
quatre gats, i b) que per a realitzar-la cal-
dria igualment un canvi en la Constitu-
ció, i ja tornem a ser on ells fan el sord.

Imaginem fins i tot, però, que hi 
hagués un miracle per obra i gràcia de 
l’Esperit Sant i Espanya es convertís 
en un Estat federal. El problema és lla-
vors: quina mena d’Estat federal? Per-
què no tots són iguals. I Espanya quin 
permetria, en cas extrem? Perquè (com 
diu la gent d’Alemanya, on visc des de 
fa tants anys) el diable s’amaga en els 
detalls. Parlar de federalisme és molt 
bonic, però hem de concretar què vol 
dir la parauleta; és a dir, de quina mena 
de federalisme parlem.

Hi ha Estats que s’anomenen fede-
rals, com Rússia, Veneçuela o l’Índia, 
com Brasil o Mèxic, en què els Estats no 
són altra cosa que regions una mica des-
centralitzades amb uns governadors que 

tan sols tenen les atribucions que vulgui 
cedir-los el govern federal.

Comparem-ho amb l’estructura de la 
República Federal Alemanya, que, per 
raons òbvies, conec molt bé. 

Per començar, cada Estat alemany 
té una constitució pròpia, redactada en 
el seu dia pels seus governants i apro-
vada pel seu poble, sense cap interfe-
rència de cap poder central, ja que a 
l’Alemanya Occidental els Estats es 
van formar abans de la federació, i les 
possibles pressions dels ocupants aliats 
solament van anar adreçades a establir 
un model democràtic, sense fi car-se en 
altres detalls. Els nous Estats proce-
dents de l’ex-Alemanya comunista, en el 
moment de la reunifi cació van donar-se 
les seves Constitucions de la mateixa 
manera que molts anys abans havien 
fet els altres, sense cap trava per part 
de ningú, únicament amb l’ajuda tècnica 
que ells mateixos demanessin.

En segon lloc, els Estats tenen un ins-
trument propi per a infl uir en la legisla-
ció federal, o per a defensar-se, quan cal, 
de les ambicions del govern central fede-
ral: és la segona Cambra del Parlament, 
el Consell dels Estats (Bundesrat), sense 
l’autorització de la qual no es pot aprovar 
cap llei que toqui els seus drets. És clar 
que la situació alemanya és una altra. No 
s’hi dóna el cas de nacions i llengües que 
portin problema, i no es produeix cap cir-
cumstància d’opressió d’uns pobles ale-
manys per part d’uns altres.

Els Estats alemanys poden fer, sobira-
nament, acords i pactes de tipus cultural 
i econòmic amb qualsevol país o regió 
estrangers, sense que el govern federal 
tingui cap atribució per a impedir-ho.

Si dos Estats federals (o els que 
siguin) decideixen fusionar-se en un de 
sol, la decisió depèn únicament de la 
població dels Estats afectats, sense que 
els altres Estats o el govern federal hi 
tinguin cap paper.

Amb la mà al cor: ¿pot creure algú 
que l’Espanya de les quinze o setze 
Comunitats restants permetés que 

Catalunya es donés ella mateixa una 
Constitució com la dels Estats alemanys, 
en què tingués les llibertats esmentades 
i en què quedessin fi xades, codifi cades i 
fetes efectives les reclamacions nacionals 
que ara ens neguen, sense que els altres 
poguessin alterar ni canviar la Consti-
tució catalana? ¿Que els altres accep-
tessin una organització de l’Estat en 
què la fusió o l’estreta col·laboració dels 
Països Catalans depengués únicament 
d’aquests, sense que hi poguessin posar 
cap fre? Avui per avui, no crec que ningú 
pugui veure ni una ombra de possibilitat 
que això pugui passar.

Això és el que haurien de tenir ben 
present els qui encara somien en una 
solució federal: si la solució de federal 
únicament en tingués el nom, si fos un 
més dels sistemes pseudo-federals com 
els esmentats suara, el resultat seria el 
que indica Patrícia Gabancho en un arti-
cle seu1: l’Estatut del Tribunal Constitu-
cional amb un altre nom. Aquest viatge 
ens el podem estalviar.

Crec que tota la gent de l’Assem-
blea Nacional Catalana, de totes les 
associacions sobiranistes, haurien de 
lluitar contra els efectes d’aquest «fan-
tasma federal» que no duu enlloc i que 
pot ser un obstacle important a l’hora 
de la veritat. Els federalistes tenen molt 
bones intencions, però ja sabem la dita: 
d’aquestes, l’infern n’és ple. ◆

1.   Patricia Gabancho, Federalisme? Tampoc!AVUI 
29-08-2010
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Signifi cativa reguitnada
Pere Ortís

El ministre d’Economia del cen-
tre va clavar severa reguitnada 
en referir-se oficialment al nou 

pacte fi scal que cerca el govern català. 
Res de més lògic i tradicional, de secu-
lar, d’ancestral. Hi ha polític d’aquí que 
comenta: «menyspreu», «falconada 
als catalans amb els peatges, al precís 
moment», etc., etc. No n’aprendrem mai. 
No pot ser, ni serà, altrament que així.

Fa pena que els catalans siguem tan 
càndids i ens agradi tant de jugar a cou-
dinar amb els de Madrid. Es veu que 
hem desenvolupat una passió col·lectiva 
per perdre el temps discutint si aquells 
d’allà són llebrers o són perdiguers. El 
subconscient històric de lligats pel melic 
al centre peninsular actua avui com mai 
en nosaltres i encara ens fa creure que 
n’hem de dependre. I, enmig dels greus 
problemes que ens ofeguen, fugim de 
nosaltres mateixos i anem a parar la 
mà on rebrem fl ingantada aplicada amb 
ganes i en descàrrega de l’odi al país, a 
la llengua i a la identitat que els fan nosa 
absoluta i de segles que volen suprimir. 
Ho hem de revisar seriosament, els cata-
lans, això; ens ho hem de fer mirar pels 
nostres facultatius més experts i més 
amics de casa.

Mirat de fora estant, fem l’efecte 
d’un poble vexat, degradat, que ha per-

dut el nord i no sap on va. Que es deixa 
portar de remolc per un altre, alienat per 
un altre, que l’utilitza com a rebost, com 
a plataforma de proveïment, i que no el 
vol deixar anar precisament perquè el 
necessita per a omplir l’estómac i per-
què li aporta guanys que de cap manera 
no vol perdre. Sense que li dediqui un 
borrall d’amor. I sí de menyspreu, ara sí, 
molt de menyspreu.

No ens cal fugir de nosaltres matei-
xos. No ens cal fugir de casa. Ha arribat 
el temps que als de Madrid cal dir-los: 
Bon vent i barca nova! Adéu-siau. 

Senyor meu, si som rics i no ho 
sabem. Disposem de grans talents en 
tot ordre de disciplines i no els apro-
fi tem a benefi ci propi. La solució als 
nostres mals, cívics, polítics i socials 
rau dintre casa nostra mateix. No anem 
a cercar-ne la solució a fora. Diu el pre-
sident Mas que només amb una frac-
ció del que a Madrid ens prenen, ja no 
tindríem dèfi cit. Expressió que al·ludeix 
fermament a la solada de béns i de 
recursos amb què compta Catalunya. 
Ho diu la nostra Cambra de Comerç, 
que podríem ser rics, els nostres eco-
nomistes, els nostres consellers i els 
nostre fi nancers i tecnòcrates. Situats 
a casa nostra, amos i senyors de nosal-
tres mateixos i plens administradors de 

la nostra hisenda, ens en sortiríem —i 
això és el que no volen que es produeixi 
des de fora.

Per tant, res de pactes fi scals, res 
de federacions, res de parar la mà a 
Madrid; són crosses humiliants de les 
quals no traurem mai res de bo. Nosal-
tres mateixos, i endavant.

Ara em ve a la memòria aquell pòr-
tic de Vasconcelos que tinc escrit a la 
llinda de la meva novel·la La pell de la 
iguana. Catalunya és un captaire que 
demana almoina sobre un ase d’or. 
En un lloc o altre he dit que un dels 
grans avantatges de la unitat és que als 
catalans ens converteix en captaires 
que han d’anar a pidolar els seus drets 
humans a Madrid.

N’hi ha ben prou. Per dignitat nos-
tra. Diu que amb la independència ens 
estavellarem contra la paret. Doncs 
benvingut sigui l’estavellament de nas-
sos. Després ja mirarem de remoure la 
paret. I de solucionar els nassos. Que 
val més viure pobrets i alegrets, que 
de genolls davant qui no t’estima i a 
remolc seu.

La nostra plena sobirania és d’una 
obvietat que trona, avui. I ho ha estat 
sempre. És el nord, és la fi ta, ha de ser 
l’esforç suprem dels catalans ara, aquí. 
I no hi ha més solució. ◆

Actituds davant la llengua
Pere Ortís

La violència persecutòria exer-
cida pel poder central durant cinc 
segles contra la llengua catalana ha 

imprès caràcter en l’ànim de molts cata-
lans. Cal recordar que, ja en temps dels 
Reis Catòlics, en algun confessionari de 
la basílica de Montserrat s’hi sentia el 
rebuf sacramental ¡Hábleme usted en 

cristiano!, cosa que potser s’esdevenia 
quan un tal Cisneros presidia l’abadia de 
Montserrat, a l’engir d’aquelles dates. I 
aquests caràcters impresos en els cata-
lans respecte a la seva dissortada llen-
gua han revestit les formes més sorpre-
nents de la pífi a identitària, des de la 
indiferència més freda per l’existència 

de la pròpia parla fi ns al seu menyspreu 
explícit i a l’odi acabat contra ella.

En aquest aspecte de l’odi —clara 
dimensió de l’autoodi de què parlen 
alguns autors—, el poble català ha estat 
ben singular i qui sap si únic al planeta, 
com he dit alguna altra vegada. Aneu 
pel món i no trobareu un poble que prac-
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tiqui l’odi a la pròpia llengua o que vul-
gui que sigui esborrada del mapa. I de 
catalans n’hem trobat més d’un tacat 
d’aquest lleig oprobi. Ara potser que ja 
no tants, per allò que la somerada i la 
ignorància han desaparegut considera-
blement d’entre nosaltres. Però fa cin-
quanta anys, i encara no tants, que hem 
vist famílies i elements de la high life 
catalana que dimitien de la seva llengua 
i n’adoptaven una de forastera, engali-
pats per l’ambient que creava el vence-
dor, que deia que feia més chic i ele-
gant, que donava més categoria social i 
to senyorial, parlar en castellà que no en  
català, llengua aquesta d’anar per casa i 
de vergonyants.

I aquesta actitud lletja, sacrílega amb 
el do immerescut de la llengua, avui 
s’esbarria i s’esmicola en altres actituds 
que no ho semblen, però que hi són, tant 
o més destructives per a la recuperació 
de la llengua de tanta iniquitat com li 
han carregat a sobre, i encara li car-
reguen. Amb la qual hauria hagut de 
morir —però que gaudeix d’una vitali-

tat que admira i que estableix una espe-
rança sòlida que encara hi podem fer per 
a redreçar-la i fer-li ocupar el lloc de dis-
tinció que li toca ocupar dintre el con-
cert de les llengües cultes, riques, aptes 
i belles del món.

Però n’hi ha més, d’actituds, n’hi 
ha unes quantes, les quals no podrem 
veure totes avui. La d’aquells professi-
onals, per exemple, la d’aquells «intel-
lectuals», que et surten amb uns caste-
llanismes que tronen, i que els haurien 
de confondre, i si els ho adverteixen, 
adopten aquell posat d’esperits forts i 
d’homes descompromesos, tan avan-
çats que no es rebaixen a la nimietat 
de parlar bé el català, que ells viuen i 
volen en una esfera superior a aquesta. 
Hi ha un grau dissimulat d’impotència, 
tot plegat efecte d’allò d’un Estat que ha 
donat garsa per perdiu a molts dels seus 
súbdits, pel que fa a llengua i a identi-
tat. Però ara ja no tenen excusa.

I l’altra actitud d’aquell professor 
que ensenyava a jugar a una canalleta i 
els «algo» i els «vale» anaven en doina. 

I, en ser-l’hi advertit, s’exclamà que ell 
advocava perquè «algo» i «vale» fos-
sin admesos al català —allò dels mots 
«admesos» que tant apel·la als coixos 
de naixement—. Però altre cop el lleig 
ingredient de la impotència, que ha 
de fer mans i mànigues per rentar-se 
la cara i causar sensació de visionari 
i progressista, d’avançat al seu temps, 
davant els pobrets de mi que encara 
s’amoïnen per la salut de la llengua. 
Fixeu-vos-hi i hi trobareu la impotèn-
cia, al fons del fons.

En fi , en trobaríem de tota mena i de 
tot pintoresc, de casos que fan pena. Ens 
han esbatussat, ens privaren de l’oxigen 
nostrat, i ara sortim amb uns estirabots 
que fan abaixar el cap de vergonya. Som 
un poble malalt. Hem viscut anys amb 
el seny capgirat i ara ens costa d’afi -
nar allò a què no podem mai renunciar 
i que hem de cercar i de potenciar al 
màxim per retrobar-nos i ser nosaltres, 
ser catalans; dons que només assolirem 
amb la plena sobirania —omnia bona 
venient pariter cum illa. ◆

L’Assemblea Nacional Catalana 
i la fi delitat a la llengua
Clara Ventura

El motiu d’aquest escrit és donar la meva enhorabona i 
expressar el meu suport a l’Assemblea Nacional Catalana 
per l’èxit sense precedents aconseguit amb la manifes-

tació del passat Onze de Setembre. Jo, que he anat a totes les 
que s’han celebrat d’ençà de la de Sant Boi de 1976, puc asse-
gurar que va ser una manifestació amb molta més gent de la 
que mostren les xifres que han sortit publicades, fi ns i tot que 
les xifres més optimistes. Tot i això, l’èxit de la manifestació i 
allò que ens dóna més força va ser l’elevat grau de civisme que 
la va caracteritzar. Com es pot aconseguir que en un trajecte 
transitat per més de dos milions de persones no hi aparegui un 
vidre trencat, una cadira tombada, un paper a terra?

En contrast amb aquesta civilitat i amb aquesta mani-
festació de puresa i lleialtat democràtiques, ja han aparegut 
els exabruptes típics de l’altiplà. No n’hauríem de fer més 
cas del compte. Fet i fet, fi ns i tot són força comprensibles. 
Espanya no està avesada a argumentar democràticament. 
Els seus arguments han estat sempre basats en la raó de la 

força: Felip V i la «legalitat» del Decret de Nova Planta; 
Franco i la «legalitat» dels «Principios del Movimiento», 
amb la derogació —en plena guerra— de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya; allò de «atado y bien atado» de la 
transició i aquesta vella, intocable —però tocada quan els 
ve de gust— Constitució, de fa més de trenta anys. Espanya 
no està acostumada a dialogar ni a reforçar-se mitjançant 
raons. Tants anys d’aplicar el garrot (vil i vilment) l’han 
convertida en un país sense arguments. Per això els «més 
demòcrates» apel·len a la Constitució. I els «no tan demò-
crates», a la Guàrdia Civil. 

Nosaltres, però, hem de continuar fent la nostra. Dialo-
gant, argumentant, defensant el que és nostre. Per això con-
sidero tan important l’existència d’una revista com Llengua 
Nacional, una revista que ens mostra i descriu la nostra llen-
gua mil·lenària en el seu estat més pur i modern, ens explica 
la seva història i ens ofereix raons per a estimar-la i mante-
nir-nos-hi fi dels. ◆
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Independència i llengua
Marcel Fité

Anys d’ambigüitats

A l’època del Califat de Còrdova, 
els comtats catalans estaven sotme-
sos al perill que representaven les ter-
ribles ràtzies (o aceifes) que tot sovint 
els arribaven des de l’Àndalus. D’aquí 
vénen els castells, les torres i altres for-
tifi cacions que molts dels pobles avui 
perduts —de què parlava en el número 
anterior de Llengua Nacional— es 
veieren obligats a construir per a defen-
sar les seves minses collites, les seves 
sovint paupèrrimes propietats i el sem-
pre escàs conjunt de vitualles amb què 
comptaven per a passar l’any. Era l’alt 
preu que havien de pagar si volien man-
tenir la seva llengua, la seva cultura, la 
seva religió, la seva identitat.

De fet, durant els primers anys del 
segle x, eren els mateixos musulmans 
de les fronteres de l’Àndalus els qui 
assetjaven i depredaven el territori. 
Així, per exemple, l’any 904, el cabdill 
musulmà de Lleida, Llop ibn Muham-
mad, saquejà diverses zones del veí 
Pallars i, l’any 908, el seu successor, 
Muhammad al-Tawil, va ocupar Roda, 
una part de la Ribagorça i s’apoderà 
d’algunes fortifi cacions cristianes del 
Segrià i de la Noguera. 

Però l’embranzida més decisiva con-
tra els comtats catalans —que, de fet, tot 
i la seva dependència feudatària d’uns 
francs en davallada, funcionaven ja com 
a petits estats (puix que en cas de con-
fl icte eren ells mateixos els qui s’havien 

de treure les castanyes del foc)—, 
i molt especialment l’embranzida 
contra el comtat que esdevindria 
el Cap i Casal del país, el casal de 

Barcelona, va arribar amb la consolida-
ció del Califat cordovès i la creació del 
seu poderosíssim exèrcit.

L’any 940, en ple califat d’Abd al-
Rahman III, el katib Hasday ibn Ishaq 
es va presentar a la ciutat de Barcelona 
per obligar el comte Sunyer a signar 
un tractat de pau en les condicions que 
el califa imposava. Deu anys més tard 
(950), el fi ll i successor de Sunyer, Bor-
rell II, va enviar a Còrdova una ambai-
xada perquè ratifiqués el tractat del 
940. Aquest incòmode equilibri, entre 
el poderós califat per una banda, i l’im-
peri franc en plena decadència per una 
altra, va durar, amb alguns alts i bai-
xos, aproximadament fi ns al 976, data 
de la mort d’al-Hakam II, successor 
d’Abd al-Rahman III.

«Ipso anno quando Barchinona 
interiit»

El sucessor d’al-Hakam II, el jove 
califa Hisham II, fou un home feble i 
sense capacitat de comandament. Tan-
cat als seus palaus, delegà el poder en el 
seu primer ministre Abuamir, conegut 
més endavant com al-Mansur (el Vic-
toriós). Al-Mansur, un home ambiciós i 
sense escrúpols, va millorar encara més 
l’organització del poderós exèrcit mer-
cenari que havia creat Abd al-Rahman 
III i, amb unes forces perfectament dis-
ciplinades i experimentades, va iniciar 
una campanya de fustigació sistemàtica 

contra els pobles cristians del nord de 
la Península. Hi ha escrits que apun-
ten que el territori de Barcelona hau-
ria estat saquejat el 978, el de Girona 
el 982, i novament el de Barcelona el 
984. Tot i això, l’assalt defi nitiu, trans-
cendental, de la capital catalana no es 
produí fi ns al 985. 

Les tropes d’al-Mansur van sortir de 
Còrdova el 5 de maig del 985. Es dirigi-
ren a Múrcia, on reposaren uns quants 
dies, i continuaren vers Barcelona a tra-
vés del litoral. El comte Borrell, aler-
tat de l’avanç de les hosts musulma-
nes, va intentar barrar-los el pas, però 
fou derrotat. Els habitants dels voltants 
de Barcelona i del Vallès es tancaren 
esgarrifats a la ciutat, amb l’esperança 
que les sòlides muralles romanes els 
protegissin. Els atacants posaren setge a 
la ciutat el dia primer de juliol, després 
d’haver saquejat el monestir de Sant 
Cugat i el de Sant Pere de les Puel·les, 
on molt probablement feren un carnatge 

«Del castell d’Arrià (que és en Catalunya, en el ter-
ritori de Confl ent, costa lo riu que és apellat Tet) 
era un cavaller, ric, bon d’armes i de gran consell, 
per nom en Guifré...»

Gestes dels comtes de Barcelona

Al-Mansur    Foto: Internet
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entre les monges de la comunitat. La 
coneguda llegenda de santa Madrona, 
o Madrui na, faria referència a aquell 
fet. L’assalt defi nitiu de Barcelona es 
produí el dia sis de juliol. La ciutat va 
ser saquejada, incendiada i destruïda, 
amb les cases, les terres i les esglésies 
devastades. Molts ciutadans van ser fets 
presoners i, més endavant, foren venuts 
com a esclaus i, en el millor dels casos, 
rescatats econòmicament per les seves 
famílies. Barcelona va quedar des-
tructa, dissipata et depopulata. Morta.

Condemnats a la sobirania

El saqueig d’al-Mansur hauria fet 
que el comte Borrell II s’adonés de la 
inutilitat de mantenir uns tractats i uns 
lligams amb el califat cordovès que no li 
garantien la seguretat del territori. Això 
féu que mirés d’acostar-se novament a 
la cort franca, a la recerca de protecció 
militar a canvi del tradicional jurament 
de fi delitat. Però la protecció no arribà. 
Ni Lotari, ni Lluís el Jove —que regnà 
molt poc temps— ni Hug Capet, en 
plena feblesa i decadència de la dinastia 
carolíngia, no atengueren les demandes 
del comte. Amb el trencament d’aquell 
antic lligam amb la monarquia franca, 
Catalunya es veia abocada a un futur 
nou i incert: el de la seva independèn-
cia. Una independència únicament de 
fet, ja que no ho seria de dret fi ns a 1258, 
any en què se signà el tractat de Corbeil. 
Amb molta raó, els nostres historiadors 
han vist en la data del 985 el prefaci d’un 
doble alliberament: respecte als musul-
mans i respecte als reis francs. La data 
en què els governants del país es veieren 
abocats a deixar de fer —per dir-ho en 

termes polítics actuals— 
«la puta i la Ramoneta».

La celeritat amb què 
es va reconstruir la ciu-
tat —es va intentar de 
recuperar els captius, 
es va impulsar la repo-
blació de les terres del 
Penedès i es van reorga-
nitzar les institucions— 
posa de manifest que la 
voluntat de ser d’aquells 
nostres avantpassats era 
ben viva i vigorosa. De 
fet, aquell bateig a sang i 

foc esdevingué un revulsiu i un punt de 
partença. El país ja existia des de feia 
segles, però la història de la seva lliber-
tat nacional començava amb la presa de 
consciència i la necessitat de solidaritat 
que havia generat aquella catàstrofe de 
l’any 985. La importància (extraordinà-
ria) que el fet adquirí en les cròniques 
del passat contribuí a donar al fet un aire 
de grandesa mitològica que ha arribat 
fi ns als nostres dies. Barcelona, i a tra-
vés d’ella el país sencer, com l’Au Fènix, 
havia renascut de les seves cendres. I, 
com altres vegades hauria de passar al 
llarg de la seva història, les conseqüèn-
cies d’una derrota haurien estat també 
el punt de partença d’una gran victòria. 

Sense negar la transcendència que 
aquell desastre va tenir per a l’esdeveni-
dor del país, alguns historiadors opinen 
que potser algunes cròniques van sobre-
dimensionar l’abast del desastre, que, fet 
i fet, quedava circumscrit a una part del 
territori. Malgrat això, l’impacte sobre 
els qui el visqueren i la transmissió oral 
o escrita del que s’esdevingé, no hi ha 
cap dubte que generà una presa de 
consciència col·lectiva, que s’arti-
culà en un projecte nacio nal i inde-
pendent.

La llengua

Recordem el que explica Joan 
Bastardas en El català pre-lite-
rari1: «No era pas llatí la llengua 
que parlaven els barcelonins o 
gironins durant l’ocupació sarraïna 
[...] o la dels habitants de les comar-

ques de Cerdanya i Urgell [...]. Una llen-
gua romànica parlaven els barcelonins 
alliberats l’any 801, i aquesta llengua 
romànica ja no deixarà mai de ser ella 
mateixa. Bé que oberta a infl uències i 
pressions externes, evolucionarà sobre-
tot segons la seva pròpia dinàmica.»

Això no obstant, l’ús escrit d’aquesta 
llengua, el català, es va retardar consi-
derablement, tot i que a partir del segle 
ix ja trobem documents escrits en llatí 
amb indicis i informacions de les carac-
terístiques que devia tenir. El fet que la 
immensa majoria de la població (els 
laics) no estigués alfabetitzada va dei-
xar la pràctica de la lectura i l’escriptura 
en mans especialitzades (els clergues i 
la gent de lletra), els quals actuaven com 
a intermediaris entre els textos i la gent 
illetrada. I això féu que durant els segles 
ix, x i xi els textos s’escrivissin en llatí. 
Ara bé, els canvis econòmics i socials 
d’aquest darrer segle, amb l’aparició de 
noves classes socials urbanes, un incre-
ment dels excedents agrícoles i un inci-
pient desenvolupament de l’intercanvi 
comercial, van comportar noves mane-
res de viure i, alhora, van fer més fàcil i 
accessible la producció material de l’es-
criptura. El nombre de llibres que pos-
seïen les esglésies i els clergues s’incre-
mentà. I la gent laica, de mica en mica, 
s’anà incorporant al món, avui impres-
cindible, de la lletra escrita. No falta-
ria gaire perquè Bernat de Ventadorn 
s’adrecés a una dama en aquests termes: 
«Ela sap letras en enten / et agrada’m 
qu’eu escria / los motz, e s’a leix plazia 
/ legis los al meu sauvament.»

També era romànica, és clar, la 
llengua que parlaven els habitants del 

Església de l’antic monestir de Sant Pere de les Puel·les

1. Joan Bastardas, «El català pre-literari», dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes. Basilea, 22-27 de març de 1976, p. 39. Barcelona 1977.

Bernat de Ventadorn               Foto: Internet
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Pallars, la Ribagorça i una part de l’ac-
tual Alt Urgell, territoris que no van 
ser mai ocupats d’una manera esta-
ble pels sarraïns, ni pels romans, ni 
pels ibers, ni pels celtes. Les carac-
terístiques orogràfi ques especialment 
abruptes dels seus territoris i els estrets 
de Collegats i dels Espluvins, on les 
emboscades devien fer el terreny gai-
rebé inaccessible, actuaren com a 
barreres defensives i dissuasives. La 
romanització del Pallars, la Ribagorça 
i una part de l’Alt Urgell va ser a con-
seqüència de la cristianització del ter-
ritori, i aquesta no es produí fi ns a 
l’època carolíngia. I fi ns i tot alesho-
res, una vegada cristianitzats, una part 
dels seus habitants continuaren proba-
blement parlant una variant del basc o 
èuscar, que era la llengua pre-romana 
de la contrada, fi ns pels volts de l’any 
mil. La carena pirinenca, a més, va ser 

el factor que determinà a partir d’ales-
hores la frontera lingüística de la zona 
i, així, les comarques que miren al 
sud parlen català, mentre que la Vall 
d’Aran, tot i haver estat inclosa inicial-
ment en la Ribagorça, parla la llengua 
occitana, la llengua dels trobadors.

La independència política i els lli-
gams d’interdependència i relació que 
s’anaren entreteixint entre els comtats 
catalans anà configurant una unitat 
lingüística que no tingué en aquells 
segles cap traducció en l’àmbit de l’ex-
pressió escrita, monopolitzat encara i 
a tot arreu pel llatí. Hi ha, per tant, 
una discordança cronològica entre el 
període en què la llengua es constitu-
eix (segles viii, ix, x i xi) com una rea-
litat ja plenament diferenciada del llatí 
i l’època en què apareixen els nostres 
primers textos escrits. Malgrat aquest 
fet, el dinamisme social i la cohesió del 

territori —el territori d’un país que ja 
mirava cap al futur, empès per la res-
ponsabilitat de controlar el seu propi 
destí i confi ar en les pròpies forces, 
com a conseqüència de la independèn-
cia que acabava d’assolir—, juntament 
amb un distanciament cada vegada 
més gran entre la llengua parlada (el 
català) i l’escrita (el llatí), foren els 
elements que posaren els fonaments a 
l’esclat lingüístic i cultural que es pro-
duiria en els segles següents. Aquell 
esclat és el que un dia va fer escriure a 
Ramon Muntaner, en la seva Crònica: 
«D’altra part, vos diré cosa de què us 
meravellarets, emperò si bé ho encer-
cats, així ho trobarets: que d’un llen-
guatge solament, de negunes gents no 
són tantes com catalans». 

I el text del cronista no acaba pas 
aquí. Però d’això ja en parlarem en els 
propers articles. ◆

La llegenda del convent de Sant Pere de les Puelles
Joan Amades

«[…] En fundar-se, el convent de Sant Pere es trobava fora del clos emmurallat de la ciutat. Quan les forces sarraïnes 
d’Almançor van prendre Barcelona, una allau de moros va caure damunt del convent, àvida de saquejar-lo i de maltractar 
les monges. L’abadessa, que es deia Matrui, en tenir coneixement de la caiguda de la ciutat, va sospitar què els passaria; 
cridà totes les germanes i els digué que per tal d’evitar la pèrdua i l’estrall fi ns on fos possible, es tallaria les orelles i el 
nas per fer-se repulsiva als moros, i totes les seves companyes van fer el mateix i així van desfi gurar els seus delicats ros-
tres, amb una prova tan radical i heroica. Quan els moros van arribar al convent esperant trobar un estol de bellesa i van 
veure aquelles cares tan mutilades i estrafetes es van enfurir i van matar tota la comunitat excepte l’abadessa, que acon-
seguí fugir. Els seus parents, per tal de salvar-la, la van amagar dins d’una gran saca de llana i d’aquella manera la van 
enviar cap a Mallorca. Quan la saca estava al moll per a ésser embarcada, els moros, per tal d’assegurar-se que en cap 
dels paquets que s’embarcaven no hi havia ningú amagat, amb una llança foradaven de tort i de través tots els farcells i 
també ho van fer amb la saca de llana on hi havia la pobra monja, que tota la van ferir encara molt més del que ho estava, 
però ella va ser prou resistent per no queixar-se i els moros no la van descobrir. 

Arribà a Mallorca on va restar fora de perill i on va viure mentre va durar la invasió sarraïna de Barcelona. Després 
tornà a la nostra ciutat, va restaurar el convent i restablí altra vegada la comunitat.»
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Catalunya, nou Estat d’Europa: 
ofi cialitat asimètrica
Bernat Joan i Marí

La convocatòria d’eleccions per part del president Mas 
per al 25 de novembre del 2012 obre una etapa i en 
tanca una altra. Tanca l’etapa de «construcció autonò-

mica» del catalanisme que va de Prat de la Riba (creació 
d’infraestructures de país), Macià i Companys (el somni 
estroncat), Pujol (consolidació de les estructures), Maragall 
(un nou somni estroncat), a l’etapa de l’exercici efectiu del 
«dret a decidir». Catalunya hauria pogut ser viable com 
a comunitat autònoma dins una Espanya on hi hagués un 
parell d’autonomies i tota la resta fos estat unitari (sempre 
que se’n respectàs la identitat), o dins una confederació ibè-
rica (amb confederalisme asimètric, que tengués en compte 
les nacions reals existents), però Espanya ha tancat totes les 
portes que l’haurien poguda fer viable. Per tant, s’obre una 
etapa nova que, si tot va bé, acabarà amb la constitució de 
l’Estat català… dins la Unió Europea. Vagi per endavant la 
meua convicció que Europa és usada com a estratègia per 
a fer por per part d’una gent absolutament indocumentada, 
que no s’acaba de creure que a Europa hi imperen la demo-
cràcia i la llibertat. 

Com s’organitzarà la qüestió de la llengua en una 
Catalunya esdevinguda nou estat d’Europa? Una Catalunya 
independent podrà fer una política lingüística molt més 
oberta, agosarada i flexible que no una Catalunya autò-
noma dins el regne d’Espanya, perquè la pressió sobre el 
català serà de tipus diferent. Durant els tres últims segles, 
la raó fonamental per a poder prescindir de la llengua 
catalana ha estat que «estamos en España». La indepen-
dència tritura aquest discurs i obre tot un ventall de noves 
possibilitats. 

Oficialitat asimètrica

L’Estat català ha de ser un exemple de recuperació de la 
llengua nacional, de multilingüisme i de convivència har-
mònica entre parlants de llengües diverses. Catalunya pot 
ser encara un país més ric en bagatge lingüístic, tant per als 
seus ciutadans (entesos individualment) com per als seus 
col·lectius. L’Estat català haurà de treballar per les habilitats 
lingüís tiques dels seus ciutadans. Ja ho ha fet la Catalunya 
autònoma, però caldrà anar més endavant. Catalunya, nou 
estat d’Europa, haurà de fer tot el possible per complir 
l’objectiu de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea que els 
seus ciutadans dominin, com a mínim, tres llengües de la 
Unió. I haurà de posar en valor l’existència al nostre país 
de persones que dominen —com a primera llengua— llen-
gües tan esteses, en grans àrees regionals, com el xinès, 

l’àrab o l’urdú i l’hindi. A part del castellà, que té i tendrà 
una presència estructural a la nostra nació, i que en forma 
part d’una manera ben consolidada.  

En aquest context, des del meu punt de vista: 

1)  El català és la llengua nacional de Catalunya. Com a 
tal, ha de ser la llengua ofi cial de la República cata-
lana. 

2)  L’occità, en quant llengua de la nostra minoria naci-
onal històrica, ha de mantenir la plena ofi cialitat lin-
güística a Catalunya. 

3)  El castellà i l’anglès han de ser llengües coofi cials de 
la República catalana. 
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Per què oficialitat asimètrica?
Perquè l’ofi cialitat exclusiva de la llengua catalana no 

seria la millor opció, ni com a senyal d’identitat de la nova 
república ni amb vista a la seua consideració a l’exterior. A 
les Repúbliques bàltiques (especialment a Estònia i a Letò-
nia) una de les qüestions que els està causant més problemes 
és l’unilingüisme ofi cial, les queixes de la minoria russò-
fona, etc. Sovint aconsegueixen que les noves repúbliques 
passin per estats que no accepten la pluralitat lingüística i 
que tracten malament les seues minories. Avui, a Europa, 
un estat amb una sola llengua ofi cial —especialment si es 
tracta d’un estat nou— aixeca uns recels que no fa cap falta 
que afegim a les difi cultats que ja tendrem en tot el procés 
cap a la independència. 

És ben clar, així mateix, que el català no pot tenir el 
mateix estatus que les altres llengües que comptin amb 
algun tipus de reconeixement ofi cial per part de la Repú-
blica. El català és la nostra llengua nacional, i així hauria 
de constar en la futura constitució catalana. 

També s’ha de fer una referència especial a l’occità, en 
quant llengua de la nostra minoria nacional històrica, de la 
Val d’Aran. De fet, el nou Estatut ja va establir l’ofi cialitat 
de l’occità i aquesta ofi cialitat, posteriorment, va ser desple-
gada per la Llei de l’Occità (aranès a l’Aran), que estableix 
els drets i deures que implica l’ofi cialitat de la llengua occi-
tana. Així mateix, l’ofi cialitat de l’occità a Catalunya ha tengut 
un impacte inqüestionable a les diferents regions d’Occitània 
dins l’Estat francès i fi ns i tot a les Valades Occitanes del Pie-
mont italià. L’impacte de l’ofi cialitat de la llengua de la nostra 
minoria nacional històrica ha tengut també un impacte molt 
positiu a la Unió Europea, on s’ha vist com a element inqües-
tionable de respecte a les minories i de consideració positiva 
envers la pluralitat i la diversitat. 

I s’hauria de mantenir l’ofi cialitat del castellà o espanyol, 
però —i aquí ve la asimetria— en quant llengua coofi cial 
de l’Estat. El castellà o espanyol és avui ja una llengua prò-
pia d’una part importantíssima de la nostra societat, i no es 
pot menystenir ni bandejar. La construcció del nou estat 
d’Europa es farà, en bona mesura, amb la tasca sumadora 
de centenars de milers de persones que tenen el castellà 
com a primera llengua i que han decidit fer de Catalunya 
el seu país i s’hi identifi quen plenament. Catalunya, doncs, 
també s’ha d’identifi car plenament amb la llengua caste-
llana, i això només es pot fer, perquè no sigui un pur brindis 
al sol, amb l’ofi cialitat lingüística, amb tots els drets que 
aquesta implica. 

Finalment, crec que seria un puntàs que algú fes ofi cial 
l’anglès al propi país (tenint en compte que, a Europa, de 
facto, ja funciona com a interllengua). Seria una manera de 
posar la nostra europeïtat al mapa, de fer una clucada d’ull 
a la Unió Europea i d’accentuar el plurilingüisme amb reco-
neixement ofi cial a Catalunya. (Sé que es tracta d’un tema 
espinós, però jo em limit a posar en consideració de les per-
sones que llegeixin aquest paper la possibilitat, almanco, 
de tenir-ho en compte.) 

Pensem que un país com Singapur (4 milions d’habi-
tants, encabits en una gran ciutat asiàtica) té quatre llengües 

ofi cials: el malai, el tàmil, el xinès i l’anglès. El malai n’és 
la primera llengua, el tàmil correspon a una minoria histò-
rica, el xinès a la immigració més nombrosa i l’anglès a la 
interconnexió amb el món. 

En aquest context d’ofi cialitat lin güís tica asimètrica, 
s’aconseguirien objectius que entenc que són fonamentals 
per a la política lingüística que caldrà desplegar a Catalunya 
quan la pugui decidir per si mateixa: 

Esperem, al cap i a la fi , que puguem tenir l’ocasió de 
desplegar la política lingüística que ens permeti d’arribar a 
aquesta ofi cialitat asimètrica, que, des del meu punt de vista, 
seria justa i equilibrada. ◆

1)  Es garantirà la prevalença de la llengua catalana, com 
a signe d’identitat fonamental del país, com a element 
d’intercomunicació entre parlants de llengües dife-
rents i com a peça clau per a la cohesió social de la 
societat catalana. El català, doncs, ha de tenir el paper 
de llengua pública comuna de tots els catalans.

2)  S’assegurarà el futur per a la llengua occitana, per a 
l’aranès de l’Aran, per a una part inqüestionable del 
bagatge lingüístic, cultural i històric de Catalunya. I 
continuarà tenint, cada dia amb un potencial més ele-
vat, més efectes positius a l’«Occitània gran». 

3)  Es respectaran els drets lingüístics de la meitat de la 
població del país, que té el castellà com a llengua prò-
pia, i es fomentarà un bon bagatge en la competència 
lingüística per a tots els catalans, sigui quina sigui la 
seua primera llengua. Es garantirà, així mateix, l’ac-
cés al món hispànic per mitjà del coneixement de la 
llengua que el vehicula. 

4)  S’assegurarà l’expansió del coneixement de la inter-
llengua a escala mundial, amb tot el que comporta 
quant a possibilitats d’intercanvi amb la resta del món. 
Així mateix, l’ofi cialitat de l’anglès pot constituir un 
element pioner, reconeixent una qüestió que, de facto, 
ja està funcionant, tant en el si de la Unió Europea, 
com en extensíssimes àrees del planeta Terra. 
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Construir un Estat amb l’espanyol 
com a llengua ofi cial és un risc explosiu
Gabriel Bibiloni

Diversos polítics i pensadors s’han 
manifestat partidaris que l’es-
panyol sigui llengua ofi cial del 

previst nou Estat de Catalunya, o fi ns i 
tot ho han donat per fet. Naturalment, 
això ho decidirà el Parlament d’aquest 
Estat, i com que aquest serà sobirà i 
democràtic, res no serà establert per  
sempre. Ja es farà el debat quan toqui, 
però sembla que el venedor ha posat el 
producte a meitat de preu abans que el 
comprador demani cap rebaixa. Abans 
del llançament a la piscina d’alguns 
líders independentistes no s’havia vist 
cap moviment de reivindicació de l’ofi -
cialitat de l’espanyol entre la pobla-
ció hispanoparlant que no es mostra 
bel·ligerant amb la idea del nou Estat. 
L’opció per l’oficialitat de l’espanyol 
apareix en un context en què l’inde-
pendentisme necessita sumar i ha de 
comptar indefectiblement amb el vot 
hispanoparlant. Em fa l’efecte, però, 
que aquest discurs es fa un poc a corre-
cuita i sense analitzar com caldria ni 
les implicacions jurídiques de l’ofi cia-
litat lingüística ni els processos de nor-
malització lingüística (o no normalitza-
ció) que s’han produït en països que han 
accedit a la independència. D’aquesta 
anàlisi comparada es conclou que cada 
cas és únic, però també que la regla 
general és que la fórmula efi cient per 
a la normalització d’una llengua és tant 
comptar amb un estat sobirà com el fet 
que la llengua nacional sigui la llengua 
ofi cial única d’aquest Estat. Dels pocs 
casos de normalització de la llengua 
nacional amb coofi cialitat lingüística, 
els ulls tenen tendència a girar-se cap a 
Finlàndia, però Finlàndia és una socie-
tat que ben poc es pot comparar amb la 
catalana. Catalunya no és Finlàndia, ni 
tampoc és Irlanda, cert. Com que cada 
cas és únic, i hi ha en joc moltes varia-
bles, no es pot descartar que, sense les 
interferències exteriors actuals i amb 
unes polítiques lingüístiques determi-

nades, la via fi nlandesa arribàs a fun-
cionar, però hauríem de tenir clar que 
construir un Estat amb l’espanyol com a 
llengua ofi cial és un risc explosiu. 

L’Estat català ha de tenir com a 
objectiu prioritari la normalització de 
la llengua catalana, la pròpia del país 
i fonament de la identitat nacional. 
Aquest objectiu, inqüestionable i que 
tothom pot entendre, no és incompa-
tible amb un tracte exquisit a tots els 
grups lingüístics, com correspon a una 
societat respectuosa amb la pluralitat 
com serà la catalana. En el nou Estat 
tothom s’hi ha de sentir còmode. Aquest 
és el missatge que ara caldria transme-
tre a tothom. Precisament a partir del 
moment que l’Estat garanteix la viabi-
litat de la seva llengua ofi cial i nacio-
nal, un alt grau de llibertat lingüística 
és perfectament concebible i previsible. 
No hi ha d’haver cap inconvenient per-
què els ciutadans de llengua espanyola 
puguin usar aquesta sempre que vul-
guin, en la vida privada, en les rela cions 
amb l’Administració i —amb unes 
limitacions comprensibles— en l’ac-
tivitat professional. Un avantatge que 
té aquest grup sobre els altres, perquè 
en la situació de partença a Catalunya 
tothom sap espanyol, cosa que no can-
viarà l’endemà de la independència. Ni 
hi ha d’haver cap inconvenient perquè 
l’espanyol sigui ensenyat a qui ho vul-
gui amb totes les garanties d’efi càcia. 
Aquests drets poden ser reconeguts per 
les lleis, que són al servei dels ciutadans 
i revisables quan canviïn les necessitats 
socials. Creieu que els hispanoparlants 
poden necessitar alguna cosa més? 

Tanmateix, el que importa és el pro-
cés. Que el procés funcioni i —afegi-
ríem— que sigui vist per tothom com 
a normal. El que ha d’anar desaparei-
xent és la fi gura del monolingüe espa-
nyol. Perquè, com s’ha dit milers vega-
des, la clau de la normalització és que 
el català sigui l’única llengua comuna 

de tots els ciutadans i de tots els grups 
lingüístics i que cadascú pugui decidir 
lliurement quines altres llengües vol 
saber (cas a part de l’anglès). I aquí és 
on entra en joc el paper de l’ofi cialitat 
única. No s’hi val a pensar que l’ofi cia-
litat de l’espanyol seria com una mena 
de paper mullat. En els països seriosos 
una llengua ofi cial és una llengua ofi -
cial: llengua d’administració, d’ense-
nyament, d’etiquetatge i de tota l’acti-
vitat pública. En aquest escenari —la 
continuïtat de l’ordenament lingüístic 
bàsic actual— res no assegura una altra 
cosa que la continuïtat dels hàbits, ruti-
nes i mentalitats actuals. A més, hi ha 
un element psicològic: veure l’espanyol 
com a llengua ofi cial de l’Estat va lli-
gat a percebre’l com a llengua pròpia 
del país, i això pot alimentar voluntats 
de manteniment en el monolingüisme. 
Per contra, l’ofi cialitat única del català 
i l’associació de la llengua a l’Estat 
crea una dinàmica totalment diferent. 
Si aquest procés es fa en un context de 
reconeixement de drets lingüístics indi-
viduals, en surten benefi ciats els ciuta-
dans individualment, la llengua del país 
i la cohesió social. Els catalans que nai-
xeran després de la independència no 
tindran cap preferència lingüística ni 
cap prejudici quan comencin a anar a 
escola. Sigui quina sigui la llengua dels 
seus pares, la que voldran parlar serà no 
sols la que trobin a l’escola sinó la que 
vegin que sap i parla tothom. La que 
tothom voldrà parlar serà la que parlin 
els mestres, els ministres, els policies i 
els jutges. Perquè aquests, quan actuïn 
com a representants de l’Estat, sí que 
hauran de parlar la llengua de l’Estat, 
si hi ha una sola llengua ofi cial. Aquí 
hi ha la clau del procés. ◆

Publicat en VILAWEB, dimarts 9 
d’octubre del 2012
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Seria irònic que, a la nova Catalunya, 
el castellà hi fos ofi cial
Miquel Strubell

D ’entrada, aquest debat s’ha 
tornat a obrir ara des d’alguns 
partits polítics en un context 

d’eleccions. Per tant, costa de no tenir 
la sensació que es revifa amb ganes 
de treure’n un rèdit electoral, ja sigui 
amb vista a aquestes eleccions, ja 
sigui amb vista al referèndum d’auto-
determinació.

És a dir, com a societat, què estem 
disposats a garantir o a afavorir en el 
futur estat, abans de votar en referèn-
dum? I allò que no es pot fer és enga-
nyar la gent.

La meva opinió: abans de decidir 
quines llengües seran oficials o no 
ho seran en la futura constitució, cal 
mirar més lluny i no pensar en l’en-
demà de la independència, sinó en uns 
quants decennis després (cosa dura-
dora). L’exemple de l’Índia ens indica 
que és més interessant de garantir per 
llei, i no pas per constitució, els drets 
lingüístics de tots els actuals habitants 
de Catalunya en el moment de la inde-
pendència. I no cal pas que aquests 
drets figurin petrificats amb lletres 
d’or en cap constitució —per als bes-
néts o per als qui vindran de fora en 
el futur.

La paraula «cooficial» és una 
paraula inventada per Madrid per a 
atorgar primeres i segones categories 
de llengües, però jurídicament no té 
gens de transcendència. Jo l’elimina-
ria del vocabulari. Enganya més que 
no clarifi ca. I em sembla que la gran 
majoria de sociolingüistes concorden a 
pensar que, si català i espanyol tenen el 
mateix rang d’ofi cialitat, el català tin-
drà les de perdre.

La sociolingüística ha estudiat 
molts casos de llengües que han pro-
gressat o retrocedit socialment, i ha 
pogut escatir els punts crucials que fan 
que una llengua pugui sobreviure. I el 
gran factor és el poder, la relació d’una 
llengua amb el poder.

Per tant, el de  bat rau 
a saber quines llengües 
volem relacionades amb 
el poder en la futura 
Catalunya independent, 
durant decennis.

Al meu entendre, el 
nou estat ha de tenir una 
llengua nacional, ofi-
cial si es vol, que és el 
català (és el que propo-
sava Rafael Ll. Ninyo-
les quan es redactava la 
constitució espanyola). 
I després, per llei, drets 
lingüístics per a tots els 
ciutadans espanyols, parlants d’unes 
altres llengües, que viuen a Catalunya 
en el moment de la independència, de 
manera que no sentin, els d’aquesta 
generació actual, que amb la indepen-
dència de Catalunya es reduiran els 
seus drets, les possibilitats de fer ser-
vir el castellà en la vida quotidiana. A 
més, no som totalment lliures d’atorgar 
o de negar drets: hi ha tractats interna-
cionals en aquest àmbit.

A més a més, les llengües, la diver-
sitat lingüística, són una riquesa, un 
actiu (i estaria bé que així constés en 
la nostra constitució), fi ns i tot en el 
sentit més pràctic, a l’hora de comer-
ciar i fer negocis. En la constitució 
hauria de fi gurar-hi ben clar que som 
una societat tolerant, que tenim una 
única llengua nacional, que entenem 
la diversitat i que no pensem fer allò 
que els altres ens han fet.

Aquesta és una situació alhora tran-
quil·litzadora per a tothom i que en cap 
cas no compromet el futur de la llengua 
catalana com a predominant en el futur 
estat. Hi ha qui diu que potser haurem 
de fer concessions per a assegurar un 
vot afirmatiu àmpliament majoritari 
en el referèndum: en parlàvem amb un 
bon amic a l’hora de dinar! Però, amb 
això que he proposat, qui podria deci-

dir de votar contra la independència per 
motius de llengua? És a dir, és franca-
ment molt dubtós que, amb aquestes 
garanties, ningú canviés el sentit del 
seu vot per motius lingüístics.

I, ep!, una última ref lexió: no 
oblidem que el castellà és ofi-
cial a Catalunya no perquè hi hagi 
hispanoparlants, sinó perquè ho 
imposa la Constitució. Si tota la immi-
gració, en comptes d’haver vingut de 
les Castelles, hagués vingut de Galícia, 
el gallec no seria ofi cial a Catalunya. 
El castellà és ofi cial a Catalunya per-
què la Constitució diu que és ofi cial 
a tot arreu, hi visquin castellanopar-
lants o no n’hi visquin. Seria irònic, 
doncs, que, en la nova Catalunya, el 
castellà hi fos ofi cial, ara sí, perquè hi 
ha hispanoparlants! ◆

(Opinió telefònica recollida per 
VilaWeb.) Publicat en VILAWEB 
dimecres, 10 d’octubre del 2012

En un mur de Castellbisbal            FOTO: ANNA MARTÍ I GUITART



SOCIOLINGÜÍSTICA

LLENGUA NACIONAL - núm. 81 - IV TRIMESTRE DEL 2012    19

Elogi de la paraula de Joan Maragall

Josep Lluís Bronchal

Joan Maragall (1860-1911), poeta, 
escriptor, periodista, pensador, 
romàntic i clàssic alhora, compro-

mès amb el modernisme literari, cristià, 
consciència de la seva època, fou una 
personalitat polifacètica i contradictò-
ria que refl exionà sovint a l’entorn del 
fet poètic.

L’Elogi de la paraula és un dels 
seus textos més coneguts i reproduïts. 
Es tracta del discurs que pronuncià el 15 
d’octubre de 1903 en la sessió inaugural 
de l’Ateneu Barcelonès, tres mesos des-
prés de ser elegit president de l’esmen-
tada entitat.

Es pot considerar com una mena de 
manifest programàtic ètic i estètic del que 
entenia per intuïció poètica i de l’acte de 
creació, que després s’ha convingut a ano-
menar teoria de la paraula viva. Sobre 
aquest tema s’hi va referir posteriorment 
en altres textos, especialment en Elogi de 
la poesia (1907), i també en fragments 
dispersos del seu epistolari.

Deia l’assagista, crític i poeta Cole-
ridge, d’una manera simplifi cadora, que 
es naixia aristotèlic o platònic. Aques-
tes han estat les dues concepcions oscil-
lants que han predominat al llarg de la 

història de la lírica universal. Si per 
a Aristòtil la poesia era una mímesi 
o imitació; en canvi, per a Plató es 
tractava d’una embriaguesa que arra-
vatava el poeta. És evident que la teo-
ria de la paraula viva maragalliana 
és d’arrel platònica i es pot inscriure 
clarament en les coordenades del 
romanticisme literari, on el jo és un 
dels components decisius.

Alguns estudiosos han rastrejat i 
estudiat les fonts teòriques i les lectu-
res de Maragall, d’on va pouar aques-
tes idees, principalment de Carlyle i 
Emerson, però també de Nietzsche, 

Novalis i Goethe. Per Goethe sentia 
autèntic fervor; d’ell va traduir algunes 
obres dramàtiques i poesies, i va assumir 
tant el seu vessant romàntic com clàssic.

Maragall va fer amb la seva aporta-
ció teòrica una síntesi molt personal i 
innovadora a les nostres lletres, la qual, 
si no és del tot original, quant a les idees 
manllevades d’altres autors, sí que ho és 
en la forma agosarada de presentar-ho, 
amb molta energia i passió, i que no va 
deixar ningú indiferent.

A pare meu, qui ha analitzat el 
tema de la paraula viva d’una manera 
més lúcida és l’assagista i crític literari 
valencià Joan Fuster. Hi ha una pre-
missa que Fuster considera una con-
dició necessària de la paraula viva i 
que anomena exaltació de la vida, un 
concepte que travessa tota la seva vida 
i obra. Més endavant afegeix el crític: 
«El poeta, d’alguna manera, esdevé 
un transmissor passiu de la vida que 
el posseeix, de la intensitat amb què la 
viu. La poesia —precisa Maragall— 
“consisteix a dir les coses tal com 
ragen, quan ragen en estat de gràcia”»1. 
En aquest sentit, Fuster subratlla el que 
entén per inspiració poètica: «El que 

cal, doncs, és que el poeta digui la 
paraula nascuda d’un moment de plè-
tora vital, i que la digui com li ve dic-
tada per la seva vehemència interior»2.

En aquest breu comentari em cenyiré 
a Elogi de la paraula, que cal conside-
rar el text fundacional de la seva teoria, 
plantejada no solament com una refl exió 
teòrica —que ho és—, sinó com un estí-
mul per a poetes innovadors; concebuda 
a més amb una sinceritat i espontaneïtat 
que manquen en textos posteriors, molt 
més elaborats intel·lectualment i fruit 
d’una refl exió reposada.

Elogi de la paraula en ser ideat com 
un discurs parlat té una frescor única, 
i encara avui, tot i les reticències que 
alguns crítics li han fet, arriba molt més 
al cor dels poetes que freds tractats teò-
rics o de retòrica. Aquest text només el 
podia escriure un veritable poeta, i el 
seu missatge va adreçat a aquells que 
desitgin esdevenir poetes.

Em sembla un text ric, profund, i 
obert alhora, que es presta a ser comen-
tat d’una manera àmplia. Cada lector i 
comentador inquiet té dret, si li plau, a 
fer el seu propi comentari diferenciat, i 
és bo i enriquidor que així sigui.

Maragall comença copiant una frase 
de Ramon Llull, que a més de ser el crea-
dor de la llengua catalana literària també 
fou un autèntic poeta: «Tot quant hom pot 
sentir amb els cinc senys corporals, tot és 
meravella; mes car hom les coses sovint 
sent corporal-
ment, per això 
no se’n mera-
vella. Això 
mateix esdevé 
de totes les 
coses espiri-
tuals que hom 
pot membrar 
o entendre»3. 
Ser ia  com 
dir: la creació 
que és cop-
sada i intuï da 
pels sentits 

1. Fuster, Joan, Literatura catalana contemporània, Ed. Curial, Barcelona 1971 (1ª edició), 1980 
(5ª edició), p. 43.

2. O.c., p. 44.  

3. Maragall, Joan, Obres completes, Obra catalana, volum I, Biblioteca Perenne, Edició mancomunada 
d’Editorial Selecta i Fills de Joan Maragall, Barcelona 1981, p. 663. He seguit el text d’aquesta edició.
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humans és meravella, però com que 
aquests són limitats, l’home ho troba 
normal i corrent. Per tal de no menyste-
nir-les hi ha unes persones que amb la 
seva lucidesa i paraules ens recorden la 
bellesa del món i de les criatures que són 
capaces d’experimentar-la i transmetre-
la; es tracta dels poetes, els quals ens 
posen en contacte amb el misteri de la 
creació i amb nosaltres mateixos.

El poeta, que té el do de la paraula, 
quelcom sagrat, amb el seu verb és 
capaç de crear mons poètics, igual que 
Déu creà mons físics. Per la paraula 
pronunciada foren fetes totes les 
coses, ens recorda l’evangelista Joan. 
En aquest sentit, la paraula esdevé gai-
rebé un element màgic que té la capa-
citat de crear.

Maragall, fent servir aquesta prosa 
poètica magnífi ca, escriu: «Quan una 
branca ja no pot més de la primavera 
que té a dintre, entre les fulles abun-
dants brolla una flor com expressió 
meravellosa. ¿No veieu en la plenitud 
de les plantes l’admiració d’haver florit? 
Així nosaltres quan brolla en nos-
tres llavis la paraula vertadera»4. La 
paraula ha de brollar de l’interior, de 
dins, d’una necessitat de vida que vol 
manifestar-se. Si no és així, ben podria 
tractar-se de pura xerrameca.

Diu més endavant que els poetes 
són i senten com els enamorats, com-
paració encertadíssima i ben trobada, 
on el sentiment i l’afecte predomi-
nen sobre l’acció: «No heu sentit mai 
els enamorats com parlen? Semblen 
uns encantats que no saben el que es 
diuen. […] I així les seves paraules són 
com flors. […] I en brolla per fi  una 
música animada, oh meravella!, una 
paraula. Quina? Qualsevulla; […]5. Sí, 
la paraula és tot això i molt més, com 
una flor que brolla espontàniament, 
també com una música animada. 
Aquesta recreació i concatenació de 
conceptes, símbols i comparacions 
(enamorats, flors, música, paraules) 
serveixen per a exemplifi car el món 
poètic d’una manera molt il·lustrativa; 
les seves paraules bellíssimes diuen el 
que diuen, però dites amb aquesta poe-
sia arriben molt més al lector.

Alguns d’aquests fragments serien 
per a aprendre’ls de memòria i no 
oblidar-los mai: «Així parlen també 

els poetes. Són els enamorats de tot 
el del món, i també miren i s’estre-
meixen molt abans de parlar. Tot ho 
miren encantats i després es posen 
febrosos i tanquen els ulls i parlen en 
la febre: llavors diuen alguna paraula 
creadora i, semblants a Déu en el pri-
mer dia del Gènesi, del caos en surt 
la llum»6. Aquest tros és prou explícit 
del que Maragall entén que és l’estat 
anímic en el qual han de trobar-se els 
poetes: enamorats de la creació i sentir 
un estremiment intern abans de par-
lar o escriure. Entenc que sense aquest 
estremiment previ i interior no pot 
existir veritable poesia.

El terme encantats es refereix a l’ac-
titud que tenen els infants en contem-
plar qualsevol cosa per primera vegada, 
de sorpresa inicial, sense la qual es fa 
difícil de captar l’essència de les coses. 
El poeta, encantat de la creació, s’ha de 
posar febrós, tancar els ulls i parlar en 
la febre que el domina. Quan s’arriba, 
doncs, a aquest estat, semblant a l’èxtasi 
religiós, per dir-ho d’alguna manera, és 
quan es poden dir algunes paraules cre-
adores, i el poeta, de la mateixa manera 
que Déu en el primer dia del Gènesi, 
pot generar espai, forma, llum poètica 
del buit, del no-res; esdevé, per tant, un 
déu o demiürg gràcies a les seves prò-
pies paraules. En aquestes condicions: 
«La paraula del poeta surt amb ritme 
de so i de llum, amb el ritme únic de la 
bellesa creadora»7.

Més endavant Maragall increpa 
cordialment els poetes proposant-los 
una actitud decidida: «¿Quan serà que 
entrareu profundament en les vostres 
ànimes per a no sentir altra cosa que 
el ritme diví d’elles al vibrar en l’amor 
de les coses de la terra? ¿Quan serà 
que menyspreareu tot altre ritme i no 
parlareu sinó en paraules vives?»8. 
Considero que aquí rau el nucli del 
missatge maragallià de la paraula 
viva; en primer lloc, que surti de dins 
de l’ànima del poeta, i que aquesta 
estigui impregnada de l’amor a les 
coses de la terra; és a dir, amb una 
visió que podríem qualifi car de pante-
ista o també franciscana.

A continuació, Maragall es refe-
reix a la raó vanitosa i a les paraules 
que neden mortes en les superfícies de 
les coses per culpa de la baixa pruïja 

per una superficial perfecció i gran-
desa. Contra aquest defecte, proposa 
d’aprendre el parlar del poble senzill, 
especialment dels pastors i mariners, 
perquè estan en contacte amb l’ànima 
del poble i de les coses.

Les dues úniques paraules que li va 
dir un pastor al Pirineu en demanar-li 
Maragall el camí que havien errat: 
«Aquella canal…»9; i la nena occitana 
que, en ser preguntada pel poeta que 
digués quelcom en la seva llengua, res-
pongué assenyalant el cel: «Lis este-
les…»10, són dos exemples absoluts de 
paraules vives, sortides espontàniament 
de dins talment una cançó, carregada 
de sentit i melodia, nascuda en la palpi-
tació rítmica de l’univers. Amb aquest 
esperit és com haurien de parlar els 
veritables poetes.

Aquí és on volia arribar Maragall. 
El poeta, segons ell, ha d’aprendre del 
poble innocent a captar la poesia ama-
gada de les coses, les expressions i par-
lars populars que transmetin emoció i 
connectin amb l’ànima universal. Aca-
bem amb aquesta frase que resumeix la 
lliçó que ha intentat de transmetre als 
seus oients, aspirants a poetes: «I quan 
els poetes sàpiguen ensenyar-nos-el, 
aquest llenguatge sublim, i fer-nos obli-
dar tot altre, després d’haver-lo oblidat 
ells mateixos, llavors vindrà el regne 
llur, i tots parlarem encantats per la 
música creadora»11.

Considero que l’Elogi de la pa -
raula de Joan Maragall és un dels 
textos teòrics en català a l’entorn de la 
creació poètica i del diàleg més sugge-
ridors de la nostra cultura, i que con-
vindria rellegir-lo de tant en tant. Aquí 
només he pretès de remarcar-ne alguns 
aspectes que em semblen rellevants. 
Animo els lectors a enfrontar-se al 
text sense complexos, fent-ne cadascú 
la seva pròpia lectura i traient-ne les 
seves pròpies conclusions. Únicament 
llavors el text esdevindrà viu, llumi-
nós, pràctic, i no pas objecte d’inútil 
arqueologia literària. ◆

4. O.c.,  p. 664.

5. O.c., p. 664.

6. O.c., p. 664.

7. O.c., p. 664.

8. O.c., p. 664.

9. O.c., p. 665.

10. O.c., p. 665.

11. O.c., p. 665.
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HISTÒRIA

Els orígens del nom de Catalunya
Josep M. Alentà

D’on prové el nom de Catalunya?, 
per què s’anomena d’aquesta 
manera el territori situat al tri-

angle nord-est de la Península Ibèrica? 
De fet, no és segur quin és l’origen del 
mot Catalunya; hi ha diverses possibi-
litats, algunes més acceptades que d’al-
tres. Convé de citar les més destacades, 
si bé en la major part hi són barrejats 
elements mitològics i llegendaris, com 
succeeix també en altres pobles.

Citacions del nom (documents)

A l’època grega i romana, el territori 
català no era defi nit amb cap nom espe-
cífi c; sols es coneixia el nom d’algunes 
de les tribus ibèriques que hi havia, com 
els lacetans o els ausetans.

Durant l’alta edat mitjana el nom 
utilitzat és el de Gòtia —terra dels 
gots— i, sobretot, el de Marca His-
pànica, que designava el territori sota 
domini dels francs on es trobaven els 
comtats catalans.

El nom de Catalunya apareix per 
primera vegada en el segle xi, quan es 
comença a anomenar Catalunya una 
part del territori del que més endavant 
es coneixerà com la Catalunya Vella 
—de la zona nord de Barcelona fi ns 
als Pirineus—. La primera empremta 
documental és de principis del segle 
xii (no pas abans de 1115) i fa referèn-
cia al comte Ramon Berenguer III el 
Gran. Apareix en un poema escrit en 
llatí pel poeta pisà Laurentius Vero-
nensis, titulat Liber Maiolichinus de 
gestis Pisanorum illustribus, i parla 
de la conquesta de Mallorca per part 
de pisans i catalans. En aquest poema 
es parla del comte de Barcelona com a 
catalanicus heros (i també dux catala-
nensis); la seva terra és dita Catalania i 
els seus vassalls són anomenats catala-
nenses. En altres documents trobem les 
formes Catalaunia, Catalonia o Cat-
halaunia. A partir de mitjan segle xiii 
ja apareix freqüentment tant Catalunya 
com català.

Tanmateix, recentment s’ha tro-
bat un text anterior, un pergamí sense 
data, que —segons Udina Martorell— 
es podria situar a escassos anys abans, 
entre 1096 i 1112. En aquest text, uns 
homes, que signen Raimundus Catalan, 
Arnal Catalan i Geral de Cataliung —o 
Cataluing— entre d’altres, juren fi delitat 
a Ramon Berenguer el Gran. Per tant, es 
tracta d’un nom aparegut relativament 
tard en el temps i molts segles després 
de la presència romana. Per què catala-
nicus, per què Catalaunia?

Teories sobre l’origen

Explicació mitològica: Otger Cataló

Un dels mites or iginar is de 
Catalunya, sorgit de l’historiador Pere 
Tomic en el segle xv, situa la figura 
d’Otger Cataló com a eix central. Cataló 
era un noble —francès o alemany, 
segons les interpretacions, si bé tot 
sembla indicar que era de la zona fran-
cesa d’Aquitània— arribat a Catalunya a 
lluitar contra els musulmans en el segle 
viii. Segons diu la llegenda, nou barons 
nobles —Dapifer de Montcada, Galce-
ran de Pinós, Hug de Mataplana, Gui-
llem de Cervera, Ramon de Cervelló, 
Pere d’Alemany, Ramon d’Anglesola, 
Gibert de Ribelles i Roger Erill— segui-
ren Cataló en la seva lluita i construïren 
diversos castells al voltant dels Pirineus. 
Otger Cataló morí l’any 735 en el setge 
d’Empúries, i els seus seguidors s’hi 
refugiaren una temporada fi ns que, amb 
l’ajut de l’emperador Carlemany, acon-
seguiren la victòria i posaren el nom 
de Catalonia a aquesta terra en honor 
d’Otger Cataló. Aquesta és una de les 
explicacions llegendàries més destaca-
des, però històricament no té prou base.

De Gotholandia (terra dels gots) o Gotho-
alania (terra dels gots i els alans)?

Hi ha teories que podrien ser força 
possibles però que es descarten a causa 
de problemes de derivació fonètica, 

casos en què no sembla —per tradició 
d’altres paraules— que hagin pogut deri-
var, des de l’original, a la forma actual 
Catalunya. Aquest és el cas de la pos-
sibilitat que Catalunya derivés de Got-
holandia «terra dels gots» o bé de Got-
hoalania «terra dels gots i els alans»; 
aquesta darrera, amb l’afegit que el poble 
dels alans no s’establí a Catalunya; és 
poc probable el pas de Gotho a Cata, ja 
que la g s’hauria de transformar en k i la 
t en d, fet que no succeeix.

Per altra banda, Gotholandia és un 
nom que no s’ha pogut documentar, ni 
en relació amb Catalunya ni amb cap 
altre país.

Terra de castells?

Una de les interpretacions més plau-
sibles és la que diu que Catalunya seria 
un nom per a denominar una «terra de 
castells». Segons aquesta teoria, a la 
zona de la Marca Hispànica es van edi-
fi car diversos castells amb vista a forti-
fi car l’àrea per tal de protegir-se de les 
incursions musulmanes —fet cert—, 
i els qui es cuidaven d’aquestes forti-
fi cacions eren els castellans, vassalls 
dels nobles propietaris dels castells; 
d’aquest nom castellanus provindrien 
els francesos chastelain i châtelain, 
així com també els catalans castlà o 
catlà. Des de fora de l’àrea es conei-
xia aquesta zona com a terra de catlans, 
castlans i, per derivació, sorgiria cata-
lans i Catalunya; ara bé, el pas de catlà 
a català és difi cil d’explicar.

Dels catalauni (poble celta de la Gàl·lia 
septentrional)?

Una altra hipòtesi faria derivar 
Catalunya dels catalauni, un poble 
celta de la Gàl·lia septentrional, a la 
zona actual entre França i Bèlgica. 
Segons aquesta possibilitat, a l’època 
de les invasions dels celtes (segle iii aC) 
alguns d’aquests catalauni s’haurien 
establert a la terra que posteriorment 
recuperaria el nom i passaria a dir-se 
Catalunya.
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En aquest cas, però, a la manca de 
base documental i als obstacles d’ordre 
fi lològic s’hi afegeix un tercer problema: 
la circumstància que, des del punt de 
vista etnològic, l’aportació dels pobles 
cèltics al poblament històric del terri-
tori català ha estat escassa i més aviat 
episòdica. Probablement la tribu esmen-
tada mai no va ultrapassar la barrera 
dels Pirineus.

Dels Laketans?

Encara hi ha tres versions més, si 
bé també són poc defensables. La pri-
mera —defensada per Joan Coromi-
nes— diu que Catalunya derivaria d’un 
dels pobles ibers en època dels romans, 
els laketans —pronunciant la k com a 
c, pronuncia que es perdé poc després 
de començar l’època medieval, cap al 
segle v-vi— i que hauria passat per una 
metàtesi sàvia per un escrivà de laceta-
nos a catelanos (per una inversió de les 
síl·labes), i d’aquí a catelans i catalans; 
però el nom no apareix fi ns el segle xii, 
i aquest seria un origen força més antic.

Mons Catanus (actual Montcada)?

L’altra, defensada pel lingüista suís 
Paul Æbischer en 1948, vindria de 
Montcada, de Mons Catens, que ell 
creia que es deia Mons Catanus —la 
muntanya més important del principal 
comtat català, el de Barcelona—, i que 
hauria passat de catananus a catalanus 
(com Barcinona —nom romà de la ciu-
tat comtal— a Barcelona).

Capitale Barcelona?

Finalment, encara es pot citar la pos-
sibilitat que Barcelona hagi donat nom 
a Catalunya: la ciutat era la capital de 
la zona, ja des de temps antics, i hauria 
passat de capitale a captale, i derivant 
cap a cattale i catal, coneixent-se els 
seus habitants com a catalans.

Catalania: antiga Duro Catalaunum?

La hipòtesi que sembla més probable 
és aquella segons la qual el nom original 
no era Catalunya sinó Catalania. La u 
apareixeria a partir del poble celta citat 
abans, els catalauni. Aquest nom fou 
important en el segle v dC: l’any 441 (?), 
als Campos Catalaunicos —a la zona 
de l’antiga Duro Catalaunum, l’actual 
Châlons-sur-Marne— hi hagué la bata-

lla decisiva que frena els huns i Àtila de 
conquerir l’Europa occidental; aquesta 
victòria fou molt recordada durant 
segles. Un dels qui hi participaren fou 
el rei visigot Teodored, que tenia com a 
capital la ciutat de Barcelona, a més dels 
francs, que s’estenien per tot el territori 
de l’antiga Gàl·lia —actual França— 
romana. Hi ha variants que diuen que 
fou Lluís el Piadós el qui lliurà la bata-
lla. És probable el pas de Catalania a 
Catalaunia com a honor de la batalla, 
de tan bon record; posteriorment, el pas 
de Catalaunia a Catalunya és habitual, 
seguint altres exemples com el de Gas-
cònia a Gascunya.

Kalat Talunya: castell de Talunya

Aquesta última hipòtesi, defen-
sada per Joan Vernet, és esmentada per 
l’historiador Miquel Coll i Alentorn 
com d’una certa versemblança. En un 
text sarraí, el geògraf Al-Udví (mort 
l’any 1085) escriu que a mig camí entre 
Lleida i Osca hi ha un castell que s’ano-
mena castell de Talunya. A mig camí 
entre Lleida i Osca hi ha Montsó —és 
exactament a mig camí— i Montsó ha 
estat sempre una població que ha guar-
dat el pas del Cinca en aquest indret. Per 
tant, és gairebé segur que aquest cas-
tell de Talunya és Montsó. Montsó és 
un nom romànic, relativament modern, i 
Talunya, en canvi, és un nom ibèric, evi-
dentment. Els noms que comencen amb 
ta, que probablement és un article ibèric, 
són ibèrics. I castell en àrab es diu kalat. 
D’això ve el nom de Catataiud i Calata-
nyazot i Calaceit, etc. Aleshores, això en 
àrab seria kalat Talunya, i la seva con-
tracció, Catalunya.

Si això és així, és probable que els 
nostres veïns —els sarraïns del Regne 
d’Osca i Saragossa, o del Regne de 
Lleida i tot, abans que 
Lleida fos alliberada—, 
en el seu àrab, ens deien: 
la gent que hi ha més 
enllà del castell de Talu-
nya, de kalat Talunya. I 
d’aquí hauria vingut el 
nom del país, i la forma 
català, perquè no sabem 
si de català sortiria 
Catalunya, o si primer 
seria Catalunya i en sor-
tiria català.

Tanmateix, cal que ens adonem 
que no hi ha correspondència exacta 
entre català i Catalunya. Si primer va 
ser català, llavors hauria hagut de ser 
Catalanya —com Alemanya—, perquè 
de català ve catalònia. Si primer va ser 
Catalunya, llavors no s’hauria dit cata-
lans, sinó catalons, com passa amb els 
altres casos, com Gascunya i gascó.

Com és que no hi ha una correspon-
dència perfecta entre l’un i l’altre? Això 
s’explicaria perquè serien els sarraïns, 
més o menys encara arabitzats, que ens 
haurien batejat i que no tenien idea de 
com s’havia de fer la correspondència 
entre català i Catalunya. Així és com 
passa en alguna cas, per exemple, entre 
bretó i Bretanya, en què tampoc no hi ha 
correspondència. I és que entremig hi ha 
una llengua cèltica que és la llengua dels 
bretons. Si haguessin estat llatins hau-
rien fet la correspondència exacta. Això 
és una cosa molt suggestiva, que podem 
donar com una hipòtesi plausible, però 
no com una demostració.

Si aquest fou l’origen del mot 
Catalunya, ens portaria a la seva exis-
tència ja en el segle xi, i qui sap si 
abans i tot. Però amb la signifi cació de 
‘el país que hi ha al darrere el castell de 
Talunya’. No ens hauria d’estranyar que 
d’un topònim d’àmbit reduït se n’ori-
ginés un de més general. És el mateix 
que passa amb el nom Portugal (com a 
nació), que prové de la ciutat de Porto 
(porto vol dir ‘port’). Portugal vol dir 
en gaèl·lic el port gal·lès o cèltic. És a 
dir, que el nom d’una ciutat s’ha con-
vertit en el nom de tot un país.

Podria ser, doncs, que el nom local 
d’un castell, el de Talunya (kalat Talu-
nya), derivés cap al nom de tota una 
nació: Catalunya. ◆

HISTÒRIA
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Cal anar polint la llengua
Pere Ortís

Mencionem alguns dels punts gra-
maticals que, inexplicablement, 
continuen mal dits i que fan 

pensar que no hi ha intenció de fer-hi res. 
Allò que més dol, i que fa més mal 

d’orelles, és la supressió dels pronoms 
adverbials en i hi, de part d’alguns 
locutors i, per cert, que entre els més 
assidus. Cal considerar que el nostre 
jovent, i en especial el de les ciutats 
més extenses, els ha perduts, aquests 
pronoms, o no els diuen mai, perquè els 
desconeixen totalment. I només cal que 
també els suprimeixin en els nostres 
mitjans, consagrant així una mutila-
ció elemental de la llengua! Vegem-ne 
especialment dos casos:

No es pot fer aquest gir d’expressió, 
a la castellana: «Han estat alliberats 
dos, dels vuit presoners...», «Han sido 
puestos en libertad dos de los ocho 
prisioneros...», per Dels deu preso-
ners, n’han estat alliberats dos. El 
subconscient tracta d’evitar l’encontre 
amb el pronom que hom desconeix i 
que incomoda.

Persisteix i persisteix allò de dir, 
en la nostra Catalunya Ràdio, «Ningú 
et donarà més», «Nadie te dará más». 
Com que això es refereix a tot allò que 
dóna una emissora: notícies, comenta-
ris, entreteniments, tertúlies, anuncis 
del temps, jocs, concursos... de tot això 
cal dir Ningú no te’n donarà més. La 
primera expressió és servil del caste-
llà, és castellana en català. Sé de bona 
font que un amic de bona voluntat els 
n’ha avisat, però no en fan cap mena de 
cas. Un català nascut amb aquests pro-
noms i, parlant espontàniament, utilit-
zaria aquests en la forma que dic, podeu 
pujar-hi de peus. Cal tenir present que, 
una vegada hom ha perdut el rastre 
d’aquests pronoms, després costa molt 
de reconèixer-los i donar crèdit als qui 
ho fan bé i n’avisen. Els havíem d’ense-
nyar bé als castellans vinguts de fora, 
i resulta que els castellans ens ho han 
ensenyat malament a nosaltres, i són 
legió els qui s’hi han acomodat.

«Anem a veure» és un calc servil 
de «vamos a ver». Si no hi ha trasllat 
físic, no pot ser dit així. Cal dir: vegem, 
ara mirem. Si anem lluny, unes quan-
tes passes enllà, a veure una cosa, sí que 
pot ser dit. No pot ser dit «anem a veure 
les fotos», pel locutor, quan aquest les té 
darrere, a tocar del seu cos en un gros 
pàmpol. 

Tampoc no és «empañar», sinó 
enllorar; ni «refl exar», sinó refl ectir; 
ni «la gallina ha posat un ou» sinó la 
gallina ha post un ou; ni «s’ha posat el 
sol», sinó s’ha post el sol.

Alguns es reserven el privilegi de 
dir «barco», sabent bé que és un barba-
risme i que en català cal dir vaixell. I 
encara no acaben de desempallegar-se 
del verb «despedir» i de substituir-lo 
defi nitivament per acomiadar.

Continuen utilitzant el verb «empla-
çar», «emplazar», en el sentit de com-
prometre. En català emplaçar vol dir 
‘col·locar algú o alguna cosa en un lloc 
determinat’. Per tant, cal que diguin: El 
diputat comprometé l’orador a presen-
tar-se l’endemà.

Utilitzen el verb «escapar» tal com 
l’utilitza el castellà, quan en català 
és sempre refl exiu: «Ha escapat de la 
presó», per s’ha escapat de la presó. 
«Ha escapat un cop», per s’ha escapat 
d’un cop.

El mateix s’esdevé amb el verb espe-
rar-se, que en català és així, refl exiu, 
i no li’n fan, com no li’n fa el castellà. 
«Espera, que torno ràpid», per espera’t, 
que torno ràpid.

També utilitzen «registre» en el sen-
tit d’escorcoll. 

Fan anar gairebé exclusivament 
«guapo», per a indicar que una persona 
és bella. Paraula castellana que no ens 
fa cap falta, ni que el Diccionari de 
l’Institut l’admeti, contra allò que diu 
ell mateix que «la norma bàsica és de 
no admetre un mot forà, si no ens fa cap 
falta». I aquí demano: Que tenim res-
pecte al bellíssim formós? Estem car-
regats de romanços, ens tapen escrú-

pols ridículs. Un adjectiu tan formós, 
formós! Una noia formosa, un noi 
formós. A més, tenim eixerit, bonic, 
ben plantat, garrit, xamós, bufó per a 
nens i noies, i hem d’utilitzar «guapo», 
engegant tots els nostres al diccionari 
que s’hi estiguin en conserva. 

«Novio». No en coneixen ni en diuen 
d’altra. Què li hem agafat al bellíssim 
nuvi? El noi i la noia són nuvi i núvia 
del moment que festegen. No cal espe-
rar que arribin a l’altar o a l’ofi ciant 
del cas. També tenim xicot i xicota, 
utilitzats en força sectors. I promès i 
promesa. Aquet noi és el meu nuvi, 
el meu xicot, el meu promès. Fa poc 
que vaig sentir que una senyora gran 
deia: Nosaltres aleshores festejàvem. 
Que bonic! I no pas: «Nosaltres ales-
hores érem novios». Aquella senyora es 
mereixeria tornar a festejar.

Dintre el tema de «guapo» i «novio» 
cal subratllar que no hi ha llengua al 
món que posi fi tes a l’ús d’un mot seu 
natural i viable, que tots ho són de natu-
rals i viables. Amb el nostre llenguatge 
els catalans anem amb escrúpols i res-
triccions ridículs, els quals hauríem de 
superar d’una vegada per sempre, com 
a acte de recta civilització. La llengua 
catalana no ha produït un mot que no 
sigui d’ús viable quan en l’expressió 
s’escau el seu signifi cat. Ni cap altra 
llengua, no ho ha fet.

«Tornado», quan parlen d’un feno-
men autòcton, local, és mal dit. Ja 
sabem que tots els diccionaris registren 
tornado, però referint-se a un feno-
men meteorològic, exòtic, de l’Amè-
rica o de l’Àfrica. Deien: A l’Espluga 
de Francolí hi ha hagut un «tornado». 
Quan érem petits dèiem sempre un 
remolí; és més fl uix o més fort, però 
sempre és un remolí. A la Segarra en 
diuen: tartalló, d’un remolí d’aire. Al 
mar se’n diu mànega. Tromba a mar i 
terra. Ens fa realment cap falta aquell 
mot forà?

«Vivenda», «vivienda». Ho alternen 
amb habitatge. Per què cal fer aquestes 
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alternances? «Vivenda» és barbarisme; 
per tant, cal bandejar-lo, i s’ha acabat 
el bròquil.

Una altra construcció castellana 
és «una segona», «una tercera», «un 
quart». «Le dieron una oportunidad y 
le han dado una segunda». En català, 
després de l’article indeterminat un, 
i abans de l’adjectiu, ve la preposició 
de, que especifica: Dóna-me’n una 
de blanca i una de negra. Primera, 
segona son adjectius numerals, però 
adjectius; per tant, haurien d’anar pre-
cedits d’aquest de, però el català no 
ho fa així, ans utilitza altre, altra. 
Li han donat una oportunitat i no li’n 
donaran una altra. Mencionades les 
d’abans, ja se sap quin nombre és la 
darrera. I, si tant convé, s’hi afegeix: 
la tercera, la que fa quatre: T’ha 
donat un altre avís, ja el que fa qua-
tre. Que és molt elegant.

En certes ocasions diem parau-
les ben catalanes, però els apliquem 
sentits del castellà que en català no 
tenen pas, o el tenen tan sols parcial-
ment, o que substitueixen altres mots 
i expressions genuïns que acorralem 
i, a llarg termini, liquidem. Per exem-
ple, el verb guardar. Alguns diuen en 
català: Guarda tot això a l’armari / 
Guarda’t això a la butxaca. Fixem-
nos com en tots dos casos el caste-
llà ho diu exactament així. En català, 
per al primer cas, tenim un verb molt 
especial: desar; per tant, direm: Desa 
tot això a l’armari. I en el segon cas 
sempre hem dit: Posa’t (o fi ca’t) això 
a la butxaca.

Portaré a la consideració parau-
les que potser no són del tot rebutja-
bles, però segur que han pres el lloc 
a altres de genuïnament catalanes i 
que teníem molt ben integrades a l’ús 
quotidià fi ns fa ben poc. Igual pot ser 
dit d’algunes locucions, però aquestes 
seran tema d’un altre dia. Sap greu això 
d’anar perdent el que és nostre, i al seu 
lloc col·locar-hi allò que és foraster i 
potser contrari a la llengua de trinca. 
Vegem-ne casos, de paraules:

— Borratxo. «Borracho». Malgrat 
que el diccionari Fabra registri aquesta 
paraula sense anotar-hi res, a mi sem-
pre m’ha fet la impressió de ser presa 
del castellà; és una impressió perso-

nal, però tenim embriac, ebri, begut, 
bevedor, pitof, xirlis, pinya, sopa.

Ser un embriac empedreït.
— Buscar. Cercar (ben corrent 

aquest entre els nostres avis, ara a les 
Balears i potser en alguna comarca). 
Qui cerques? Vaig a cercar aigua a la 
font. Cercar els treus peus del gat.

— Cinturó. «Cinturón». També la 
registra el Fabra. Corretja, cinyell.

Ús obligatori de la corretja de 
seguretat.

— Ronda (i no «cinturó»). Ronda 
de dalt, de baix, del litoral.

— Estrella. Estel. L’estel de l’alba. 
Un cel estelat. L’Estelada.

— Felicitats! És ben català, però 
darrerament s’ha imposat per la força 
del castellà «Felicidades!» i ha des-
bancat la típica manera de felicitar en 
català: Per molts anys!, descendent 
d’aquell clàssic Ad multos annos! 

Quan hom celebra el sant o el nata-
lici cal dir: Per molts anys! Felicitats 
és per a quan hom fa un gol amb el 
Barça, o puja al cim de l’Everest, o es 
gradua d’advocat. Que també pot ser 
dit: Per molts anys!, en aquestes ocasi-
ons. Alguns volen creure que Per molts 
anys és solament per al dia del nata-
lici, i Felicitats per al dia del teu patró, 
del teu nom, però això és fals. Tota la 
vida de la meva generació i de temps 
immemorials —quan el natalici no era 
celebrat i sí que ho era el sant patró— 
sempre hem dit Per molts anys.

— Millor. Més bé. Assegut, ho 
faràs més bé. Ell ho ha fet més bé que 
tu. No hi ha res més bo, ara, que una 
xerricada.

— Mosso. Aquesta paraula fa la 
impressió de ser la catalanització de 
«mozo». Minyó. Als sants i als minyons 
no els promets que no els dons. A 
l’Àfrica, minyons, a matar moros!

Per tant, jo diria amb tota facilitat: 
Minyons d’esquadra. (En cas que no 
hi hagi res més genuïnament català). 
O aniria per altres tresqueres, puix que 
l’origen del nom Mossos d’esquadra...

— Ocells. Ara només diuen «aus», 
que és ben català, però que s’ha imposat 
rere «aves». Abans el nom genèric dels 
animals que volen era: ocells. Tractat 
sobre els ocells de l’Urgell.

— Os, que també és català, però 
que s’imposa per la força de «hueso». 

Pinyol. M’agrada rosegar el pinyol del 
préssec.

— Pell, de la fruita, «piel». Pela. 
La pela de la taronja no és comestible. 
Pela’m un mango. 

— Picar. Referent als aliments, que 
ara les coses tan sols ‘piquen’. Abans 
dèiem molt més coure, però aquest 
verb tan català l’han deixat del tot de 
banda per raó del castellà «picar». Que 
coent que és aquest bitxo! Aquesta 
salsa cou més que l’altra. Olives 
coents. M’hi han posat esperit de vi i 
cou molt. «Piquent» no està ben dit; és 
coent. O, en tot cas, picant. 

— Rascar. ‘T’ha picat un mosquit? 
Rasca’t. Gratar, gratar-se. Ara apliquen 
tan sols rascar a tots els casos. També 
han deixat de banda el tan domèstic 
esgarrapar.

— Xaval, que també és català, però 
darrerament s’ha imposat per la força 
del castellà «chaval», prenent el lloc a 
nen, xiquet, noi, nano, brivall, marrec, 
xicot. Hem tornat de Rússia amb un nen 
adoptat que és un sol. Mira aquell bri-
vall com xala estirant els cabells a la 
nena.

— Xerès. Molts ho diuen a tot vi 
ranci. Si es tracta d’un vi ranci no fet a 
la ciutat de Jerez, cal dir-ne vi ranci. A 
Verdú fan un vi ranci més bo que cap. 

Demanaríem un altre esforç per  
acabar de netejar la llengua en els nos-
tres mitjans. No demanem una llengua 
recercada, artifi cial, forçada, sinó neta. 
I, per neta, sobirana. ◆ 
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Moll i mullat
David Casellas

En el català central, habitualment 
es fa servir l’adjectiu moll amb 
el signifi cat ‘impregnat d’aigua’, 

com a sinònim de mullat, però poca 
gent sap que, en realitat, el signifi-
cat propi de moll és ‘bla, tou’. Com a 
prova que aquest era també el signifi cat 
emprat en el català central, ningú no 
dubta que quan parlem de la molla del 
pa (contraposada a la crosta) ens refe-
rim a la part tova del pa, no a la part 
mullada. De la mateixa manera, el verb 
remollir (‘reblanir’) encara el distingim 
perfectament de remullar (‘amarar’).  

És evident que una cosa molla, 
tova o blana, sovint ho és perquè és 
humida. D’aquí ve la confl uència de 
signifi cat entre ambdós mots. En uns 
aiguamolls el terreny és tou i s’enfonsa 
quan el trepitges, ja que és molt humit. 
Sovint els dos mots moll i mullat, es 
poden usar indistintament, això dóna 
lloc a confusions. Quan parlem d’una 
esponja molla, a què ens referim? L’es-
ponja és tova o és mullada? O amb-
dues coses alhora?

Segons Coromines, la confusió és 
força moderna i sobretot pròpia del 
català central, on l’existència de la neu-
tralització de la o àtona en u ha aju-
dat a divulgar la confusió entre moll i 

mullat, tenint en compte que la vocal 
de remollir i la de remullar es pronun-
cien igual. En canvi, en el País Valencià 
és on més s’ha conservat el sentit ori-
ginari del mot. Coromines, encara que 
tímidament, advoca pel manteniment 
en la llengua literària de la distinció 
entre moll i mullat:

«La llengua literària faria bé de 
posar-hi resistència, i dir per exemple 
més aviat roba mullada que roba molla, 
que per als altres catalano-parlants 
només significa el contrari de dura, 
enterca o rígida» (Joan Coromines, Dic-
cionari etimològic i complementari de 
la llengua catalana, vol. V, p. 746).

En canvi, quan parlem del moll de 
l’os com a substantiu (o de la medul·la), 
encara que també es refereixi a la part 
tova dels ossos, té un origen diferen-
ciat de l’adjectiu. Mentre que l’adjec-
tiu deriva del llatí MǑLLIS, el substantiu 
ho fa del llatí vulgar MEDǓLLUM. En 
aquest darrer cas també hem conser-
vat el llatinisme medul·la, de la mateixa 
manera que en castellà conserven el 
doblet meollo i médula.

L’expressió paper moll, en la tra-
ducció que fa el Diccionari castellà-
català (p. 994, Enciclopèdia Cata-
lana, 1994) de papel mojado, sembla 

que és un castellanisme i que és millor 
dir-ne lletra morta: «Sin su fi rma esto 
es papel mojado, sense la seva signa-
tura això és lletra morta.» Ara bé, el 
Diccionari de sinònims i frases fetes 
(de M. Teresa Espinal) sí que inclou 
paper mullat al costat de lletra morta. 
I també inclou les expressions dur els 
papers banyats, dur els papers mullats 
i dur els papers roats, però en cap cas 
els papers molls.

Amb el signifi cat de ‘prendre partit, 
comprometre’s o arriscar-se en alguna 
cosa’, d’acord amb el diccionari del IEC 
podem fer servir l’expressió mullar-se 
el cul: «En Carles no es mulla mai el 
cul: així sempre queda bé amb tot-
hom.» En canvi, no hem trobat enlloc 
documentat mullar-se, sense l’afegitó 
el cul. Perquè sigui correcte és sempre 
necessari parlar del cul? Em sembla 
una mica curiós. Per això, jo no fi caria 
la mà al foc per assegurar que aquesta 
expressió sigui totalment genuïna. 

En fi, com que ara no em vull 
mullar més el cul arriscant-me a asse-
gurar una cosa o una altra sense inves-
tigar-ho a fons, ho deixarem aquí. Tant 
de bo que ara ja no tingueu els papers 
tan mullats i feu servir de forma més 
adequada aquests mots. ◆
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Sobre la història i el signifi cat del mot grotesc

Jaume Medina

L’entrada del mot grotesc en el Dic-
cionari de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans diu el 

que segueix: «adj. Que fa riure per la 
seva estranyesa, extrema lletjor, absur-
ditat. Un personatge grotesc. Maneres 
grotesques. ║ Dit de l’element decora-
tiu estilitzat que imita éssers fantàstics, 
humans, vegetals i animals, situat en 
una superposició.» La segona accepció 
no fi gurava en el Diccionari general de 
la llengua catalana, de Pompeu Fabra, 
mentre que la primera tenia la mateixa 
redacció que en el Diccionari de l’IEC. 

 Al seu torn, el Diccionari català-
valencià-balear, d’Alcover-Moll, defi -
neix i exemplifi ca el mot de la manera 
següent: «Que fa riure per la seva estra-
nyesa o lletjor; cast. grotesco. La visió 
grotesca i tràgica semblava immobilit-
zar-nos, Maseras Contes 46. La vella 
vingué, reverenciosa, grotesca, Espriu 
Lab. 160.» I, després d’exposar la trans-
cripció fonètica de les variants dialectals 
barcelonina, valenciana i palmesana, en 
dóna l’etimologia, que és com segueix: 
«de l’it. grottesco, mat. sign. (originà-
riament ‘pertanyent a la grotta’ o cova 
de Titus, on es trobaren moltes fi gures 
capritxoses i extravagants).» Tot i que a 
partir d’ara ja sabem que el mot té un 
origen italià, ens sorprèn i ens deixa 
alhora a l’estacada l’al·lusió a una ini-
dentifi cada «cova de Titus», de la qual 
s’ignora la ubicació.

El Diccionari etimològic i comple-
mentari de la llengua catalana, de Joan 
Coromines, en el seu vol. IV, p. 685, 
15A, ens informa que el mot, igual-
ment com garut, és un derivat de gruta. 
Tot seguit ens fa saber que el mot fou 
incorporat per Joaquim Esteve, Josep 
Belvitges i Antoni Juglà i Font al seu 
Diccionario catalán-castellano-latino, 
editat a Barcelona els anys 1803-1805. 
I diu tot seguit: «De l’it. grottesco, 
pròpiament dit d’un ornament capritxós 
que imita la paret tosca de les grutes, 
amb conquilleres i les bestioles que s’hi 
crien, i més tard quimeres i fullatge, 

d’on després l’acc. ‘extravagant’, ‘ridí-
cul’.» I això és tot: ni cova de Titus, ni 
aclariments sobre els llocs d’on ha tret 
les seves informacions, ni relacions de 
causa-efecte, ni res més.

Coromines, en el vol. II (1976) del 
seu Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico, posa grotesco 
com a derivat de gruta i diu tot seguit 
que el mot grutesco va ser emprat vers 
1550 per Lope de Rueda, una forma que 
empraren també Lope de Vega (1562-
1635), Covarrubias (en el seu Tesoro 
de la lengua castellana o española de 
1611), Palomino... i que es troba en el 
Diccionario de la lengua castellana de 
la Real Academia Española, altrament 
conegut amb el nom de Autoridades. 
Després afirma que el mot brutesco 
—una forma explicable per etimolo-
gia popular inspirada en els animals [= 
«brutos»] que solien ésser representats 
en aquests adorns— es troba en el Qui-
xot, en Suárez de Figueroa, en Casca-
les i en Quevedo. Finalment, es refe-
reix a la forma grotesco, emprada a la 
fi  del segle xviii per L.F. de Moratín, 
de la qual diu: «del it. grottesco, dicho 
propiamente de un adorno caprichoso 
que remeda lo tosco de las grutas, con 
menudas conchas (como dice Cervan-
tes) y varios animales que en ellas se 
crían, más tarde con fi guras de quimera 
y follajes, de donde luego la ac. ‘extra-
vagante’, ‘ridículo’ (más documentación 
en Terlingen1, 114-6).»

I, a partir d’aquí, sabem una mica 
més de la història del mot i, potser, fi ns 
i tot una mica més del seu signifi cat. 
Però no arribem ben bé a conèixer-ne 
la motivació.

Per una recerca en el volum 2 de 
l’obra de Manlio Cortelazzo i Paolo 
Zolli, Dizionario etimologico della lin-
gua italiana, publicat per l’editor Nicola 
Zanicelli a Bolonya en 1980, sabem que 

1.   Al·lusió al diccionari de Johannes H. Terlingen, 
Los italianismos en español desde la formación 
del idioma hasta principios del s. XVIII, 
Amsterdam 1943.

el mot grottésco2 ve de grotta. I, a pro-
pòsit d’aquest mot, diu: 

Riferito dapprima alle pitture grot-
tesche (nel 1682, G. Paleotti ne tratta in 
alcuni capitoli del suo Discorso intorno 
alle imagini, libro II), si passò poi a par-
lare di fi gura grottesca (1574, S. Guazzo) 
e di discorsi a grottesche (av. 1712, L. 
Magalotti). Il sign. di ‘ridicolo’ pare sia 
sorto in Francia nella prima metà del 
Seicento (Pascal): «il faut bien se gar-
der de donner au mot grotesque le sens 
de burlesque et que ce terme appliqué à 
des peintures décoratives sous-entende 
un parti pris de fantaisie et de caprice 
confi nant à l’exagération» (M. Grimm, 
Correspondances, cit. da Solvagni 101). 
F. A. Ugolini, Storia di ‘grottesco’, in 
Grammatica italiana, Milano, 1941, pp. 
276-277, scrive: «L’estensione di grot-
tesco a qualifi cativo di un’opera dram-
matica è assai recente. Crediamo che il 
primo ad adoperarla sia stato il comme-
diografo Luigi Chiarelli», affermazione 
valevole per gli aspetti nuovi del genere; 
lo stesso Chiarelli dava a La Maschera e 
il volto (1916) il sottotitolo di «grottesco 
in tre atti» (Enc. spett.)3. 

2.   grottésco, agg. ‘che è ridicolo per stranezza, 
bizzarria, deformità o goffaggine’ (av. 1758, 
A. Cochi), s.m. ‘genere teatrale composto da 
un intreccio in cui sono contemporaneamente 
presenti paradosso, cinismo, dramma e 
ironia’ (1587, G.P. Lomazzi; 1816, P. Borsieri: 
«Il grottesco è il genere meno ingegnoso di 
tutti»). [Traducció: grotesc. adj. ‘que és ridícul 
per estranyesa, extravagància, deformitat o 
matusseria’ (av. 1758, A. Cochi), s.m. ‘gènere 
teatral compost d’una trama en què paradoxa, 
cinisme, drama i ironia són simultàniament 
presents’ (1587, G.P. Lomazzi: 1816, P. Bor-
sieri: «El grotesc és el gènere menys enginyós 
de tots»).]  

3.   Traducció: «Referit d’antuvi a les pintures 
grotesques (en 1862, G. Paleotti en tracta 
en alguns capítols del seu Discurs entorn de 
les imatges, llibre II), es va passar després a 
parlar de fi gura grotesca (1574, S. Guazzo) i de 
discursos de grotesc (av. 1712, L. Magalotti). 
El signifi cat de ‘ridícul’ sembla haver sortit 
a França en la primera meitat del Sis-cents 
(Pascal): «Cal guardar-se bé prou de donar al 
mot grotesc el sentit de burlesc i que aquest 
terme aplicat a unes pintures decoratives 
sobreentengui un partit pres de fantasia i de 
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Fa poc, navegant per internet, un 
mitjà en què dissortadament no sem-
pre les dades publicades són fi ables al 
cent per cent, vaig llegir la pàgina que 
la Sovrintendenza speciale per i beni 
archeologici di Roma dedica a la Domus 
Aurea, veïna del Colosseu, en ple centre 
de Roma, en què es diu:

Dopo l’incendio del 64 d.C., che dis-
trusse gran parte del centro di Roma, 
l’imperatore Nerone si fece costruire 
una nuova residenza con le pareti rico-
perte di marmi pregiati e le volte deco-
rate d’oro e di pietre preziose, tanto 
da meritare il nome di Domus Aurea. 
Venne progettata dagli architetti Severo 
e Celere e decorata dal pittore Fa bullo. 
L’enorme complesso comprendeva scon-
fi nati vign e  ti, pascoli e boschi, un lago 
artifi ciale, tesori saccheggiati nelle città 
d’Oriente e preziosi ornamenti, fra i 
quali una colossale statua dell’impera-
tore nelle vesti del dio Sole.

Alla morte di Nerone i suoi succes-
sori cercarono di seppellire e cancel-
lare ogni traccia del palazzo. I lussuosi 
saloni furono spogliati dei rivestimenti 
e delle sculture e riempiti di terra fi no 
alle volte e sopra furono costruite le 
grandi terme di Tito e di Traiano. Nella 
valle sottostante fu edifi cato il Colos-
seo. Le fastose decorazioni a fresco e 

caprici que confi ni en l’exageració» (M. Grimm, 
Correspondències, cit. per Silvagni 101). F.A. 
Ugolini, Història de ‘grotesc’, dins Gramàtica 
italiana, Milà 1941, pp. 276-277, escriu: 
«L’extensió de grotesc a qualificatiu d’una 
obra dramàtica és força recent. Creiem que el 
primer a emprar-la va ser el comediògraf Luigi 
Chiarelli», afi rmació vàlida per als aspectes 
nous del gènere; el Chiarelli mateix donava 
en La Màscara i el rostre (1916) el subtítol de 
«grotesc en tres actes» (Enc[iclopèdia]. [de] 
[l’]espect[acle]).» 

a stucco della Domus Aurea rimasero 
nascoste fi no al Rinascimento.

Allora alcuni artisti appassionati di 
antichità, tra cui Pinturicchio, Ghirlan-
daio, Raffaello, Giovanni da Udine e 
Giulio Romano, calandosi dall’alto in 
quelle che loro pensavano fossero delle 
grotte, iniziarono a copiare i motivi 
decorativi delle volte. Per questo le 
decorazioni furono chiamate «grot-
tesche». Con la riscoperta iniziarono 
i problemi della conservazione delle 
pitture e degli stucchi, che sbiadirono 
velocemente a causa dell’umidità e fi ni-
rono per essere dimenticati.

Solo dopo i ritrovamenti degli 
affreschi di Pompei gli studiosi si inte-
ressarono di nuovo alle grottesche 
romane e nel 1772 furono ripresi gli 
scavi nella Domus Aurea4.

4.   Hom pot trobar aquests mots a l’adreça http://
archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/
domus-aurea. Traducció: «Després de l’incendi 
del 64 dC, que destruí una gran part del centre 
de Roma, l’emperador Neró es féu construir una 
nova residència amb les parets recobertes de 
marbres preuats i les voltes decorades amb or 
i pedres precioses, fi ns al punt que meresqué 
el nom de Domus Aurea. Fou projectada 
pels arquitectes Sever i Cèler i decorada pel 
pintor Fabul. L’enorme complex incloïa una 
infi nitat de vinyes, pastures i boscos, un llac 
artifi cial, tresors saquejats a les ciutats d’Orient 
i ornaments preciosos, entre ells una colossal 
estàtua de l’emperador sota l’aparença del déu 
Sol. / A la mort de Neró els seus successors van 
fer per manera d’enterrar i esborrar qualsevol 
rastre del palau. Els luxosos salons foren 
despullats dels revestiments i de les escultures 
i omplerts de terra fi ns a les voltes i al damunt 
hi van ser construïdes les grans termes de Titus 
i de Trajà. A la vall subjacent hi fou edifi cat 
el Colosseu. Les fastuoses decoracions al fresc 
i d’estuc de la Domus Aurea romangueren 
ocultes fi ns al Renaixement. / Llavors alguns 
artistes apassionats per les antiguitats, entre 
ells Pinturicchio, Ghirlandaio, Raffaello, 

Confirmaria aquestes explica-
cions l’entrada grottesca del Vocabo-
lario illustrato della lingua italiana, 
de Devoto-Oli, publicat a Milà, 1967: 
«Dalle grotte, nome rinascimentale dei 
resti delle Terme di Tito e Traiano a 
Roma»5.

Ara ja ho sabem tot: d’on ve el mot 
grotesc i per què va agafar aquest signi-
fi cat tan roí. Així mateix sabem que el 
nom de Titus està relacionat amb el mot 
perquè les termes d’aquest emperador 
van ser construïdes a sobre de la Domus 
Aurea, encara que en aquell lloc no hi va 
haver mai cap grotta o cova que dugués 
el seu nom. I així mateix sabem per què 
s’anomenaren «grotesques» les decora-
cions de la Domus Aurea descobertes 
pels pintors renaixentistes italians i fi ns 
i tot coneixem els noms dels arquitectes 
que la van dissenyar en l’antiguitat i del 
pintor que la va decorar. I, encara, hem 
pogut veure l’interès que van suscitar 
les decoracions de les parets i dels sos-
tres entre els pintors del Renaixement. 
Tot plegat una història ben grotesca, tan 
grotesca com el mateix mot. ◆

Giovanni da Udine i Giulio Romano, davallant 
cap a allò que ells pensaven que eren grutes, 
començaren a copiar els motius decoratius 
de les voltes. Per això les decoracions 
foren anomenades «grotesques». Amb el 
redescobriment començaren els problemes de 
la conservació de les pintures i dels estucs, que 
s’esvaïren ràpidament a causa de la humitat i 
acabaren per ésser oblidats. / Tan sols després 
del retrobament dels frescos de Pompeia 
els estudiosos s’interessaren de nou per les 
grotesques romanes i en 1771 foren represes 
les excavacions a la Domus Aurea.» 

5.   Traducció: «De les grutes, nom renaixentístic 
de les restes de les Termes de Titus i Trajà a 
Roma.»
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Un bis no és un plus
Jaume Corbera Pou

No sé ben bé per què, en qual-
que moment qualcú comença a 
canviar el sentit de les parau-

les i resulta que allò que sempre s’ha-
via dit d’una manera comença a ser dit 
d’una altra manera, o, vist d’una altra 
perspectiva, el sentit que tenia un 
terme, que era ben precís, comença a 
mudar cap a un altre. Moltes de vega-
des aquests canvis tenen una conse-
qüència afegida: deixa de fer-se una 
distinció que es feia, es perd un terme 
perquè deixa de ser usat, s’anul·len 
matisos... Un exemple el veureu ben 
clar amb la mostra que us donaré tot 
seguit. Sense haver arribat mai a ser 
músic de veres, des de ben petit he 
estat ficat dins el món de la música, 
que s’ha convertit en la meva afició 
més important. El fet és que des dels 
vuit anys d’edat fins que me’n vaig 
anar a Barcelona a estudiar a la uni-
versitat (onze anys més tard) vaig can-
tar amb una coral de Palma, la Capella 
Orato riana, del col·legi de Sant Felip 
Neri, on vaig fer els cursos previs al 
Batxillerat Elemental i aquest mateix 
Batxillerat, i record perfectament que 
quan fèiem qualque concert sempre 
teníem qualque peça preparada per 
oferir de plus, és a dir, per si el con-
cert havia agradat tant que el públic 
demanava que cantàssim un poc més. 
Plus és una paraula llatina que vol 
dir ‘més’, és l’origen del nostre pus, 
que en la llengua antiga tant s’usava 
en frases afirmatives com negatives 
com a sinònim exacte de més: «Los 
hòmens qui són en aquest món rics e 
honrats són pus mals e pus peccadors 
que altres hòmens», «La ànima qui 
no pot pus tenir en lo cors» (Ramon 
Llull, segons el DCVB); en la llengua 
moderna, però, pus és impossible en 
frases afirmatives i, a més a més, és 
usat només a una àrea dialectal res-
tringida al mallorquí i al rossellonès: 
«no en parlem pus» (mall.), «en par-
lem pas pus» (ross.). En la llengua 
moderna es va introduir el «plus» com 

«allò que es dóna de més», que pot ser 
una paga extraordinària, un regal, una 
excés de mesura... O pot ser una peça 
que s’interpreta fora de programa, 
com a agraïment pels aplaudiments 
rebuts. Per això, quan en un concert 
o una representació l’intèrpret (indi-
vidual o col·lectiu) fa qualque peça de 
més, inesperada pel públic, aqueixa 
peça és un plus: «Com a plus, el pia-
nista va oferir un vals de Chopin.» 
De vegades, però l’intèrpret no ofe-
reix una peça nova al públic, sinó que 
repeteix una de les que ja ha fet o, 
si totes són molt llargues, només un 
fragment. En aquest cas, tot i que al 
cap i a la fi no deixa de ser un plus, 
el terme adequat és el de bis: «Com 
a bis, el pianista va oferir el vals de 
Chopin.» Fixau-vos que la frase que 
he fet és diferent: «un vals de Chopin» 
és qualsevol dels valsos de Chopin; si 
no ho especifi cam, no sabem quin; en 
canvi, «el vals de Chopin» és el mateix 
vals que ja ha tocat durant el con-
cert, i per tant en aquest cas es tracta 
d’una repetició. I és que bis és també 
un mot llatí que vol dir «dues vega-
des», origen del bes- inicial de besavi 
(«dues vegades avi»), bescuit («cuit 
dues vegades») i moltes altres parau-
les. Aquesta diferenciació entre plus i 
bis està perfectament reflectida en el 
Diccionari de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans, que diu 
en la definició d’aquest segon terme: 

«Bis... 2... repetició d’una peça o d’un 
fragment a demanda del públic.» La 
cosa, doncs, és ben clara: si l’intèr-
pret repeteix una peça o un fragment 
d’una peça, fa un bis; però si ofereix 
una peça nova, no fa un bis, sinó que 
fa un plus. Podria ser que fes totes 
dues coses, i en aquest cas faria un 
bis i un plus. I també podria ser (de 
fet, és freqüent) que oferís dues o més 
peces noves, que serien sempre plu-
sos. Més rarament succeeix que el 
regal de l’intèrpret és de dues peces 
o dos fragments ja oferits en el pro-
grama, i aleshores podem parlar de 
dos bisos. Però és del tot inadequat 
—en realitat, del punt de vista estricte 
hauríem de dir «incorrecte»— parlar, 
com es fa avui en dia quasi exclusiva-
ment, de bis en tots aquells casos en 
què la propina és una peça nova, una 
peça que no ha sonat abans en aquell 
concert o recital. Siguem precisos i 
anomenem les coses pel seu nom. En 
són principalment responsables els 
presentadors i els crítics dels mitjans 
de comunicació. ◆

Publicat en L’Espira, suplement cultu-
ral del ‘Diari de Balears’ diumenge 10 
de juny del 2012.



LLENGUA NACIONAL - núm. 81 - IV TRIMESTRE DEL 2012    29

LÈXIC

Es jonquet
Andreu Salom i Mir

Un dels mots catalans que han donat 
més tirada, pel que fa a la forma-
ció de noms de lloc (topònims) i 

de persona (antropònims), és jonc, nom 
d’una planta que, com sabem, creix en 
llocs frescals, en llocs d’aigua. D’aquesta 
planta juncàcia de diferents espècies del 
gènere Juncus —vocable llatí del qual 
prové la forma catalana, a més d’altres 
mots que en deriven, com jonquera (o 
junquera), joncar, jonquerol i jonquet, 
que defi nim com a llocs on abunden els 
joncs, i juntament, encara, amb algunes 
plantes semblants, com la jonca, la jonça, 
la jóncera i la joncosa— han pres el nom, 
signifi cativament, nombrosos topònims i 
antropònims d’arreu del país.

Poblacions, o indrets, com la Jon-
quera, Jonqueres, Joncadella, Joncar, 
Joncet, Jóncols o Jónculs, Joncosa o 
Juncosa, Jonqueroles, Jonquerol i Jon-
quet, també existents, gairebé tots, com 
a llinatge, són un bon exemple de la rica 
onomàstica vària a què ha donat lloc 
el vocable esmentat. Joan Coromines 
assenyala al respecte que «pertot devia 
designar primitivament un joncar, un 
matisser o una tirallonga de joncs, que 
és el que escau a la denominació d’un 
riuet o barranc [...]».

Per la seva banda, Josep Pla, en una 
de les seves narracions curtes, escriví 
el següent: «Conec les cales de Cap de 
Creus des de fa uns quants anys, i si algú 
tingués l’amabilitat de preguntar-me 
quin és l’indret d’aquest impressionant 
paratge que m’agrada més diria que el 
Jonquet —o Es Jonquet, per dir-ho com 
la gent del país— em té el cor robat». I 
afegeix: «[...] La curiositat del Jonquet és 
aquesta: la mar penetra per l’embut obert 
per la riera entre les dues parets i puja 
molt endins, riera amunt, fent com un 
petit fi ord que és una pura delícia extasi-
ada. L’aiguabarreig de la mar i el torrent 
té molt poca profunditat, de manera que 
el Jonquet presenta el curiós fenomen 
geogràfi c d’una platja en formació [...].»

Podem pensar, doncs, que els repo-
bladors catalans d’origen empordanès 

que s’establiren, d’antuvi, a la banda 
de ponent de la Ciutat de Mallorca, al 
promontori on, originàriament, s’aniria 
(con)formant el raval de Santa Catalina, 
donaren, justifi cadament, el nom de es 
Jonquet, per les característiques prò-
pies del terreny, al primer establiment 
de nous colons que hi hagué a la zona. Si 
tenim en compte el que diu Coromines, 
quan parla d’indrets on trobem un riuet 
o un barranc en què hi ha una tirallonga 
de joncs i, a vegades també, una petita 
platja, fóra lògic que el lloc esmentat, 
a tocar de l’embocadura del torrent de 
Sant Magí, fos aviat conegut com es 
Jonquet, que adquiriria la seva fesomia 
més coneguda amb els seus molins, 
documentats ja en el segle xiv. Era, 
precisament, a la vorera del Jonquet, a 
la seva plajola avui desapareguda, on 
els petits cataliners, sempre descalços, 
solien trescar, ocupats en la pesca a l’art 
o remant en petites pasteres mig contra-
fetes per a pescar amb volantí.

Es Jonquet cataliner, un petit barri 
emblemàtic de gent esforçada, sana, 
senzilla i riallera, tingué sempre una 
fesomia molt particular. En el darrer 

terç del segle passat, després de la cons-
trucció del gegant cimentat, del Passeig 
Marítim, veié alterat d’una manera 
decisiva el seu caràcter, fi ns al punt que 
ara viu totalment d’esquena a la mar. Ja 
no existeix la platja des Jonquet, i s’ha 
estroncat, tal vegada per sempre, una 
continuïtat i, potser encara, una identi-
tat i unes arrels. ◆

Fonts d’informació

Onomasticon Cataloniae (tom IV, pp. 470-
471)

Diccionari català-valencià-balear (tom 6, 
pp. 764-765-766)

Gran enciclopèdia catalana (tom 13, pp. 
263-264-265)

Historia del Arrabal de Santa Catalina, 
de Juan Santaner Marí (Parroquia Inma-
culada Concepción, Palma 1967, p. 76)

Santa Catalina, imatges d’ahir, d’Albert 
Herranz i Andreu Muntaner (Miquel 
Font editor, Palma 2005, pp. 9-11)

Contraban i altres narracions, de Josep 
Pla (Ed. 62 i «la Caixa», dins «Les 
millors obres de la literatura catalana», 
Barcelona 1990, pp. 46-48-49)

Joncar de vora el riu Ter (Manlleu)           FOTO: R. COROMINES
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Sobre la traducció 
del terme anglès «hindsight»
Carles Riera

Com podem traduir al català el 
terme anglès hindsight? El Dic-
cionari anglès-català (DAC), de 

l’Enciclopèdia Catalana, no en dóna 
cap equivalència en la nostra llengua, 
sinó que es limita a defi nir-lo tal com 
segueix:

En aquesta nota tractem sobre pos-
sibles correspondències catalanes 
d’aquest terme. Quan un traductor es 
troba davant un text anglès on apareix 
hindsight ha d’enginyar-se-les per a cer-
car alguna expressió equivalent. 

Origen i ús

El terme anglès data, segons sembla, 
de mitjan o fi nals del segle xix, o sigui 
que no és gaire antic. Es formà a partir 
de la unió de l’adjectiu hind ‘del dar-
rere’, ‘posterior’ amb el substantiu sight 
‘vista’, ‘visió’, probablement seguint el 
model del mot foresight (< fore ‘ante-
rior’, ‘davanter’ + sight), el qual traduï m 
en català per previsió. 

Paral·lelament a hindsight tenim, a 
més de foresight, el mot insight, que 
equival a perspicàcia, penetració, agu-
desa, intuïció. 

A part de fer-ho en altres contextos, 
el terme hindsight s’usa, molt sovint, 
en el modisme «Hindsight is (always) 
twenty-twenty». Aquest 20/20 és una 
referència a l’examen de la visió. Quan 
un oculista ens examina els ulls, ens 
dóna un número per a representar com 
hi veiem. Doncs bé, 20/20 significa 
una visió perfecta. Val a dir que podem 
llegir el que sigui a 20 peus (mètrics)] 
[1 foot = 30.48 cm; per tant, 20 feet = 
609,6 cm]. Si la nostra visió és pitjor, 

com ara 20/60, signifi ca que hem d’es-
tar a 20 peus per a llegir el que la majo-
ria pot veure a 60 peus.

En un sentit més ampli, «hindsight 
is 20/20» és una frase usada per a des-
criure el fet que és fàcil de conèixer bé 
un esdeveniment un cop ja ha passat. 
Exemple:

 Entendre un fet quan ja ha succeït és 
molt fàcil; per això l’expressió anglesa 
conté un punt d’ironia o de sarcasme i 
serveix per a criticar una decisió presa 
i que ha resultat foraviada, i indica que 
tothom és savi després que un fet s’ha 
esdevingut.

Amb l’expressió «hindsight is 20/20» 
indiquem també que hom pot aprendre 
dels errors. Exemple: 

 Equivalències catalanes

En els dos exemples dialogats que 
hem vist, creiem que una plausible 
correspondència catalana de la frase 
anglesa «hindsight is 20/20» seria «a 
joc vist, tothom és savi!», que és un 
refrany català. 

Ara bé, com podem traduir el mot 
hindsight quan no forma part de l’ex-
pressió «hindsight is 20/20»?

Hem trobat un text, traduït de l’an-
glès al català, en què el terme hindsight 
era expressat per vist retrospectivament. 
Vegem-lo, primer en l’original anglès i 
després en la traducció catalana: 

L’adjectiu retrospectiu -iva signifi ca 
‘que mira endarrere en el temps (una 
vista retrospectiva)’ i també ‘que es 
refereix a coses del passat (una exposi-
ció retrospectiva)’.

Pot ser que, a vegades, vist retros-
pectivament sigui una manera de traduir 
el terme hindsight, però no precisament 
en aquest exemple. Semblaria més ade-
quat al sentit original haver escrit vist 
posteriorment, perquè estem parlant 
«des d’ara», o «des de l’avui», i ni l’ad-
jectiu retrospectiu -iva ni l’adverbi 
retrospectivament no ho indiquen.

També fóra apropiat, en casos com 
el que acabem de veure i en d’altres, 
fer servir la primera part del refrany: a 

«Capacitat per a jutjar i entendre 
un esdeveniment després que 
tothom ja en coneix les conse-
qüències.»

Home: —Hauríem d’haver venut 
el pis quan el mercat anava a 
l’alça.

Dona: —Sí, home, «hindsight is 
20/20». 

(Refl exionant sobre la seva situació 
actual, en Josep va concloure 
que haver deixat la feina havia 
estat un acte forassenyat.) 

Josep: —Per què vas permetre’m, 
pare, que deixés la feina sense 
intervenir-hi?

Pare: —«Hindsight is 20/20», fi ll, 
aprèn de les teves equivocaci-
ons.

«The discovery that the universe is 
expanding was one of the great 
intellectual revolutions of the 
twentieth century. With hind-
sight, it is easy to wonder why 
no one had thought of it before» 
(Hawking and Mlodinow, A 
briefer history of time, 2005, 
pp. 57-58).

És a dir: «El descobriment que 
l’univers s’està expandint fou 
una de les grans revolucions 
intel·lectuals del segle xx. Vist 
retrospectivament, és sorprenent 
que ningú no ho hagués pensat 
abans» (de la trad. catalana, p. 
74. Ed. Columna, Barcelona 
2010). 

(Continua a la pàgina 34)



LLENGUA NACIONAL - núm. 81 - IV TRIMESTRE DEL 2012    31

SINTAXI

Les el·lipsis 
 Albert Jané

Segons el DIEC, el terme el·lipsi (que cal no confondre 
amb elisió), designa el «fenomen que consisteix a no 
explicitar en un enunciat uns elements lingüístics deter-

minats si en resulta clara la interpretació». El DGLC ho deia 
d’una manera força diferent: «Figura de construcció que con-
sisteix a sobreentendre, en una proposició, un o més mots.»

Observem, en primer lloc, que en la defi nició del DGLC 
apareix el verb sobreentendre, cosa que ens sembla molt posi-
tiva i satisfactòria, car és precisament aquest verb, i no eli-
dir, que correspon a elisió, el que expressa l’acció designada 
pel substantiu el·lipsi. Dit altrament, el substantiu que designa 
l’acció expressada pel verb sobreentendre és necessàriament 
el·lipsi, car la llengua no n’ha creat cap de la mateixa famí-
lia que el verb. (Sobreentès, usat com a substantiu, vol dir no 
«acció de sobreentendre» sinó «allò que se sobreentén».) Es 
tracta, certament, d’un cas excepcional, d’un verb i un subs-
tantiu íntimament relacionats pel signifi cat que pertanyen a 
famílies de mots tan diferents.

D’altra banda, potser caldria relativitzar l’afi rmació con-
tinguda en la defi nició del DIEC «si en resulta clara la inter-
pretació», car aquesta hipotètica claredat és, si no sovint, 
en alguns casos, discutible o subjectiva. I entenem que una 
interpretació dubtosa o discutible de la no explicitació d’un 
element lingüístic no ha de privar que en puguem dir que es 
tracta d’una el·lipsi. 

En concurrència amb les el·lipsis la llengua disposa, com 
és ben sabut, dels mots de la categoria gramatical dels pro-
noms. El fet és que, a fi  d’evitar la repetició massa immediata 
d’un mot o d’un conjunt de mots, podem recórrer a l’el·lipsi 
o bé a una forma pronominal. A vegades podem triar i a 
vegades no (podem triar). Cal tenir en compte dos factors: la 
intel·ligibilitat, és a dir, la interpretació clara, i la gramatica-
litat. I, naturalment per damunt de tot, l’estil; si es vol, el sen-
tit de la llengua. En les notes següents, examinarem alguns 
casos pràctics i usuals en què és lícit o impossible d’evitar la 
repetició d’un element lingüístic del discurs per mitjà d’una 
simple el·lipsi o bé d’una forma pronominal, sempre tenint en 
compte els dos factors que hem dit: la recta interpretació i la 
gramaticalitat, és a dir, la correcció gramatical.

Els termes possessius1

Els anomenats adjectius possessius es poden sobreen-
tendre sovint. Òbviament, això no és mai possible quan 
aquests mots són usats pronominalment. De fet, la tendència 
del català és de sobreentendre’ls sempre que no afectin la 

intel·ligibilitat del discurs, cosa, d’altra banda, sovint subjec-
tiva. Hi poden intervenir, també, raons d’estil. Però és un fet 
que hi ha un determinat nombre de casos en què el bon ús, per 
no dir la correcció idiomàtica, demana l’omissió del terme 
possessiu. La interferència d’altres llengües, especialment de 
l’anglès i del francès, determina sovint l’ús del terme pos-
sessiu contrari al de la nostra llengua, sobretot com a deter-
minant de parts del cos humà o d’objectes personals. Els 
exemples següents són trets d’una novel·la de la desapareguda 
col·lecció «La cua de palla» traduïda de l’anglès:

[1] Ackie tenia molta matèria gris (sic) sota el *seu barret.

[2] Agafà la tassa de cafè, però no va treure els *seus ulls de la 
*meva cara. 

[3] Plorava, amb la *seva cara contra la seva bata de seda. Sentia 
tremolar el *seu cos.

D’aquests cinc termes possessius que hem assenyalat amb 
un asterisc, tres s’haurien de suprimir i en lloc dels altres dos, 
la meva cara i el seu cos, hauria calgut usar el datiu posses-
siu: ... no em va treure els ulls de la cara i Li sentia tremolar 
el cos (o, millor, Sentia que el cos li tremolava).

Certs termes que indiquen relació familiar, com el 
pare, la mare, els pares, la dona, l’avi, etc., es poden usar 
i s’usen sovint desproveïts del mot possessiu, però l’adme-
ten perfectament en totes les ocasions. Creiem que es tracta, 
essencialment, d’una opció personal o de circumstàncies. 
Naturalment, cal recórrer al possessiu sempre que es pugui 
produir alguna ambigüitat. De fet, els casos de sentit poc 
clar que origina l’ús dels possessius de tercera persona, que 
tenen tants antecedents possibles, són molt freqüents. En 
la comunicació oral se solen resoldre amb els aclariments 
que demanen els interlocutors. En la llengua escrita no hi 
ha aquesta possibilitat i, per tant, és enraonat demanar una 
atenció especial dels responsables, autors o correctors, dels 
textos escrits, en què la confusió d’antecedent és un fet més 
general que hom no creuria. 

El subjecte gramatical

En català, com en espanyol, i contràriament al que s’es-
devé en altres llengües (com és ara el francès), el subjecte 
gramatical, generalment, se sobreentén. La necessitat d’evi-
tar ambigüitats o la focalització del subjecte limiten aquesta 
possibilitat. 

El fet que a cada personal gramatical correspongui una 
forma verbal diferent fa que, molt sovint, el subjecte pugui 

1. Sobre la representació del complement del nom vam publicar, ja fa uns 
quants anys, tres extensos treballs en aquesta mateixa revista: «La repre-
sentació pronominal del complement del nom», Llengua Nacional, núm. 

24, setembre de 1998, pp. 17 i següents; «Sobre el complement del nom», 
ibíd., núm. 33, hivern del 2000, pp. 19 i següents, i «Més sobre el comple-
ment del nom», ibíd., núm. 34, primavera del 2001, pp. 11 i següents.



32    LLENGUA NACIONAL - núm. 81 - IV TRIMESTRE DEL 2012

SINTAXI

ésser el·líptic. Però aquest fet té una excepció important: les 
formes del singular de primera persona i de tercera persona de 
diversos temps són idèntiques: cantava, cantaria, canti, can-
tés, duia, duria, dugui, dugués... Aleshores, l’ús explícit del 
subjecte elimina l’ambigüitat, la qual, d’altra banda, sempre 
es pot originar amb la possibilitat de dos o més antecedents. 
L’ús dels pronoms forts, ell i ella, pot eliminar l’ambigüitat 
entre en Jordi i la Núria, o entre el pare i la mare, però no 
entre la Núria i la Marta, o entre el pare i l’avi, i aleshores cal 
recórrer a la designació nominal.

En textos traduïts del francès i de l’anglès es pot apreciar 
sovint un ús abusiu del pronom fort fent de subjecte. Pel que 
fa als de tercera persona —en què, en certs textos, com ara 
els de caràcter biogràfi c, aquest ús abusiu és molt freqüent—, 
cal veure en cada cas quina és la solució que hi escau, que no 
sempre pot consistir en el pronom personal, quan el context 
hi donaria un valor de focalització inexistent en el text ori-
ginal, ni en l’ús el·líptic, quan podria originar una ambigüi-
tat. Aleshores és bo de recórrer a una designació nominal, 
que, en molts casos, pot ésser força diversa. Per exemple: 
Napoleó, Bonaparte, el primer cònsol, l’emperador, l’exiliat 
de Santa Helena... 

Els complements del verb

Els complements del verb que en principi no es poden 
sobreentendre són els anomenats complements directes o acu-
satius. Hi ha, naturalment, algun cas especial. Potser el prin-
cipal és el de les oracions dislocades, quan el complement té 
valor remàtic o, dit altrament, quan es vol focalitzar. Però si es 
vol focalitzar el verb, és a dir, l’acció, no es pot prescindir del 
pronom de represa, que representa el complement (fet, d’altra 
banda, comú a tots els altres complements verbals). Ho podem 
veure en els exemples següents:

[4] La casa (i no el cotxe), volen comprar!

[5] La casa, la volen comprar (i no llogar-la).

[6] Les claus (i no la gorra), has d’agafar!

[7] Les claus, les has de dur a la butxaca (i no deixar-les al cotxe).

Un altre cas que cal indicar és el de les oracions imperso-
nals amb el pronom es, objecte, com és ben sabut, d’anàlisis 
divergents. Si considerem, com proposen un bon nombre de 
tractadistes, que aquest pronom no s’ha d’analitzar mai com 
un subjecte, ja no caldria parlar d’el·lipsi del complement, car 
el sintagma que en principi, lògicament, té aquesta funció ha 
passat a exercir la funció del subjecte. Comparem els exem-
ples següents:

[8] Si voleu un llibre demaneu-lo a la bibliotecària.

[9] Si voleu un llibre s’ha de demanar a la bibliotecària.

El sintagma un llibre, complement directe evident de l’ora-
ció principal de [8], hi és representat pel pronom corresponent 
(lo), però no té representació en [9], perquè es considera que 
el llibre és el subjecte de ha de demanar o, en tot cas, que es 
comporta com a tal. 

Però no es pot negar, contràriament al que a vegades es 
diu, que en alguns casos aquestes oracions admeten la repre-

sentació del complement per mitjà del pronom acusatiu (cosa 
que indueix a analitzar el pronom es com el subjecte de l’ora-
ció o, si es vol, com el seu suplent):

[10]  Camí que fa la nau entre dues virades quan, navegant contra 
vent, se la fa avançar decantant-se adés a dreta adés a esquerra 
... (DGLC, s.v. bordada).

[11]    Any de temps que es dóna al masover quan se’l treu de casa 
(DGLC, s.v. comiat).

[12]  Treure (el bestiar, un animal) del lloc on se’l té encorralat 
(DGLC, s.v. desencorralar). 

Com és ben sabut, la representació pronominal, en les 
oracions d’aquest tipus, és del tot impossible amb el pronom 
neutre ho:

[13] Això crema: s’ha d’agafar amb un drap. 

Seria totalment inconcebible *S’ho ha d’agafar amb un 
drap.

El complement indirecte o datiu és gramaticalment suscep-
tible d’ésser sobreentès. Però gairebé sempre la seva omissió 
constitueix una pèrdua d’informació o, si es vol, dit altrament, 
una expressió poc precisa i confusionària. Si no habitual, no 
seria gens estranya una construcció com la següent, en què, en 
la subordinada, sobreentenem clarament a la Marta.

[14] La Marta fa dies que no em telefona: hauré de telefonar jo.

A vegades, l’omissió del complement indirecte obeeix a 
una ambigüitat deliberada:

[15] Són coses que no agraden.

Els complements dits de règim, és a dir, aquells comple-
ments d’objecte regits per una de les preposicions de, a, en, 
i, en alguns casos, amb, i susceptibles d’ésser substituïts pels 
pronoms anomenats adverbials, en i hi, admeten força sovint, 
però no sempre, d’ésser sobreentesos. Com a reacció contra 
el fet que en l’actual parlar col·loquial la lamentable interfe-
rència del castellà ocasiona la freqüent omissió d’aquests dos 
pronoms, algun cop s’ha arribat a afi rmar, obeint sens dubte 
a la llei del pèndol, que aquesta omissió no és admissible 
en cap cas. Però la realitat és, evidentment, força diferent i, 
certament, molt més complexa. Hi ha casos en què aquesta 
omissió és efectivament inacceptable del tot, i dóna lloc, per 
consegüent, a construccions que avui anomenem agramati-
cals. N’hi ha d’altres, en canvi, en què aquesta omissió és 
des del punt de vista gramatical perfectament tolerable i, per 
tant, en què cal considerar que l’ús del pronom representant 
del complement és facultatiu. Pel que fa al sentit, és a dir, 
a la comprensió del signifi cat precís que es vol comunicar, 
l’omissió del pronom, gramaticalment acceptable, pot cons-
tituir, com en el cas del complement indirecte, una disminu-
ció o reducció de la informació que s’ha volgut comunicar. 
També és possible que la presència o l’absència del pronom 
correspongui a signifi cats força diferents. I no podem silenciar 
que certs verbs, o certes construccions, rebutgen clarament 
la representació pronominal del seu complement d’objecte. 
Els exemples següents il·lustren tot el que acabem d’exposar:
[16]  Diuen que alguns van fer mala cara però nosaltres no ens en 

vam adonar.
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[17] Potser sí que ens ajudaran però val més que no ens en refi em.

[18] Depenia de l’Ajuntament i encara en depèn.

[19] Si em demanen que signi aquest document m’hi negaré.

[20] Ho vam demanar ben demanat i hi van accedir.

[21]  S’ha de pensar a tancar la porta: si no hi penso jo no hi pensa 
ningú.

[22] És un bon negoci, no t’hi pensis tant.

[23] Consisteix en aquest detall o no hi consisteix?

[24] Es veu clarament però t’hi has de fi xar.

[25] Vam demanar la seva ajuda i ens va dir que hi podíem comptar.

En tots aquests exemples cal considerar inadmissible 
l’omissió del pronom adverbial, per habituals que siguin, en 
el llenguatge parlat, construccions com *Em vaig negar (que 
es podria interpretar com «Em vaig ofegar») o com *Si es 
fi xen veuran que la volta ... (tal com en una ocasió vam sentir 
dir dotzenes de vegades a un guia turístic). 

[26] Si em fan esperar gaire em queixaré.

[27] Han entrat al bar i no sabem quan sortirà.

[28]  De la llista de candidats cal excloure aquestes dues persones 
(DGLC, s.v. excloure).

[29] No hi havia altre a fer que resignar-se (DGLC, s.v. altre)2.

[30]  No hi vaig anar perquè no em van convidar (DGLC, s.v. con-
vidar).

[31] No t’amoïnis, home: ja t’ho pagarà (DGLC, s.v. amoïnar).

[32]  Ja pots esforçar-te, que no l’alçaràs pas, aquesta pedra (DGLC, 
s.v. esforçar).

[33]  Frase quant als mots que hi entren i la manera com estan orde-
nats i enllaçats (DGLC, s.v. gir).

Contràriament als exemples del bloc anterior, en tots 
aquests que acabem de transcriure es pot observar l’absèn-
cia dels pronoms adverbials, en en els tres primers i hi en els 
restants, els quals, tanmateix, hi serien pertinents: me’n quei-
xaré, en sortirà, excloure’n, resignar-s’hi, m’hi van convidar, 
no t’hi amoïnis, esforçar-t’hi, hi estan ordenats. I es pot rao-
nablement suposar que més d’un corrector no vacil·laria a afe-
gir-los en un text sotmès a la seva revisió. Hem de convenir, 
per tant, que es tracta verbs, o de construccions, que admeten 
la representació pronominal del seu complement però que no 
l’exigeixen. És ben signifi catiu, i escau de posar-ho en relleu, 
que en l’article amoïnar del DGLC, al costat de l’exemple (31), 
amb el pronom hi, hi ha, tot seguit, el següent:

[34] No cal que t’hi amoïnis: ja ho faré jo.

Els exemples següents, amb verbs que demanen un comple-
ment d’objecte regit per la preposició de, són també del DGLC:

[35] En el dubte, abstén-te (s.v. abstenir-se).

[36] Això depèn3 (s.v. dependre).

En el primer d’aquests dos casos ja s’indica clarament que 
es tracta d’un ús absolut, i en el segon, que és una frase el·líptica.

Un bon nombre de complements circumstancials, sovint 
introduïts per preposicions simples, són també susceptibles 
d’ésser representats pels pronoms adverbials. Cal convenir 
que hi ha complements que no admeten d’ésser sobreentesos 
i exigeixen, per tant, la substitució pronominal (o una frase 
equivalent), n’hi ha que la rebutgen decididament, i n’hi ha en 
què també és possible un ús facultatiu. Una exposició deta-
llada i amb propòsit exhaustiu de totes aquestes possibilitats 
revestiria sens dubte una complexitat excessiva, i ens limita-
rem a una modesta síntesi del fet. 

Així, el verb anar, per exemple, admet, d’una banda, 
complements de temps, i de l’altra, complements de lloc i 
de manera (als quals, aquests darrers, podem associar els de 
companyia). Els complements de temps no admeten la repre-
sentació pronominal i, si s’han esmentat abans i no es volen 
repetir, són objecte d’una el·lipsi. Els altres són susceptibles 
d’ésser representats pel pronom hi.

[37] On anireu, per Nadal? Anirem a París.

[38] Que no volíeu anar a París? Hi anirem per Nadal.

Observem, doncs, que, al costat de l’el·lipsi del comple-
ment temporal de l’exemple [37], seria inadmissible la del 
complement de lloc: *Anirem per Nadal. Però el complement 
de lloc es pot sobreentendre si el verb anar va acompanyat 
d’un altre complement que no sigui el de temps. Els exemples 
següents faran veure clarament les possibilitats sintàctiques 
del verb anar:

[39]  Jo vaig anar a Polònia amb cotxe. Doncs jo hi vaig anar a Rússia.

[40]  Jo vaig al Palau de la Música amb jersei. Jo hi vaig amb ame-
ricana i corbata.

[41] Jo vaig al Palau de la Música sense corbata. Jo hi vaig al Liceu.

[42] Si es vol anar al Liceu s’ha d’anar ben mudat.

[43]  Abans anava tot sol a tot arreu però ara no hi va mai: va sempre 
acompanyat.

Certs verbs, com entrar, arribar, buscar, treure, trobar i 
molts més, admeten, al costat de la representació pronominal 
del complement circumstancial, la construcció el·líptica, però 
d’altres, com cabre, arribar-se i, òbviament, ésser i estar, no 
admeten en cap cas l’el·lipsi del complement de lloc. 

Com a mostra de la possibilitat lliure de l’ús del pronom 
hi com a representant del complement circumstancial de lloc, 
transcrivim algunes frases d’articles diversos de la Gran enci-
clopèdia catalana:

[44] Els equipaments humans hi són defi cients (s.v. Mina, la).

[45]  L’activitat industrial hi és predominant des de mitjan segle xix 
(s.v. Monistrol de Montserrat). 

[46] La ramaderia hi és important (s.v. Montesa, vall de).

[47] La ramaderia (ovins) hi té poca importància (s.v. Nefi ac).

[48]  La vinya i l’olivera, prop del seu límit ecològic, no tenen gaire 
importància (s.v. Mieres).

2. Els redactors de la Gran enciclopèdia catalana, probablement sota els efec-
tes del maig del 68, devien considerar que aquest exemple de Fabra era massa 
conformista i el van canviar per No hi havia altre a fer que rebel·lar-se, frase 
que té, efectivament, unes connotacions revolucionàries que enamoren.

3. Molt sovint, especialment en el llenguatge oral, la frase el·líptica Això depèn 
es redueix encara més. Amb l’el·lipsi tan habitual del subjecte queda redu-
ïda, simplement, a Depèn.
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[49]  Es conserven encara alguns dels oliverars antics i havia estat 
important el conreu de cereals (s.v. Millars).

[50]  Han desaparegut els molins fariners, la rellotgeria i els pous de 
glaç (s.v. Moianès).

[51]  La ramaderia és important (vaques lleteres, ovelles i porcs) 
(s.v. Mollerussa). 

Com es pot veure, en els quatre primers exemples hi ha 
un complement de lloc (l’indret geogràfi c descrit en cada 
cas) representat pel pronom hi, i sobreentès en els altres 
quatre. De fet, però, al llarg de tota l’obra són molt més 
nombrosos els casos d’el·lipsi que no pas els de representa-
ció pronominal.

Cal indicar, encara, que el complement temporal s’ha de 
pronominalitzar en certs casos en què aquest complement 
podríem dir que es tenyeix de circumstancial de manera:

[52] Haurien d’entrar a les vuit però no hi entra ningú.

Hi ha sintagmes adverbials introduïts per la preposició a, 
com és ara a casa, a palau, a la feina, que són el complement 

marc d’una frase amb el verb en tercera persona del plural, 
i que, en realitat, fan la funció de subjecte. Per això aquests 
sintagmes no són mai objecte d’una reducció pronominal sinó 
que, quan convé, se sobreentenen:

[53] Hi caben, a casa? Sí que hi caben.

[54] Què diran, a casa? Diran que no.

[55] Encara hi vas, a Tarragona? No hi vaig tant com abans.

[56]  Què, encara marxen, a Tarragona? Jo diria que ja fa temps que 
no marxen.

En els exemples [53] i [55], en què a casa i a Tarragona, 
respectivament, són frases adverbials normals, es represen-
ten pel nom hi, contràriament al que s’esdevé en els exemples 
[54] i [56], en què aquests sintagmes fan més aviat la funció 
de subjecte4.

Tal com hem dit abans, també els complements represen-
tats pels pronoms adverbials se sobreentenen quan es volen 
focalitzar en les oracions dislocades.

[57] De les eleccions (i no de la costellada), hem de parlar!

[58] De vós (i no d’ella), es riuen!

[59] A la teva petició (i no a la meva), van accedir!

[60] A la brisca (i no al canari), jugaven!

[61]  En el seu èxit (i no en el nostre), es complaïa.

[62] A tancar la porta (i no a dir adéu a la veïna), has de pensar!

[63] Amb una russa (i no amb la francesa), es volia casar!

[64] A Tarragona (i no a Reus), hem d’anar!

No tots els usuaris de la llengua admeten en la mateixa 
mesura la possibilitat de sobreentendre un element signi-
fi catiu del discurs. En la lectura de textos escrits, algunes 
vegades ens fa l’efecte que es podria haver prescindit, o que 
caldria haver-ho fet, de certs termes anafòrics. Però potser 
l’autor s’ho mira d’una manera diferent, car té la legítima 
preocupació que en el seu discurs no hi hagi cap possibilitat 
d’ambivalència. Això passa, per exemple, amb l’ús del pro-
nom fort com a reforç d’un quantifi cador. S’ha dit, i és veri-
tat, que els quantifi cadors ja tenen el valor d’anàfora, i no 
necessiten cap reforç pronominal, però també és veritat que 
en alguns casos poden originar una ambigüitat. 

[65]  Cap dels delegats no es va oposar a aquella decisió, però molts 
d’ells se’n desentendran.

L’omissió del pronom fort que, en aquesta oració, reforça 
el quantifi cador molts podria induir a pensar que aquest 
terme no es refereix als delegats sinó que hi és usat amb el 
valor de «molta gent». En un bon nombre de casos es tracta, 
certament, d’un punt de vista subjectiu i, per tant, no sotmès 
a cap prescripció. ◆

SINTAXI

joc vist. Provem-ho (notem que, a vega-
des, el terme hindsight va precedit de 
preposició: sovint la prep. with, però 
també by, in, etc.): 

De fet, hindsight signifi ca veure el 
que ara —o sigui, a joc vist— és obvi, 
però que no ho era en un moment ante-
rior. ◆

With hindsight I think I needed 
more guidance from teachers 
about which subjects to choose 
at each stage and future career 
opportunities = A joc vist penso 
que necessitava més guiatge dels 
mestres sobre quines matèries 
escollir a cada moment i en les 
futures oportunitats de la meva 
carrera.

His reasoning, which has a distinct 
flavor of discovery by hind-
sight, was that since a linkage 
generates a curve that can be 
expressed algebraically … = El 
seu raonament, el qual té una 
fl aire distinta de descobriment a 
joc vist, era que un enllaç genera 
una corba que pot ser expressada 
algebraicament ...

In hindsight, the Russians were 
right = A joc vist, els russos 
tenien raó.

(Prové de la pàgina 30)

4. De fet, en aquestes oracions, expres-
sions com a casa o a Tarragona 
signifiquen «els de casa» i «els de 
Tarragona». Recordem el famós vers 
de Salvat-Papasseit: Els de casa, a la 
cuina...
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És admissible «cap» en lloc de «gens de»?

Josep Ruaix i Vinyet

Recentment1 s’ha tornat a plantejar la qüestió de si és 
admissible l’adjectiu pronominal indefi nit cap en lloc de 
la locució quantitativa gens de (que en alguns casos es 

pot reduir al mot gens). De fet, aquesta qüestió ja havia quedat 
resolta fa bastants anys, amb unes oportunes intervencions de 
l’assenyat gramàtic Albert Jané 2, i nosaltres en vam treure de 
seguida les degudes conseqüències3. En aquest nostre treball, 
doncs, recordarem la informació i els arguments d’A. Jané i 
ho ampliarem fi ns a la mesura que creiem adequada.

Primerament cal saber que l’ús adjectival-pronominal 
del mot cap —mot que també pot ser substantiu, preposició 
(generalment revestint la forma composta cap a) i, dialectal-
ment, adverbi— apareix documentat a partir del segle xvi4. 
Fins aleshores es troba, en els escrits, negun -a, però pro-
bablement en la llengua parlada ja es feia servir també cap 
amb anterioritat. Seguint la tendència natural a l’extensió de 
signifi cat de molts termes, l’ús adjectival-pronominal de cap, 
que en principi s’hauria d’aplicar a coses comptables, s’anà 
eixamplant, de manera que s’aplicà també a coses abstractes 
no comptables. Ara bé, com sol passar sovint, aquesta evolu-
ció s’ha realitzat en la part central del domini lingüístic (que 
acostuma a ser més dinàmica, més innovadora), però no tant 
en algunes parts diguem-ne perifèriques, que han mantingut 
més o menys, per a aquest ús de cap davant noms de coses 
abstractes no comptables, la locució quantitativa gens de. Per 
això tractadistes de l’àrea valenciana, com Josep Lacreu5 i 
Abelard Saragossà6, o de l’àrea mallorquina, com Jaume Cor-
bera7, no admeten l’ús de cap en lloc de gens de8.

Ara bé, aquest ús s’ha d’admetre, perquè és una evolució 
lingüística natural, paral·lela a la d’altres llengües romàniques, 
i perquè té un ús popular i literari tan ampli i prestigiós que 
és impensable prohibir-lo.

Evolució lingüística natural

Encara que, en teoria, hom pot distingir entre noms comp-
tables i noms no comptables, en la pràctica sovint aquesta dis-

tinció s’esborra. Així, si agafem mots com importància, efi cà-
cia, confi ança, paciència, sort, efecte, etc., que són abstractes 
i, per tant, no comptables, i els posem en determinats contex-
tos, passen a concretar-se i a individualitzar-se i, per tant, van 
precedits d’un article indefi nit: una importància relativa, una 
efi càcia extraordinària, una confi ança que no es mereix, una 
paciència de sant, una gran sort, un efecte que es nota molt. 
Per consegüent, si hom afi rma: Diuen que té una importàn-
cia extraordinària, és natural contestar: Doncs jo crec que no 
en té cap, d’importància. De fet, cap és un mot correlatiu de 
un, una, ja que cap vol dir precisament ni un o ni una, i això 
obre un camí lògic a l’ús de cap acompanyant aquests noms 
considerats, teòricament, no comptables. És més: cap esdevé 
obligatori quan els noms en qüestió van determinats, com es 
veu en el següent exemple, tret d’una traducció del francès al 
català feta per A. Jané: Em mira com si jo fos un element pin-
toresc, i és de debò que jo sóc un element pintoresc; però no 
em concedeix cap importància especial, i és aquí que es reve-
len les seves pròpies limitacions9, cas en què no es podria pas 
dir «... però no em concedeix gens d’importància especial ...».

Una altra explicació d’aquest fenomen evolutiu és que s’ha 
passat d’una frase com No té gens d’importància a una altra 
com No té cap mena d’importància (en què l’adj. cap prece-
deix un nom comptable, mena) i, d’aquesta (per elisió del mot 
mena), a No té cap importància. 

Sigui com sigui, el castellà, el francès i l’italià també 
apliquen els seus adjectius pronominals indefi nits corres-
ponents al nostre cap a noms abstractes no comptables: No 
tiene ninguna importancia. Cela n’a aucune importance (al 
costat de Cela n’a pas d’importance)10. Questo non ha nes-
suna importanza.

Ús popular i literari

Que l’adjectiu pronominal cap té un ús popular molt estès, 
fins i tot davant noms abstractes no comptables, almenys en el 
català central, és prou sabut i no cal demostrar-ho. Ací posarem 

1. Concretament, en un article publicat en el blog «El do de la paraula», de 
Jaume Corbera Pou, amb data 29 d’agost del 2012, comentant una nota 
d’Albert Pla Nualart dins el diari Ara del mateix dia.

2. Concretament, en uns articles publicats en el diari Avui els dies 5 i 6 de 
gener de 1978, recollits després en el volum 3 de El llenguatge. Problemes 
i aspectes d’avui, ed. EDHASA, Barcelona 1979, pp. 115-117.

3. Com es pot veure en els nostres manuals El català en fi txes / 2, Moià 1979, 
3ª ed. (reelaborada i ampliada), pp. 43-45, i El català / 2, Moià 1985, pp. 
52-54.

4. Cf. Duarte-Alsina, Gramàtica històrica del català, vol. II, ed. Curial, 
Barcelona 1986, p. 89.

5. Vegeu Josep Lacreu, Manual d’ús de l’estàndard oral, Universitat de Valèn-
cia, València 1992, 2ª ed., p. 144.

6. Vegeu Abelard Saragossà, Gramàtica valenciana raonada i popular. Els 
fonaments, ed. Tabarca, València 2005, 2ª ed., p. 89. Podria afegir-s’hi la 
gramàtica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, segons indica Albert 
Pla (a qui, aprofi tant l’ocasió, agraïm el positiu incís que dedica a la nostra 
labor gramatical).

7. Vegeu nota 1.

8. Tampoc no admet aquest ús el manual Resolguem dubtes (ed. E. Climent, 
València 1998, p. 57), obra de tres autors del Principat però que toquen la 
qüestió molt de passada. Més recentment, hem vist que rebutja tal ús el 
tractadista barceloní Pau Vidal, en el seu manual El catanyol es cura (ed. 
Barcanova, Barcelona 2012, p. 126), però sense donar explicacions.

9. Jean-Patrick Manchette, L’afer N’Gusto, Edicions 62, Barcelona 1984, p. 45.

10. Curiosament, també en català, dialectalment, s’usa cap amb el valor de pas, 
és a dir, com a adverbi de negació emfàtic.
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exemples de la llengua literària —i, per tant, prestigiosa—, 
recollits casualment, i exemples d’obres gramaticals o lèxiques.

D’un autor tan important com Josep Carner (1884-1970) 
tenim recollits aquests exemples en la seva traducció del 
David Copperfi eld de Ch. Dickens (ed. Proa, Barcelona 1964): 
... (semblava que no fes cap cabal de mi) ... (vol. I, p. 177) / 
Com que era una criatureta honrada, i sense cap ganes de 
tacar la memòria que deixaria al meu darrera a l’estatge de 
Murdstone i Grinby, vaig considerar-me obligat de continu-
ar-hi fi ns dissabte al vespre ... (ib., p. 244) / No hi havia cap 
pressa, va dir ... (vol. II, p. 15) / ... no va amb cap mala inten-
ció ... (ib., p. 182) / He vingut sense esperança, i me’n vaig 
sense cap (ib., p. 244) / La seva cara no traspuava pas cap 
gran felicitat, vaig pensar ... (ib., p. 318) / No fa cap cabal, 
senyoret Davy —va dir el senyor Peggotty en un solemne xiu-
xiueig—, no fa cap cabal de la seva vida (ib., p. 403).

De Cèsar August Jordana (1893-1958), escriptor i alhora 
tractadista de llengua, tenim recollits aquests exemples en la 
seva traducció de Teresa dels Urbervilles, de Th. Hardy (ed. 
Proa, Barcelona 1979, 2ª ed.): No tinc cap ganes d’anar a 
sentir-ho, estimat —digué ella, amb orgull (p. 274) / Teresa 
no tenia cap desig d’esquivar-la (p. 330) / Però no dono cap 
valor a la meva boniquesa ... (p. 447) / ... una hora més tard, 
quan encara la seva recerca no havia tingut cap èxit, el car-
reter va dir-li que ... (p. 480) / Personalment Joana no sentia 
cap simpatia per aquell home (p. 481).

De Josep M. de Sagarra (1894-1961), un altre escriptor 
important, tenim recollits uns quants exemples del vol. 9 de la 
seva Obra completa, edició Garolera (ed. 3i4, València 2001): 
Aquesta explicació noble és molt d’agrair, però a mi no em fa 
cap falta; pel meu gust se la podia estalviar (p. 157) / Ja sé 
que aquestes comparacions, al senyor Gantillon, no li farien 
cap gràcia, però jo em penso que són justes (p. 158) / Jo trobo 
molts llocs del món ensopidíssims, perquè la societat en gene-
ral està mancada d’imaginació i les persones responsables no 
tenen cap mena d’humor (p. 260; notem, en aquest cas, que 
la combinació gens d’humor passa a cap mena d’humor; és 
una il·lustració de l’evolució gramatical que hem apuntat més 
amunt, evolució aquí encara no consumada) / Un polític fran-
cès que ... no té cap autoritat ... (p. 404) / Jo no vull creure que 
el truc del senyor Lerroux ... pugui tenir cap efi càcia (p. 457).

De Josep Pla (1897-1981), gran prosista, en tenim recollit 
un sol exemple: No en tinc cap ganes (Obra completa, vol. 
39, Edicions Destino, Barcelona 1981, p. 701).

De Joan Oliver (1899-1986), en la seva traducció de La 
meva illa, d’E. Morante (ed. Proa, Barcelona 1965), en tenim 
recollits un parell d’exemples: I el pare, per bé que semblava 
content d’anar al seu costat i d’endur-se-la a casa, no li 
demostrava cap confi ança (pp. 81-82) / Fins aleshores la 
felicitat havia estat sempre per a mi una companya natural 
de la meva sang, a la qual no es presta cap atenció, com si 
fos una germana carnal (p. 222).

De Ramon Folch i Camarasa (1926), també bon escriptor, 
tenim uns exemples en la seva traducció de Més enllà del riu 
i sota els arbres, d’E. Hemingway (ed. Proa, Barcelona 1967): 
D’allà estant, la vista de Venècia no tenia cap gràcia ... (p. 
40) / Recordo quan començà i vaig pensar que potser era 

una plaga de llagostes en els arbres, i no em feia cap gràcia 
de preguntar-ho al jove Lowry, però li ho vaig preguntar (p. 
76) / Crema-les —digué el coronel—. No tenen [les cartes] 
cap valor (p. 126). També un exemple de la seva traducció de 
Aparadors per a una dona, de M. McCarthy: ... i qualsevol 
informació no sol·licitada que facilités sobre ell mateix, o bé 
no tenia cap importància o bé era falsa (p. 30).

De Gabriel Janer i Manila (1940), reconegut escriptor ma -
llorquí, tenim exemples de la seva novel·la Els alicorns (Edi-
cions Destino, Barcelona 1972), novel·la precisament plena de 
trets lingüístics típics de Mallorca: Na Martina es volia con-
fessar. Jo dubtava, de veritat, i no em feia cap gràcia (p. 9) / 
No li feia cap gràcia aquell exaltament i desitjava que pas-
sassin les hores, perquè, l’endemà dilluns, tot seria igual com 
abans (p. 44) / Em digué que el seu amic m’atendria de bon 
grat i que no volia que passàs cap misèria (p. 67) / Podria 
haver pensat que no en tenia cap culpa i m’hauria quedat tan 
tranquil (p. 91) / Ells poden fer el que volen sense cap culpa, 
perquè existim nosaltres; per res més (p. 142) / Jo no tenia 
cap gana de moure’m, i ells estaven nerviosos ... (p. 155) / 
Quan acabaren, amb el cos esgotat i plens de nafres, ningú 
no tenia cap gana de lluitar (p. 173).

De la BCI (Bíblia catalana. Traducció interconfessional, 
Barcelona 1996), obra emblemàtica i editada amb gran pul-
critud, copiem els passatges en què els mots que ens ocupen 
precedeixen el subst. por. N’hi ha set amb cap: Per tant, no 
tingueu cap por: jo us mantindré a vosaltres i mantindré els 
vostres fi lls (Gn 50,21) / Doncs bé, si allò que el profeta anun-
cia en nom del Senyor no es compleix, vol dir que no ho ha 
dit el Senyor. Aquest profeta és un presumptuós. No tinguis 
cap por d’un home així (Ex 2,14) / El Senyor de l’univers us 
diu encara: Jo vindré enmig de vosaltres per jutjar-vos. Acu-
saré amb promptitud els qui practiquen bruixeries, els adúl-
ters, els perjurs, els qui estafen el sou dels jornalers, els qui 
oprimeixen les viudes i els orfes, o maltracten els immigrants, 
sense cap por de mi (Ml 3,5) / No em fa cap por l’opinió de 
la gent, ni m’espanta el rebuig dels familiars, ni estic callat 
sense gosar sortir a la porta (Jb 31,34) / Però tots els habitants 
d’aquestes nacions van menysprear el missatge de Nabucodo-
nosor, rei d’Assíria, i ningú no es va unir a la seva expedició. 
No els feia cap por, el tenien per un qualsevol. Van fer tornar, 
doncs, els ambaixadors avergonyits i amb les mans buides (Jdt 
1,11) / Deien: —No ens fan cap por els israelites. Són un poble 
que no té força ni poder per a oposar cap resistència (Jdt 5,23; 
notem, de passada, la combinació cap resistència). No tinguis, 
doncs, cap por d’aquest botxí. Mostra’t digne dels teus ger-
mans i accepta la mort. Així et podré recuperar amb els teus 
germans quan Déu es manifestarà misericordiós (2Ma 7,29). 
I n’hi ha un amb gens de: Déu els destrossarà davant nostre. 
No us han de fer gens de por! (1Ma 3,22).

Passant a exemples d’obres gramaticals o lèxiques, hem 
de començar, naturalment, per Pompeu Fabra, la màxima 
autoritat en la normativa gramatical catalana vigent: Prou 
l’advertim, però ell no en fa cap cas (DGLC, s.v. advertir) 
/ El remei no li ha fet cap efecte (ib., s.v. efecte) / El càstig 
no ha tingut cap efi càcia (ib., s.v. efi càcia) / És un argument 
que no té cap valor (ib., s.v. valor) / Jo, cop d’avisar-lo 
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però ell no en feia cap cas (Gramàtica pòstuma, ed. Teide, 
Barcelona 1956, p. 107) / No duia cap pressa (El català lite-
rari, ed. Barcino, Barcelona 1932, p. 27)11.

Podem continuar amb Joan Solà i la Gramàtica del ca -
talà contemporani dirigida per ell: El llibre de Grahit no té 
cap importància (Del català correcte al català incorrecte, 
Edicions 62, Barcelona 1977, p. 91) / No ha tingut cap mira-
ment envers ells (GCC, vol. 2, ed. Empúries, Barcelona 
2008, 4ª ed., p. 1563).

I podem acabar citant els exemples del nostre manual 
Català complet / 2 (ed. Claret, Barcelona 2007, 2ª ed., pp. 
75-76): No tinc cap ganes de fer-ho (p. 75) / Això no té cap 
importància (o gens d’importància) (p. 79) / sense gens de 
(o cap) valor (p. 79).

Conclusió
L’adjectiu pronominal cap és admissible en lloc de la locu-

ció quantitativa gens de, almenys en la llengua literària i en el 
català parlat en general (encara que tractadistes valencians i 
mallorquins, com també alguns altres, hi expressin reserves), 

davant noms abstractes teòricament no comptables, com aten-
ció, autoritat, cabal (en la loc. fer cabal), cas (en la loc. fer 
cas ‘prestar atenció’), confi ança, culpa, desig, efecte, efi cà-
cia, esperança, èxit, falta (en la loc. fer falta ‘ser necessari’), 
felicitat, ganes o gana (en l’accepció de ‘desig’), gràcia (en la 
loc. fer gràcia ‘agradar’), importància, intenció, interès, mira-
ment, paciència, por, pressa, resistència, simpatia, sort, valor 
i altres d’anàlegs. Aquesta acceptabilitat es basa en raons d’evo-
lució gramatical lògica, coincidint amb altres llengües romà-
niques, en una gran extensió d’ús popular i literari prestigiós 
i en l’aquies cència, tàcita o expressa, d’autoritats normatives.

En aquest ús admissible, és clar, no hi entren casos com 
«no tinc cap fred» o «no tinc cap set»12, perquè els noms fred 
i set no els veiem com a abstractes, sinó com a sensacions 
concretes. Així també distingim, per exemple, entre No tinc 
cap ganes de fer això (on ganes equival a desig) i Com que he 
esmorzat molt, ara no tinc gens de gana (on gana indica una 
sensació). També entre No em fa cap por d’emprendre aquesta 
iniciativa (on fer por equival a témer) i Encara que sigui fosc, 
no tinc gens de por (on por indica una sensació). ◆

11. A notar que aquests exemples del DGLC (Diccionari general de la llen-
gua catalana, ed. López Llausàs, Barcelona 1932) són represos tal qual pel 
DIEC2 (Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona 2007, 2ª ed.).

12. Com apunta, amb raó, Corbera, a qui, de passada, agraïm l’amable referèn-
cia que dedica, en el seu article, al qui signa el present treball, com també, 
d’alguna manera, el suggeriment de fer-lo, aquest treball.

La vall d’Hostoles 

i el riu Brugent

Xavier Solà 
Cristina Bota 

“Guies de patrimoni local”

Espolla

Enric Bassegoda 
Eduard Puig 

“Quaderns de la 
Revista de Girona”

Novetats editorials de la Diputació de Girona

La imatgeria 

religiosa d’Olot

Enric Josep Murlà

“Quaderns de la 
Revista de Girona”

El futur 

dels nostres avis 

Sebastià Roig

“Col·lecció Josep Pla”

El clima

Carles Bayés, Xavier Soler
i Gerard Tauler

“Quaderns de la 
Revista de Girona”

Sant Pere 

de Galligants

Gemma Domènech
Rosa Maria Gil

“Quaderns de la 
Revista de Girona”

Podeu consultar totes les novetats editorials al web www.ddgi.cat/quiosc
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INTERNÀUTICA

Els diaris digitals
Daniel Ruiz-Trillo

El català està cada vegada més normalitzat en la premsa 
escrita, sobretot a internet.

Fa trenta anys, l’Avui era l’únic diari en la nostra 
llengua. Ara, quan La Vanguardia i El Periódico han apos-
tat pel català i quan nous diaris (Ara, El 9 Esportiu...) han 
començat a fer camí, veiem clarament que l’oferta és àmplia 
i variada, per sort.

En una època de crisi on el paper perd importància i 
els costums de la gent canvien, internet és el gran quiosc 
on podem trobar la informació que cerquem, d’una manera 
fàcil i àgil.

En aquest sentit, els diaris digitals en català són un dels 
pals de paller de la nació digital que creix dia a dia, per la 
quantitat i per la qualitat. Esmentem-los: 

naciodigital.cat és un diari que ofereix notícies generals, 
de societat, esports, cultura i política, però centrant-se sobre-
tot en les tecnologies i en l’opinió (opinionacional.com).

Una de les característiques principals de Nació Digital és 
que ofereix, a part d’un àlbum de fotografi es d’actualitat, uns 
diaris locals i comarcals que ja són un referent: elripolles.info, 
manresa.info, girona.info, delcamp.cat, naciogranollers.cat, 
naciosolsona.cat ...

directe.cat és un diari digital centrat en política, societat, 
esports i cultura, des del punt de vista sobiranista. A més, hi 
podem trobar molts articulistes, la possibilitat d’opinar mit-
jançant un blog i un gran ventall de seccions temàtiques en 
forma de suplements.

Entre aquests suplements, cal destacar el dedicat a la 
música (musicaenviu.cat), el d’economia (jornal.cat) i els 
locals: aragirona.cat, aravalles.cat i araponent.cat.

ara.cat és la versió digital del diari Ara, el més venut en 
català. Hi podem trobar notícies, opinió i uns quants suple-
ments: Criatures, Mestres, Time Out... L’Ara pertany al grup 

comunicatiu de la revista Sàpiens. A més, també ofereix Ara 
TV, que dóna suport als escriptors i a la lectura.

cronica.cat és un diari digital català que es basa en l’ac-
tualitat política i en les columnes de representants dels par-
tits catalans. En el mateix sentit, un diari bàsicament polí-
tic és l’e-noticies, que també compta amb un gran nombre 
de col·laboradors partidistes, segurament amb la intenció de 
crear debat. El que sí que crea debat és debat.cat, un portal 
d’opinió sobre els temes que preocupen la nostra societat.

vilaweb.cat és el més antic, el degà de la premsa digital 
catalana, dirigit pel valencià Vicent Partal. Malgrat la seva 
antiguitat, s’ha modernitzat, per a poder oferir un producte 
atractiu i alhora independent. Cal destacar la gran capacitat 
de Vilaweb per a oferir monogràfi cs especials de temes, cele-
bracions, diades o personalitats que excel·leixen, així com 
per a fer costat a les grans manifestacions de la cultura i 
els espectacles catalans. A més a més, Vilaweb TV ofereix 
entrevistes, reportatges i notícies televisives en format digi-
tal i d’una manera gratuïta, amb el gran encert de fomentar 
els llibres i els discos en català.

elpunt.cat i les edicions digitals de La Vanguardia, El 
Periódico, Regió 7 i altres diaris en paper també fan servir 
internet i les xarxes socials per a informar, fi ns i tot amb tele-
visions. 

Afortunadament, les televisions catalanes han proliferat 
gràcies a les facilitats que ofereix internet.

Especialment, se n’han creades moltes de locals, algunes 
de les quals també emeten pel televisor: cugat.cat, Tramun-
tana TV, Gràcia TV, Empordà TV, Canal Nord... ◆

naciodigital cat és un diari que ofereix notícies generals

i t é di i di it l t là b l’
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Entrevista a Isidor Marí 
El català i els Països Catalans, ara
Agnès Toda i Bonet

Com a eivissenc que sou, creieu que, 
utilitzant el títol d’un llibre del qual 
vau ser editor, «Les Illes, oblidades», 
al Principat realment les tenim obli-
dades? Creieu que caldria mantenir 
una vinculació més gran entre els dos 
territoris? I entre la resta dels terri-
toris que conformen el nostre domini 
lingüístic? Cal que siguem més solida-
ris els uns amb els altres? 

És cert que a l’inici dels anys noranta 
vaig fer d’editor d’un debat de la Fun-
dació ACTA sobre les relacions entre 
Catalunya i les Balears, que vam titu-
lar «Les Illes, oblidades», jugant amb 
el títol del llibre de Gaston Vuillier Les 
îles oubliées. Poc abans n’havíem fet 
un altre entorn de les relacions amb el 
País Valencià, que vam titular Nosal-
tres (i) els valencians. Vint anys des-
prés, encara crec que els dirigents polí-
tics, econòmics i culturals dels nostres 
territoris no saben reconèixer les pos-
sibilitats immenses que s’obririen amb 

un projecte compartit. No tan sols per 
raons de solidaritat, sinó d’oportunitat. 
Reconec que no és fàcil de construir un 
projecte així, però és un debat que hau-
ria de ser més present en el camp polí-
tic, econòmic i cultural.

A les Illes hi ha sentiment de perti-
nença a una comunitat que va més 
enllà de l’arxipèlag i que no és l’Es-
tat espanyol? I, en les altres zones dels 
Països Catalans, quin sentiment creieu 
que hi predomina? Això és important 
per a l’ús i l’evolució de la llengua?

Tradicionalment, la gent de les Bale-
ars es classifi ca ella mateixa en mallor-
quins, menorquins, eivissencs i for-
menterers, i distribueix la gent de 
fora en catalans o valencians, per una 
banda, i forasters o estrangers, per una 
altra. O sigui que hi ha una consciència 
popular de l’afi nitat entre els qui com-
partim la mateixa llengua. Les enques-
tes recents indiquen que la majoria de 
la gent de les Balears se senten igual-
ment illencs i espanyols, però cal fer-ne 
un cas molt relatiu, sobretot ara que la 
població ha canviat tant. Fa temps que 

en Joan Francesc Mira va analitzar 
amb encert aquestes qüestions: la iden-
tifi cació inicial de cada illenc és amb 
la seva pròpia illa, igual que la gent de 
Catalunya o del País Valencià s’identi-
fi quen primer de tot amb el seu propi 
territori. És a partir d’aquestes identifi -
cacions inicials que podem comprendre 
que formem part d’un àmbit lingüístic 
i cultural comú: el que Mira anomena 
una nació cultural. Políticament, cada 
territori té una dinàmica pròpia i cal-
dria respectar-la. És legítim considerar 
que els nostres territoris poden arribar 
a articular-se políticament, i no podem 
admetre democràticament la crimina-
lització del concepte de Països Cata-
lans, però pot ser contraproduent pre-
tendre que el punt de partença d’un 
projecte compartit sigui la plena identi-
fi cació amb una mateixa nació política.

Referir-se com a «català» a la llengua 
que es parla a les Illes, comporta reti-
cències? Per què al País Valencià en 
genera tantes?

Seria llarg d’explicar-ho amb detall. 
Popularment, cada parlar insular rep el 

En aquesta ocasió hem anat a trobar el president de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor 
Marí i Mayans (Eivissa, 1949), a qui hem traslladat di-
versos neguits, més o menys actuals, entorn de la llengua 
catalana i els Països Catalans, i dels aspectes en aquests 
dos terrenys que més poden estar vinculats amb el seu 
dia a dia, per tal d’analitzar la situació. Ens ha respost 
d’una manera afectuosa i atenta donant-nos a conèixer 
el seu punt de vista en cada cas, intentant d’aportar una 
mica de llum a les preguntes plantejades. Com veurem, 
les respostes, sens dubte, s’amaren de la seva especialit-
zació en sociolingüística i planifi cació lingüística. 

Isidor Marí, any 2012     FOTO: Vicent Marí
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mateix nom que el gentilici corresponent 
—mallorquí, menorquí, eivissenc...—. 
Però tothom sap que són una mateixa 
llengua, i ara tan sols ho discuteixen 
uns pocs indocumentats i una sèrie de 
manipuladors amb interessos polítics. 
El cas valencià no és ben bé igual. El 
català d’aquelles terres es va començar 
a anomenar valencià des de l’edat mit-
jana. Tanmateix, la mateixa Acadèmia 
Valenciana de la Llengua va emetre un 
dictamen l’any 2005 afi rmant que català 
i valencià són una mateixa llengua i que 
cal superar la confusió que pot produir 
la duplicitat de noms. El problema de 
fons, tant en un cas com en l’altre, és que 
puguin decidir sobre la identitat i el futur 
d’una llengua les persones que no la uti-
litzen pràcticament mai ni volen arribar 
a fer-ne un ús social plenament normal.

Des de l’any 2010 sou el president 
de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans; feu-nos cinc cèn-
tims de quins són els seus objectius 
i àmbits d’actuació i quins són els 
problemes més greus als quals heu 
d’afrontar-vos i intentar de resoldre.

 La Secció Filològica, que fa poc ha 
celebrat el seu centenari, té tres grans 
línies d’actuació: l’orientació norma-
tiva, la recerca i el seguiment de la 
situació sociolingüística. Si hagués de 
posar exemples rellevants de cadas-
cuna, esmentaria la nova gramàtica 
—que aviat tindrem enllestida—; el 
Corpus Informatitzat del Català Con-
temporani, a partir del qual s’elabora el 
Diccionari Descriptiu, sota la direcció 
de Joaquim Rafel, i la Xarxa CRUS-

CAT, que coor-
dina la recerca 
sobre els conei-
xements, usos i 
representacions 
del català. Diria 
que la difi cultat 
més important 
que rea lment 
hem d’afrontar 
—no sols l’IEC 
sinó tota la nos-
t ra comunitat 
lingüística— 
és una ofensiva 
estatal per legiti-
mar la desigual-

tat lingüística i fer del català una llen-
gua secundària, fi ns i tot en el nostre 
propi àmbit històric. Espero que sapi-
guem contrarestar-ho.

Quines són les relacions actuals entre 
la Secció Filològica i l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua? És invia-
ble la unió de les dues entitats? Què 
representa això per a la llengua, la 
seva normalització i la seva previsió de 
futur? Com s’ha resolt aquest aspecte 
en relació amb els altres territoris que 
conformen el domini lingüístic? Quin 
és el que aporta més problemes, tant 
per la situació actual de la llengua com 
per la gestió de normalització o nor-
mativització de la llengua allí?

Em veig incapaç de respondre breument 
totes aquestes preguntes. Em limitaré a 
exposar, tal com vaig fer el passat mes 
de novembre a València mateix, les 
bases de la cooperació positiva que hi 
ha hagut amb altres institucions acadè-
miques en qüestions d’orientació nor-
mativa (com la Universitat de les Illes 
Balears o l’Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana), que són les 
mateixes que podrien permetre que s’ar-
ribés a noves cooperacions futures:

M’agradaria creure que algun dia tots 
els territoris podran cooperar sobre 
aquestes bases. Mentrestant, no obli-
dem que l’IEC compta amb represen-
tants de tots els territoris i dóna orienta-
cions normatives en funció del conjunt 
de la llengua.

Com veieu la situació de la llengua en 
aquests moments en l’àmbit educa-
tiu al llarg dels Països Catalans? Per 
què, justament ara, hem de patir tots 
aquests atacs?

En primer lloc, hem de reconèixer que la 
feina dels ensenyants en la transmissió 
de la llengua als nous ciutadans —nas-
cuts o arribats a les nostres terres— és 
francament positiva i, encara que esti-
gui mancada dels mitjans necessaris, 
aconsegueix uns resultats bastant satis-
factoris. És en aquests resultats que 
tothom hauria de centrar l’atenció: el 
compromís de convivència lingüística 
de la transició democràtica es basa en 
la consecució d’una doble competèn-
cia sufi cient en català i en castellà al 
fi nal de l’ensenyament obligatori, per-
què cadascú pugui usar sense difi cul-
tats d’intercomprensió una de les dues 
llengües. Ara alguns pretenen posar 
la llibertat d’elecció de llengua vehi-
cular per damunt d’aquest compromís 
de cohesió social, però l’ensenyament 
públic ha d’assegurar els objectius d’in-
terès general per damunt dels capritxos 
d’algunes famílies. Encara que s’intro-
dueixin altres llengües vehiculars, el 
català no pot deixar de ser la llengua 
vehicular central en els nostres sistemes 
educatius —com passa amb qualsevol 
llengua no subordinada en el seu propi 
espai —. No hi ha cap sistema educa-
tiu públic que pugui oferir una elecció 
de llengües vehiculars «a la carta». I la 
idea de tres percentatges simètrics (33% 
en català, castellà i anglès) no deixa de 
ser pedagògicament una bestiesa: l’es-

Isidor Marí durant l’entrevista apareguda a Diario de Ibiza, d’aquest 
any 2012            FOTO: Vicent Marí

— Una voluntat compartida de contri-
buir activament a la difusió i a la 
dignifi cació de la llengua.

— Un compromís explícit amb la uni-
tat de la llengua i de la normativa, 
que implica la formació de con-
sensos previs a la difusió de noves 
orientacions normatives.

— El manteniment del model de 
llengua supraregional consolidat, 
de manera que les especifi citats 
regionals no vagin en detriment 
de la confl uència en un estàndard 
global.

— Una independència clara respecte 
als poders polítics.
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cola ha de reequilibrar amb les seves 
activitats les desproporcions sociolin-
güístiques de l’entorn. Probablement, 
tots aquests intents d’introduir el con-
fl icte en el món educatiu volen aprofi -
tar irresponsablement que hi ha sectors 
socials que preferirien viure d’esquena 
al català. Acceptar-ho seria fragmen-
tar la societat i trencar el compromís 
democràtic de la transició.

Els Estats espanyol i francès res-
pecten la Declaració Universal dels 
Drets Humans? Què es pot fer per 
a garantir-ne el compliment? Quina 
és l’aposta de la Secció Filològica per 
aconseguir normalitzar la situació 
del català malgrat els continus atacs 
que rebem per part d’aquests dos 
Estats? ¿En l’àmbit europeu es poden 
cercar aliances més enllà d’aquests 
Estats que permetin de neutralit-
zar-ne la força i fer avançar la llen-
gua, malgrat tot? 

De nou, són moltes preguntes. El marc 
jurídic internacional de protecció de les 
minories lingüístiques, culturals o naci-
onals encara és molt insatisfactori. La 
Declaració Universal de Drets Lingüís-
tics que es va proclamar a Barcelona 
l’any 1996 (i que va rebre el suport de la 
Unesco i del mateix Congrés dels Dipu-
tats espanyol) volia promoure un tractat 
internacional més efi caç, però solament 
algunes declaracions o convencions de 
la Unesco han fet progressos lleugers i 
insufi cients en aquell camí. Encara no 
hi ha mecanismes internacionals efi ca-
ços de control de la manca de respecte 
de les minories per part dels Estats. 
Són prou eloqüents els incompliments 
reiterats dels compromisos assumits 
lliurement per l’Estat espanyol en el 
marc de la Carta Europea de les Llen-
gües Regio nals o Minoritàries. La 
Unió Europea hauria pogut liderar un 
procés mundial de compromís amb la 
sostenibilitat lingüística, però ja veiem 
que els ideals europeus no passen pel 
seu millor moment. Des de la Secció 
Filològica tan sols podem contribuir 
a difondre una visió real i crítica del 
que passa, i afavorir que s’estableixi 
un sistema efi caç de protecció jurídica 
dels drets lingüístics dels ciutadans, 
encara que no ens correspon d’assumir 
directament aquesta funció.

Quina valoració feu de l’ús actual del 
català en els mitjans de comunicació?

Segueixo amb interès les dades del Barò-
metre de la Comunicació i la Cultura, 
que mostren evolucions positives —com 
és el cas de les audiències de ràdio, el 
lideratge de TV3 a Catalunya, l’aparició 
d’edicions en català dels diaris barcelo-
nins o l’expansió del català en el ciberes-
pai (com l’èxit del domini Punt Cat) —. 
Al costat d’això, la fragmentació del nos-
tre espai comunicatiu és preocupant —ja 
hem vist com ha acabat la iniciativa legis-
lativa popular sobre la televisió sense 
fronteres—. Els condicionaments de la 
política estatal de mitjans de comunica-
ció són molt adversos. I, ara mateix, és 
greu la incertesa que hi ha fi ns i tot sobre 
el futur de la Televisió de Catalunya.

¿Creieu que la globalització, la inter-
culturalitat i el multilingüisme són 
elements que actuen en detriment de 
la cultura i llengua catalanes? Des del 
punt de vista sociolingüístic, se’n pot 
fer una lectura positiva? La situació 
seria diferent si fóssim independents?

Crec que la mundial ització, la 
interculturalitat i el multilingüisme (que 
és gairebé el títol d’un llibre que vaig 
publicar sobre aquests temes l’any 2006) 
ja són realitats inevitables dins les quals 
ens hem de moure, mirant que juguin a 
favor nostre. Crec que podem construir 
un projecte intercultural propi, atractiu 
per a tota la societat —autòctons i nou-
vinguts— en què es corregeixin les desi-

gualtats i es respectin les diferències, i 
en què el català sigui una llengua pública 
compartida —no exclusiva, però sí inex-
cusable—. Hi ha un primer objectiu que 
podríem compartir tots: la consecució de 
competències i recursos fi nancers sufi -
cients per a fer una política intercultu-
ral d’aquest tipus. Encara que no siguem 
independents, podem reclamar un acord 
semblant al que té establert el Quebec 
amb el govern federal canadenc, que 
permet un ampli marge en la gestió de 
les polítiques d’immigració.

Per acabar, en la línia de la darrera 
pregunta, ¿l’única via efectiva per 
a aconseguir la normalització de la 
llengua i una vida tranquil·la com 
a ciutadans catalans i catalanopar-
lants (en què es respecti, per tant, 
la nostra cultura, la nostra llengua 
i qualsevol aspecte genuí propi) és la 
independència?

La meva manera de plantejar això és la 
següent: nosaltres no podem renunciar, 
ni en termes lingüístics, ni culturals ni 
polítics, a un estatus d’igualtat. Si no és 
possible aconseguir un estatus igualitari 
en el marc espanyol, o en el marc de 
la Unió Europea, són els poders esta-
tals i europeus els que ens indiquen que 
l’única via que condueix a la igualtat és 
la plena sobirania política. Si no ens ofe-
reixen cap altra via, haurem de seguir 
les seves indicacions, per molt compli-
cat que resulti; de cap manera no podem 
acceptar res per sota de la igualtat. ◆

Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, el president de la Generalitat i 
Isidor Marí, en l’acte d’obertura del Centenari de la Secció Filològica, l’any 2011  FOTO: IEC
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Aportació al 150è aniversari de Mn. Alcover

Gabriel Barceló Bover

Enguany s’han complert el 150è aniversari del naixe-
ment (2 de febrer) i el 80è del traspàs (6 de gener) de 
l’immortal canonge manacorí Mn. Antoni M. Alco-

ver i Sureda; efemèrides que, per iniciativa de la institució 
pública que duu el seu nom i té la seu també a Manacor, 
oregen diversos aspectes d’un dels fi lls majors de la nos-
tra raça.

És cosa prou ventilada que en l’agonia del segle xix, més 
concretament en 1898, l’Església de Mallorca donà un dels 
tombs culturals més espectaculars de la seva història amb 
l’arribada a la seu episcopal del Dr. Pere-Joan Campins i 
Barceló, tomb afavorit per alguns col·legues com foren Mn. 
Miquel Costa i Llobera i el mateix Mn. Antoni M. Alcover, 
que quedarien incorporats a la plana major de la diòcesi 
com a col·laboradors immediats; el darrer, amb el càrrec de 
vicari general, l’any següent. Entre les millores introduïdes 
en el pla d’estudis de formació dels nous preveres s’hi pot 
comptar la de convocar un concurs anual de treballs cien-
tífi cs i literaris, concurs que donà fruits esponerosos per a 
la societat mallorquina. 

Mn. Alcover, en la dècada dels anys cinquanta del segle 
xx, era el gran oblidat. Francesc de B. Moll, el seu fi del dei-
xeble, instituí en 1961 un premi —que pagaria de la seva 
butxaca— en el Certamen científi co-literario del Seminari 
per tal de fer-lo reviscolar i retornar-li el bon nom que tan 
justament s’havia guanyat i tan injustament havia perdut.

Un seminarista autodidacte avançat en el domini de la 
llengua catalana, Pere Orpí i Ferrer, hi va presentar el seu 
treball d’estiu, titulat L’obra literària de Mn. Alcover, i el 
va guanyar, però el treball romangué inèdit i oblidat com 
el protagonista.

No fa gaire, vaig tenir el privilegi de rellegir-lo i he de 
confessar que em semblà enganxadís i d’una actualitat que no 
recorda, gairebé en res, que sia redactat d’un jovenell que ales-
hores tan sols tenia vint-i-cinc anys. Malgrat que els estudis 

sobre Mn. Alco-
ver i la seva obra, 
d’aleshores ençà, 
hagin avançat con-
siderablement grà-
cies a alcoveristes 
notables com són 
el mateix Francesc 
de B. Moll, la seva 
filla Aina, Joan 
Veny i Clar, Joan 
March Noguera, 
Joan Miralles i 
Montserrat, An -
toni Llull Mar-
tí, Gabriel Janer 
Manila, Maria Pi -
lar Perea, Jo  sep A. 
Grimalt Gomila, 
Jaume Guiscafrè, 
Josep Massot i 
Muntaner, Jaume 
Corbe ra, Ramon Bassa, Albert Hauf, Brauli Montoia i 
altres intel·lectuals de les Illes, del Principat de Catalunya 
i del País Valencià, que demostraren la vàlua de l’autor del 
Diccionari amb motiu del Congrés Internacional Antoni 
M. Alcover (Palma, 17-21 de desembre del 2001) i d’al-
tres incorporats més recentment, com Magdalena Gelabert 
Miró, Llorenç Mas Perelló..., no em sé estar de posar en la 
tirallonga d’aquells pròcers el poeta i sacerdot Pere Orpí, 
com a autèntic avançat de l’alcoverisme i gran amant de la 
llengua catalana. No debades formà part d’aquella Fundació 
(avui Institució) Pública Antoni M. Alcover com a membre 
de la primera junta rectora des del juliol del 2000 fi ns al 
desembre del 2003.

En la seva aportació es nota l’empenta del jove, la mà 
destra del poeta, pintor i músic i la ment madura i serena 
del teòleg, tant en la redacció com en el tractament del 
tema. L’autor no ha volgut fer-hi retocs substancials, per-
què exhali la fl aire fresca de les fl ors d’un maig radiant, 
brufades de rosada després d’una nit de pluja sobtada. En el 
llibre, publicat recentment per la Institució Pública Antoni 
M. Alcover amb el títol Planter de paraules, l’obra escrita 
d’Antoni Maria Alcover, tan sols hi ha actualitzada, en 
un apèndix, la relació de les Rondaies. Quan l’escrigué, 
únicament s’havien publicat 16 toms dels 24 de què consta 
l’obra completa, cosa ben d’agrair, l’actualització, malgrat 
que sigui com a complement. Tampoc no havia aparegut 
encara una obra biogràfi ca cabdal com Un home de com-
bat, del senyor Moll.

Bust d’Alcover, a Lluc. Bronze de Llorenç 
Ginard Gomila        FOTO: P. ORPÍ
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Algunes de les aportacions de l’autor resulten gairebé 
inèdites encara ara, puix que la temàtica que hi tracta 
és quasi exhaustiva. Abraça no tan sols els caires més 
divulgats de Mn. Alcover —folclorista eminent, perio-
dista actiu, polemista implacable o filòleg meticulós—, 
sinó que s’endinsa en la mina del sacerdot exemplar, com-
plidor i intransigent, en el caire de gramàtic ordenador, 
el glosador irònic, l’historiador rigorós... Fins i tot ens 
dóna pinzellades del seu caràcter sincer i hi podeu tro-
bar algun dels seus rampells en tocar-li el voraviu. Orpí 
recolza en citacions concretes d’autoritats de prestigi con-
temporànies que conegueren personalment el gran mana-
corí universal. 

Personalment, un dels capítols que més m’han apassio-
nat, per poc conegut, és el de l’«Obra històrica», segu-
rament uns dels aspectes menys estudiats i divulgats del 
canonge. L’autor ens recorda que Alcover havia estat pro-
fessor d’Història de Mallorca al Seminari al llarg d’uns 
trenta anys, i els rics materials que féu servir per a l’estudi 
dels seus deixebles, però també d’altres, tingueren l’honor 
de sortir en lletra impresa, malgrat que alguns aparegue-
ren en llengua castellana, cosa que no lliga amb ell, com 
són Estudios sobre la historia de Mallorca antes del siglo 
XIII, Los mozárabes baleares o Las fuentes históricas de 
la reconquista de Mallorca, tot i que compensa aques-
tes concessions a la llengua de Castella amb la ruptura 
de segles de fer-se en aquell idioma imposat el Sermó de 
la conquesta de Mallorca pronunciat a la seu catedral 
mallorquina el 31 de desembre de 1904. En el capítol de 
les obres històriques excel·leixen les biografies dels seus 
admirats bisbe Campins, Josep M. Quadrado i la Vida 
abreviada del beat mestre Ramon Llull, com també les 
tres obres sobre el seu mestre Tomàs Fortesa.

Tot plegat, el que ens ofereix Pere Orpí en Planter de 
paraules —d’investigació primerenca però ben actual i assao-
nada— mereix l’enhorabona més sincera per haver-se deci-

dit a publicar-la 
precisament en 
un any en què 
els atacs a la 
llengua catalana 
no cessen i calen 
referents de tota 
mena per a soli-
daritzar-nos i 
enllaçar-nos 
amb els nombro-
sos moviments 
de de  fensa dels 
nos  t res drets 
identitaris que 
acaben de de -
mostrar que el 
poble mallor-
quí —i català 
en general— no 
està tan adormit 

com semblava a pri-
mer cop d’ull.

Com bé afir ma-
 va Francesc de B. 
Moll en la lliçó inau-
gural dels cur         sos 
de llengua catalana 
de l’Obra Cultural 
Balear d’arreu de les 
Illes, a l’octubre de 
1978, tot just despe-
nalitzada la clandes-
tinitat d’a quest ense-
nyament:

[...] No som en 
el començament del 
camí de la restaura-
ció de la nostra llen-
gua, sinó que ja la 
teníem aconseguida quan vingué el col·lapse de la guerra i 
la postguerra, i ara no manca més que reprendre la cami-
nada amb més força que abans. La literatura de Mallorca, 
com la de Catalunya, és un fet de civilització reconegut 
a tot el món, respectat per les acadèmies i universitats, 
estudiat pels millors fi lòlegs d’Europa i Amèrica, que ens 
ajuden i encoratgen a continuar pel mateix camí; i seria 
una vergonya per a Mallorca i per a Espanya si deixàvem 
perdre això que hem aconseguit amb cent quaranta anys 
de gloriosa Renaixença.

Ja me queden pocs anys de poder treballar pel nostre 
idio ma, però som prou optimista per a esperar que seré a 
temps de veure ben encaminada la seva ensenyança, confi a da 
avui a les decisions del Consell Interinsular i a la tasca de 
les institucions docents i de les entitats patrocinadores, com 
aquesta benemèrita Obra Cultural Balear que avui inaugura 
el curs amb energies renovades.

Enguany, durant el mes de juny, també s’ha complert 
el cinquantè aniversari de la fundació d’aquesta entitat de 
la qual Moll fou fundador. Els seus esforços, dirigits sem-
pre a favor de l’ensenyament de la llengua catalana, són 
impagables. Facem-li costat, ara més que mai, amb reno-
vades energies ben reblertes d’optimisme. El senyor Moll 
no s’equivocà en la seva esperança: s’ha caminat molt i bé. 
Són molts de milers les persones i entitats avui comprome-
ses i enllaçades en la tasca i la defensa de la llengua que 
comprovam, dia rere dia, més aferrissada i irrenunciable. 
Les gronxades de rebuig i d’indiferència de les institu-
cions de les Illes que tenen encomanada la seva defensa, 
necessàriament hauran d’amainar, perquè el nostre poble 
ho vol així i s’ha despertat del seu son conformista. Ha 
perdut les verbes de bondeveres.

No perdem, doncs, aquest bri d’esperança. Siguem capar-
ruts: facem servir la nostra llengua onsevulla i amb orgull, 
ara més que mai, com ho feren mestre i deixeble: Antoni M. 
Alcover i Francesc de B. Moll. ◆Es
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Jesús i les dones, d’Isabel de 
Villena, en versió al català 
modern de Marta Pessarro-

dona, és una antologia de la 
Vita Christi, obra publicada 
pòstumament a València l’any 
1497. Isabel de Villena (1430-
1490), abadessa del convent de 
la Trinitat de València, hi 
narra la vida de Jesús posant 
èmfasi en el paper que les do-
nes hi van tenir. 

Es tracta del quart volum de 
la col·lecció «Tast de Clàssics» 
de l’Editorial Barcino, en què 
escriptors d’avui adapten al ca-
talà modern alguns dels textos 
cabdals de la literatura medie-
val catalana. La intenció és 
acostar els grans clàssics antics 
a un públic no familiaritzat amb 
el català medieval. 

Isabel de Villena és consi-
derada la primera escriptora en 
llengua catalana, l’obra de la 
qual és comparable a la dels 

grans autors valencians del se-
gle xv. Isabel era fi lla natural 
de l’escriptor castellà Enric de 
Villena. De ben petita va entrar 
al servei de la reina Maria, mu-
ller d’Alfons el Magnànim i 
parenta seva, i a quinze anys va 
ingressar al convent de la Tri-
nitat de València. La seva em-
penta i la confi ança de la reina 
van afavorir que en 1463, tenint 
ella trenta-tres anys, en fos ele-
gida abadessa. 

L’antologia Jesús i les do-
nes consta de tres parts. La 
primera va de la concepció de 
Maria fi ns a la infantesa de 
Jesús; és a dir, «Maria i la Sa-
grada Família». La segona 
part, «Dones en la vida activa 
de Crist», va de la coneixença 
i conversió de la Magdalena 
(segon personatge femení im-
portant en l’obra, després de la 
Verge Maria) fi ns a la prèdica 
de Jesús en el temple. En la 

tercera i darrera part del llibre, 
«Després de la mort de Crist», 
es produeix l’adoració de les 
dones, amb l’adoració en pri-
mer lloc d’Eva, la primera 
dona («mare general de tots»), 
el consol a Magdalena per part 
de Crist i, fi nalment, el trànsit 
de Maria. ◆

JORDI QUERALT

Isabel de Villena (versió de 
Marta Pessarrodona),
Jesús i les dones,
Editorial Barcino,
Barcelona 2012. 

b l d ll dI b l d Vill ( ió d

Jesús 
i les dones

Marta Mas Prats i Albert 
Vilagrasa Grandia, 
ben coneguts com a 

autors d’alguns dels millors i 
més moderns manuals per a 
aprendre la llengua catalana (Di-
gui, digui, Veus), ens presenten 
una gramàtica d’ús de la llengua 
catalana de gran interès. El llibre 

ens ha recordat El català de la A 
a la Z, de Susana Rodríguez-
Vida, editat i revisat pel gran 
Josep Ruaix l’any 1997.

El volum ha estat redactat 
amb l’assessorament lingüístic 
de la professora Anna Bartra 
Kaufmann, que n’ha escrit la 
presentació, i s’ha benefi ciat de 
l’assessorament d’Antoni Mun-
né-Jordà. El treball editorial que 
han fet les Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat és formidable: 
tinc el convenciment que és la 
gramàtica catalana que —com a 
llibre ben editat i amb un gust 
exquisit— fa més patxoca de tota 
la història.

Els autors —potser inspi-
rats per llibres semblants molt 
utilitzats en l’aprenentatge de la 
llengua anglesa— s’han propo-
sat de resoldre els problemes de 
gramàtica catalana que se solen 
presentar als estudiants de la 
llengua a partir d’una presenta-
ció directa del temes en qüestió. 
Cada entrada del llibre (per 
exemple: baix / sota / avall) 
conté una explicació molt clara 
dels usos, sense cap mena d’en-
farfec d’argot lingüístic, uns 
exemples d’ús correcte i, rat-
llats amb una línia vermella, 
exemples mal construïts. Uns 
índexs finals, molt complets, 
permeten de trobar amb rapi-
desa qualsevol tema.

Els autors es mouen amb 
gran competència pedagògica 
per la normativa. No donen bi-
bliografi a, però qualsevol per-
sona del nostre gremi pot veure 
que dominen perfectament les 
gramàtiques, diccionaris i estu-
dis habituals. La fi nor dels au-
tors en els casos confl ictius és 
proverbial:

per / per a: davant d’infi -
nitiu

Davant d’un infinitiu 
sempre s’hi pot posar la pre-
posició per, però hi ha alguns 
casos en què també podem 
utilitzar per a, en un nivell 
més formal de la llengua. Per 
mantenir la coherència d’un 
text es recomana no alternar 
l’ús de per i per a davant 
d’infi nitiu quan realitzen la 
mateixa funció.

En algun text l’ús de per 
davant d’infi nitiu pot crear 
alguna ambigüitat en el sentit 
de no poder distingir si intro-
dueix una causa o una fi nali-
tat. En aquests casos podem 
adoptar el criteri de distinció 
de per i per a o bé buscar 
altres estructures.

Tot i que hi ha escrits 
que prescindeixen sistemà-
tica ment de per a davant 
d’infi nitiu, a continuació us 
donem les explicacions d’ús 
de per i per a.

Els cinc apartats en què divi-
deixen la casuística són molt ben 
trobats. Hem de pensar que el 
llibre va destinat a estudiants i no 
a fi lòlegs, de manera que la cla-
redat és una virtut cardinal.

Els lectors del gremi dels 
professors potser hi trobarem a 
faltar alguna cosa que pensem 
que hauria pogut ser útil, com 
ara en l’entrada a / en: comple-
ments de lloc, la distinció que 
proposa Ruaix entre lloc físic (a 
Girona) i lloc fi gurat (en l’obra 
de Plató; en l’Evangeli segons 
Mateu 5,3), o en x / ix, explicar 
que x entre vocals té el so [ks] 
quan l’accent va abans de la x 
(taxi, màxim) i que té el so de 
[gz] quan l’accent va després de 
la x (examen, exemple). En 
aquest sentit, opino que oxigen 
—com marca el Diccionari ca-
talà-valencià-balear— ha 
d’anar amb els mots pronunciats 
amb [gz].

Penso que la Gramàtica ca-
talana de la A a la Z, de Marta 
Mas Prats i Albert Vilagrasa 
Grandia, és una obra magnífi ca, 
que ofereix una ajuda real, clara 
i ben fonamentada als estu-
diants de la nostra llengua i per 
això mereix tota mena de 
lloances. ◆

JOAN FERRER (Universitat de Girona)

MARTA Mas Prats – 
Albert Vilagrasa Gran-
dia, 
Gramàtica catalana de la A 
a la Z, 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona 2012.

Gramàtica 
catalana
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Em va sorprendre saber 
que Alexander Kutze-
nov, en els moments àl-

gids del terror estalinista, solia 
segellar els seus manuscrits 
impublicables dins de pots de 
conserva, i a les nits els enter-
rava al seu jardí. Aquesta 
imatge resumeix la suggestió 
que exerceixen els poders gua-
ridors de l’art, la seva bondat 
preservada i l’esperança de lli-
bertat i de justícia que sempre 
fa niu en algun racó del cor dels 
humans; l’esperança que algun 
dia «el lector de la posteriori-
tat» conegui els fets, els punts 
de vista, els sentiments del pas-
sat i pugui obrar i jutjar en con-
seqüència.

Aquest any s’ha publicat a 
casa nostra l’Obra poètica de 
Josep Espunyes, una obra d’una 
qualitat indiscutible que, pel 
que fa a les dificultats envers la 
censura —en aquest cas, la 
censura franquista o feixista, 
tant és—, ens recorda l’actitud 
d’Alexander Kutzenov. En 
efecte, Espunyes l’any 1970 va 
quedar finalista en el premi 
Carles Riba de poesia amb 
l’obra Temps de manobre i en 
1972 va guanyar el primer ac-
cèssit al Salvat-Papasseit amb 
De l’Evangeli segons sant 
Lluc, però les seves obres no es 
van poder publicar fins a 1977, 

una vegada esdevinguda la 
mort del dictador. L’obra Racó 
de calaix, amb aquest títol tan 
gràfic i evocador de l’actitud 
d’Alexander Kutzenov, recull 
poemes de l’autor escrits des de 
1961 fins a 1970, però no va ser 
publicat fins a 1999. La poesia 
escrita en aquesta època es ca-
racteritzava per la denúncia 
d’unes condicions laborals dis-
criminatòries i injustes, prope-
res en molts casos a l’escla-
vatge; per la interconnexió amb 
l’incipient moviment cultural 
d’afirmació catalana, que mal-
dava per fer sentir la seva pre-
sència enmig d’una selva de 
prohibicions, repressió, i per la 
presència ambiental dels cor-
rents culturals europeus, molt 
especialment el de l’existencia-
lisme sartrià. D’aquí que, a 
partir d’aquest moment i tot al 
llarg de la seva obra, hi trobem 
un compromís radical amb la 
llibertat i la convicció que 
l’existència humana i cultural 
és un dret en ell mateix i, per 
tant, inalienable. Cal dir, a més 
a més, que els poemes d’aquest 
període destaquen ja per una 
gran riquesa i exigència lin-
güís tiques, amb moments d’una 
extraordinària bellesa.

Un cop desaparegut el ter-
rible malson del franquisme, 
Espunyes inicia un viatge lite-
rari que el durà primer a l’evo-
cació d’un temps i d’un espai 
—el de la seva infantesa i jo-
ventut a Peramola i a l’Alt Ur-
gell—, espai i temps que a poc 
a poc es convertiran en el mo-
tor i el centre d’una gran part 
de la seva obra, tant en vers 
com en prosa. És l’hora de lli-
bres de poemes com Viatge al 
record, obra que s’inicia amb 
alguns versos de circumstàn-
cies però que de seguida ens 
presenta una evocació de les 
vivències de la seva infantesa i 
joventut que l’han fet com és, 
però sempre amb la denúncia 
del pes de la llosa del fran-
quisme com a element pertorba-
dor i condicionant. 

El seu retorn decisiu als orí-
gens es produeix amb una obra 
d’una alta qualitat poètica i 
d’una gran oportunitat histò-
rica, Notes mínimes d’un pai-
satge; una obra d’una gran per-
fecció i bellesa, que neix com a 
testimoni i evocació d’uns pai-
satges que el poeta recorda i 

estima i que ara veu amenaçats 
per la imminent construcció del 
pantà de Rialb, i que per raons 
de contingència històrica es 
convertirà en una eina de rei-
vindicació entre els sectors que 
s’oposen a la seva construcció. 

Simultàniament a l’evoca-
ció i a la reivindicació del seu 
paisatge pirinenc, Espunyes va 
deixant constància dels esdeve-
niments històrics que es van 
succeint durant els anys inaca-
bables i convulsos de l’anome-
nada transició democràtica. Ho 
fa en forma de quarteta; quar-
tetes que va publicant a la ino-
blidable revista El Llamp. 
Aquests petits versos —sempre 
acompanyats de la notícia con-
creta que els originava— van 
ser recollits en un volum titulat 
La quarteta (informal). Rellegir 
avui La quarteta (informal) 
constitueix donar un cop d’ull a 
un seguit de fets de la nostra 
història recent que expliquen 
molts dels esdeveniments polí-
tics que es produeixen als nos-
tres dies i que alhora retraten la 
perseverança i l’obstinació amb 
què l’Estat espanyol fa braços i 
mànigues per fer-nos desaparèi-
xer com a poble i com a cultura.  

L’any 1990, Josep Espunyes 
va guanyar el premi Les Talú-
ries —aleshores el màxim 
guardó poètic de les Terres de 
Ponent— amb el llibre Pa d’àn-
gel, un recull de poemes de te-
màtica diversa, magistralment 
elaborats i d’una gran delica-
desa. Arreu del volum s’hi res-
pira l’amor pel paisatge i el 
contacte amb la natura i la gent, 
és a dir, l’autor reprèn els temes 
que més li agraden i els estilitza 
al màxim. Tot el poemari és una 
síntesi perfecta de la tradició 
poètica popular de la nostra 
terra amb el preciosisme artís-
tic i lleuger dels millors versos 
noucentistes. 

El procés de retorn als orí-
gens de l’autor es consuma i 
referma plenament amb la pu-
blicació del llibre Alt Urgell, 
plany i passió, un recull format 
per quaranta-dues tankes en 
què l’autor expressa d’una ma-
nera continguda però alhora 
punyent el seu amor per la 
terra que el va veure néixer i 
créixer i que un dia va haver 
d’abandonar. 

En el recull Poemes espar-
sos, Espunyes aplega el conjunt 

de poemes de diferents formes 
i temàtiques editats des de 1970 
fi ns al 2009 en publicacions tan 
diverses com Orifl ama, Canigó, 
Diari de Barcelona, El Món, 
Àgora Cultural, Gent de Casa, 
Lo Banyut, Àrnica, Llengua 
Nacional, Fil Directe. 

Amb Poemes de cap al 
tard, Espunyes ens aporta un 
conjunt de composicions inè-
dites que ha anat elaborant des 
d’una visió madura i serena de 
la vida. Són poemes plens 
d’afecte i de tendresa. Poemes 
que en general desprenen emo-
cions positives, en què la fra-
ternitat, l’amistat i la família 
adquireixen el mateix rang que 
els valors de la llibertat i la 
justícia o la igualtat en la resta 
de la seva obra.

L’Obra poètica de Josep Es-
punyes recull tots aquests títols 
de què he parlat. Només per 
aquest motiu ja hauria de ser 
una obra de referència impres-
cindible per a seguir la seva 
trajectòria i la de tants creadors 
catalans —majoritàr iament 
d’extracció popular— que pati-
ren la repressió i l’asfíxia que 
en aquells anys imposava una 
dictadura cruel, sòrdida, inaca-
bable i plena de seqüeles, i, en 
conseqüència, l’aïllament i el 
desconeixement dels seus ma-
teixos compatriotes. L’obra 
d’Espunyes, però, no és úni ca-
ment un referent social, humà o 
paisatgístic. Rere el conjunt de 
la seva obra hi ha també el re-
trat difuminat d’una evolució 
personal; de la seva sensibilitat, 
dels seus gustos, de les seves 
emocions. El poeta és qui ha 
confegit l’obra que us presento, 
sens dubte. Però, fi ns a quin 
punt aquesta obra no ha afaiço-
nat també el poeta? ◆

MARCEL FITÉ

Josep Espunyes,
Obra poètica,
Edicions de Salòria, 
la Seu d’Urgell 2012.

Obra poètica
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Definit com a obra de 
consulta, DITES.CAT 
és, tal com s’indica en 

la breu introducció, un diccio-
nari de locucions, frases fetes i 
refranys adreçat al públic en ge-
neral. En l’edició que n’ha fet 
l’editorial Barcanova, l’autor, 

que no és sinó el prolífi c i poli-
facètic Víctor Pàmies, ha basat la 
tria d’expressions en criteris de 
freqüència d’ús i de genuïnitat 
lingüística. Les entrades, més de 
2.600, es troben molt ben endre-
çades, el sistema de crides i de 
remissions és senzill i intuïtiu, i 
s’hi ha introduït, a més, una di-
ferent coloració que permet dife-
renciar les tres categories impli-
cades en el recull. Les locucions 
i frases van acompanyades 
d’exemples, i les expressions si-
nònimes estan perfectament cor-
relacionades. Són útils, molt 
útils, els dos índexs alfabètics 
que clouen el volum. 

Tenim un manual de bon re-
menar, llibre de butxaca, sense 
grans pretensions, però avalat 
per la impressionant trajectòria 
d’aquest fi lòleg, Màster Online 
en Terminologia per l’Institut 
Universitari de Lingüística Apli-
cada de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona (2008), que 
ha esmerçat moltíssimes hores a 
estudiar la nostra paremiologia. 
No solament això; l’ha difosa i 
ens l’ha feta estimar, donant-li 
ensems un tractament científi c 

que era ben necessari a l’hora de 
bastir una cultura nacional amb 
tots els ets i uts.

És veritat que hi ha encara 
molta feina a fer en paremiologia 
catalana. Però ara, si més no, 
podem dir que ja som en el bon 
camí, i que ja hi ha algú que, au-
toritzadament i amb pregons co-
neixements de les tecnologies 
que fan al cas, ens hi porta amb 
pas ferm. Per la part que a mi em 
toca, voldria assenyalar que, en-
tre els tantíssims projectes que 
ixen del magí de Víctor Pàmies, 
n’hi ha un que a mi m’engresca 
particularment. Em refereixo al 
de les dites tòpiques o refranys 
geolocalitzats, al qual es pot 
contribuir —tothom qui vulgui 
ho pot fer— acudint als formu-
laris que ell mateix ens facilita 
en el blog corresponent. 

Insisteixo, doncs, que l’obra 
de Víctor Pàmies i Riudor, si la 
considerem com a conjunt, és 
doblement digna d’elogi, car no 
deixa de ser la d’un fi lòleg espe-
cialitzat en paremiologia que, 
havent posat confi ança en l’en-
torn virtual, ha sabut treure’n tot 
el suc i, alhora, ha acabat digni-

fi cant la xarxa amb les seves 
aportacions científi ques. A hores 
d’ara deu ser francament difícil, 
gairebé impossible, que un hom, 
en cercar solucions a dubtes pa-
remiològics, s’endinsi en aquest 
entorn sense ensopegar feliç-
ment amb la seva veu i la seva 
extensa obra. 

Bloguer empedreït, gran ac-
tivista cultural, Víctor Pàmies ha 
sabut, tanmateix, sempre que ha 
calgut, treure el cap al món de 
l’edició en paper. Ho fa amb 
aquest volum, DITES.CAT, de la 
col·lecció «El català portàtil», de 
Barcanova, i també ho ha fet en-
cetant a Catalunya l’agosarada 
via del micromecenatge amb el 
llibre Amb cara i ulls. Diccio-
nari de dites i refranys sobre 
l’ull. I és que Víctor Pàmies ho-
nora el seu segon cognom: un 
Riudor que tranquil·lament i 
mansa escampa els seus coneixe-
ments per tota la geografi a cata-
lana. I és obligat abeurar-s’hi. ◆

JORDI DORCA

Víctor Pàmies i Riudor,
Dites.cat,
Editorial Barcanova,
Barcelona 2012.

Ví Pà i i Ri dd

Dites.cat

David Vila és un dinamit-
zador lingüístic amb 
aquella lucidesa mental 

que fa que pugui aprofi tar qual-
sevol tema per a explicar d’una 
manera entenedora les raons de 
la consciència i la lleialtat lin-
güística. El llibre paga la pena, 

des del pròleg de Ferran Suay, 
que parla de la fatiga del catala-
nisme i de la voluntat d’exter-
mini contra el català i contra els 
Països Catalans per part de (S)
pain. Explica que cal no caure a 
la trampa d’un marc únic per a 
accedir a la realitat social que 
vivim, i per això ens és tan útil 
la manera d’enfocar la realitat de 
l’autor, començant per delimitar 
tres perfi ls de possibles lectors: 
els amants del català que volen 
disposar de recursos per a utilit-
zar la llengua en més situacions 
i fer-ho amb més comoditat; els 
qui el fan servir amb normalitat 
però que volen implicar-se acti-
vament en les reivindicacions 
lingüístiques, i els qui sim ple-
ment volen saber-ne més.

El plantejament de David 
Vila —que té l’encert d’inven-
tar-se el concepte «timidesa lin-
güística», malura que afecta una 
majoria de població— és una 
mica holístic: escolta una entre-
vista a l’Ibrahimovic en què 
l’entrevistador parla en català i 
el futbolista en italià, o observa 
la Guerra de les galàxies i hi 
escolta Han Solo parlant sempre 
en anglès (o en català doblat) i 
Chewbacca que li contesta en 

wookie, sense cap problema, i hi 
sap veure la gran aposta pel que 
Delfí Dalmau en deia poliglo-
tisme passiu. Demostra que en 
actituds lingüístiques l’ordre 
dels factors sí que altera el pro-
ducte i, per tant, proposa que 
sempre comencem en català si 
volem tenir l’opció de poder 
continuar en català. Ens explica 
un acudit sociolingüístic per fer 
veure que una cosa és no enten-
dre i una altra no voler entendre 
una llengua; que hi ha moltes 
raons per a parlar només en ca-
talà a casa nostra; fa una útil 
DAFO de la llengua catalana 
que jo vaig aprofi tar per al llibre 
i l’exposició Realitat i vitalitat 
de la llengua catalana; parteix 
de la piràmide de Maslow per 
posar cinc graduacions en els 
hàbits lingüístics: coneixement 
sense ús, ús reactiu de les per-
sones que només parlen en ca-
talà amb aquell que els el parla; 
ús proactiu submís de la majoria 
que usa el català d’entrada però 
que es passa a l’espanyol per 
qualsevol motiu; i fi nalment hi 
ha l’ús proactiu fi del dels qui 
practiquen la lleialtat lingüística 
però sovint ho viuen amb una 
sensació d’angoixa. Per a aquests 

parlants i per a tothom proposa 
el cinquè graó a la cúspide de la 
piràmide: l’ús assertiu: quan 
parlem sempre en català però 
disposem també dels recursos 
per a fer-ho amb total comoditat, 
sense angoixes ni pors. Entre 
parèntesis: un amic meu de 
l’Uruguai, l’Eduard Viana, fa 
trenta anys que viu a Catalunya 
i em diu que darrerament sem-
pre s’ha de justifi car per parlar 
en català davant de catalanopar-
lants. Aquesta gent no compleix 
ni l’ús reactiu! Són esclaus lin-
güístics!

David Vila ens fa moltes 
propostes intel·ligents, raonades, 
originals, però al cap davall aquí 
i allà defensa que Catalunya, que 
els Països Catalans, han de ser 
independents si volen viure amb 
normalitat; mentrestant haurem 
de ser simplement lingüís ti-
cament assertius i treballar per 
la independència. ◆

JORDI SOLÉ I CAMARDONS

David Vila i Ros,
Català a la carta,
Setzevents Editorial,
Catalunya 2012.
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