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v Degradació autonòmica
v Si no hi ha acció, no hi ha verb
v A propòsit de l’exonímia catalana

La col·lecció Tornaveu pretén aportar títols de referència al voltant de la llengua
catalana. I ho farà tractant un ventall molt ampli d’aspectes de la llengua: de la sintaxi a la morfologia, de la llengua estàndard al català genuí, del lèxic especialitzat a
la reflexió sociolingüística… Fruit d’aquesta voluntat eclèctica, pot aplegar títols de
tipologia ben diversa, com ara manuals, gramàtiques, assaigs, reculls, vocabularis…
A més, hem procurat que les obres combinin el rigor filològic amb l’amenitat expositiva,
tinguin un disseny atractiu i modern, i un format manejable, proper a l’usuari.

El cAtAlà Escrit és una eina bàsica per adquirir les nocions principals de la normativa,
consolidar els aprenentatges adquirits o aclarir dubtes i vacil·lacions.
Hi trobareu…
• La normativa bàsica del català (ortografia i gramàtica) explicada de forma clara i concisa.
• La resolució dels dubtes més freqüents.
• Desenes d’exercicis per practicar i reforçar els coneixements adquirits.
S’adreça a…
• Alumnes autodidactes o de classes presencials.
• Estudiants universitaris que hagin de consolidar el seu català escrit o qualsevol persona
que vulgui tenir un bon nivell de català escrit en el seu àmbit personal o professional.

Qui EstimA lA llEnguA, lA fA sErvir més que no pas un manual de sociolingüística és una obra
que exposa raons, proporciona arguments i dóna recursos per respondre les preguntes
que tot catalanoparlant s’ha fet alguna vegada: amb quina llengua m’he d’adreçar a un
desconegut a Catalunya? Com responc a algú que se m’adreci en castellà? Canvio de
llengua o mantinc el català? Què és més «educat»: mantenir la nostra llengua o passar a la
de l’interlocutor?
Però també tracta la qüestió de com, sovint –de manera inconscient i automàtica– molts
catalanoparlants cedim en l’ús de la nostra llengua en favor de la llengua de l’interlocutor
perquè tenim interioritzada la idea de parlar una llengua minoritzada, de poc prestigi
i per tant, amb una baixa autoestima.

Anglès fàcil és el primer mètode d’autoaprenentatge d’anglès bàsic explicat en català
i adreçat específicament als catalanoparlants.
Hi trobareu...
• La normativa bàsica de l’anglès explicada en català de manera clara, ordenada i gradual.
• Centenars de frases d’ús amb la correspondència en català.
• Desenes d’excercicis per practicar o consolidar els coneixements adquirits.
S’adreça a...
• Professorat d’anglès catalanoparlant, perquè els sigui una eina útil d’ensenyament.
• Alumnes autodidactes o de classes presencials d’ESO, Batxillerat o universitaris, o qualsevol
persona que vulgui tenir un nivell bàsic d’anglès en el seu àmbit personal o professional.
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editorial

La ﬂama
de la llengua
Himne a Catalunya
Oh Catalunya, mare nostra,
mare del cor que venerem,
respira fort i aixeca el rostre:
mentre el món sia món te voltarem .
Avant, avant, que ets nostra mare!
Sàpigue’t tu, que Déu ja et sap,
i el teu terrer és teu encara
amb l’ànima damunt, de cap a cap .
Regada amb sang, la terra és bona .
Tingues al mar clavats els peus,
un braç enlaire per l’ascona,
i amb l’altre arrapa’t fort als Pirineus .
Amb nostra llengua franca i noble
crida’ns a tots, que et respondrem;
som una raça i som un poble,
i tant drets com caiguts poble serem .
Caiguts avui i enmig de runes,
demà el peu ferm i enlaire els cors,
sense captar d’enlloc engrunes,
sense lligams de ferro ni de flors .
Va, doncs, oh pàtria, que t’ho imploren
damunt la terra els que s’hi estan,
davall la terra aquells que foren,
i més lluny que els estels els que vindran .
Que no ets pas morta, que ets dormida .
Amb ta bandera els vents remou;
siga-hi tothom, a l’embranzida,
i cauran els castells quan diguis: Prou!
Àngel Guimerà

Dos centenaris

L

’ any que hem encetat, el 2013, ens porta dos centenaris que, des
d’aquesta pàgina editorial, voldríem destacar perquè afecten objectius
importants de LLENGUA NACIONAL.
Ens referim, per una banda, al centenari del naixement de Salvador Espriu
(nat a Santa Coloma de Farners el 10 de juliol de 1913 i finat a Barcelona el
22 de febrer de 1985). Com tothom sap, Espriu va ser un gran escriptor, un
intel·lectual compromès amb el seu poble i, a hores d’ara, ja pot ser considerat un dels nostres poetes nacionals. Doncs bé, en uns moments en què
Catalunya i la resta de països catalans passen per moments de dificultat per
a mantenir llur identitat cultural, és més que mai oportú de recordar, entre
altres, aquells coneguts versos espriuans: «Però hem viscut per salvar-vos
els mots, / per retornar-vos el nom de cada cosa, / perquè seguíssiu el recte camí / d’accés al ple domini de la terra» (Inici de càntic en el temple, any
1965), versos que, molt exitosament, va musicar i cantar Raimon. Sí, encara
no tenim salvats els mots, encara no hem assolit el ple domini de la nostra
terra. Per això hem de refermar la nostra voluntat de restar vigilants i militants en tot el que es refereix a la nostra llengua i a les altres realitats que hi
van lligades. Tots els ciutadans conscients hauríem de rubricar el propòsit
amb què es clou el poema: «Ens mantindrem fidels / per sempre al servei
d’aquest poble.» Així ho va fer, per exemple, Martí Gasull i Roig, fundador
de la Plataforma per la Llengua i que morí, d’accident de muntanya, el proppassat mes de setembre, quan només comptava quaranta-tres anys d’edat; a
la seva memòria retem homenatge.
Per altra banda, ens referim al centenari de la promulgació de les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans (la subscripció unànime
de les quals, per part dels acadèmics, s’esdevingué el 24 de gener de 1913).
Aquesta promulgació va constituir el fonament de tota la normativització
lingüística, deguda principalment a l’encertadíssima obra de l’enginyer-lingüista Pompeu Fabra, normativització que ha permès que els catalans, des
de fa ja un segle, disposem d’una llengua de cultura, apta per a tots els usos
d’una comunitat nacional. Ara bé, no podem desconèixer que l’ortografia
catalana pateix, actualment, una sèrie de problemes, que l’Institut d’avui, i
especialment la seva Secció Filològica, hauria de resoldre. No és aquest l’espai adient per a indicar en concret tals problemes, que ja han estat assenyalats oportunament per diversos estudiosos. Però sí que, des d’ací, voldríem
invitar respectuosament l’autoritat acadèmica a proposar-se, sense demores, la resolució d’aquests punts conflictius, tenint en compte, per un cantó,
l’esperit de Fabra —que apuntava vers la consecució d’una llengua verament nacional, amb visió de conjunt, amb equilibri, amb dignitat, amb lògica,
etc.— i, per altre cantó, l’aportació que sens dubte poden fer algunes persones
expertes que, per la raó que sigui, no integren la docta corporació però que
han demostrat sòlids coneixements gramaticals i afinitat amb l’esperit fabrià.
Que el 2013, doncs, sigui, gràcies a l’acció de tots els qui ens interessem per la nostra llengua, un any profitós en tots els aspectes, talment
que puguem veure millores en l’ús social del català (comprenent-hi, és
clar, totes les seves variants i denominacions) i, cosa no menys important, en la seva qualitat. u
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La gran força unitiva de Catalunya,
l’ànima que donà vida al cos polític
pastat amb el territori, fou l’idioma.
Per l’idioma arribà Catalunya a ésser
nació.
Catalunya és filla de la llengua catalana. La parla vernacular engendrà,
infantà, nodrí i enfortí Catalunya.
Una nació és un poble amb ànima pròpia i amb consciència de la seva personalitat: aquesta ànima i aquesta consciència li foren donades per la llengua
catalana.
Antoni Rovira i Virgili
Publicació i administració:
Associació Llengua Nacional
Registre d’Associacions núm. 12842
Dipòsit Legal: B-35574-91
ISSN: 1695-1697
Adreça postal:
C. de Sant Pere més Alt, 25
08003 BARCELONA
A/e: llengua@llenguanacional.cat
http://www.llenguanacional.cat
Director: Ramon Sangles i Moles
A/e: rsangles@llenguanacional.cat
Consell assessor: Miquel Adrover,
Alícia Arnau, Gabriel Bibiloni, Abel
Carretero, David Casellas, Carles
Domingo, Mercè Espuny, Francesc
Esteve, Joan Ferrer i Costa, Josep Ferrer i Ferrer, Marcel Fité, Pilar Gispert,
Victòria Gras, Albert Jané, Bernat
Joan, Joan-Carles Martí, Eduard
Molins, Maria J. Navarro, Víctor
Pallàs, Carles Riera, Josep Ruaix,
Jordi Solé i Camardons
Maquetació: Jordi Ardèvol
Portada: Casa Milà (Barcelona)
Dibuix: A. Castells

L lengua N acional és membre de l’APPEC i té el suport de
4

Llengua Nacional - núm. 82 - I trimestre del 2013

La redacció no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades en els articles publicats.
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Degradació autonòmica
Bernat Joan i Marí

«Autonomia» en novoparla
L’any 1948, el periodista i activista
social Eric Arthur Blair, amb el pseudònim George Orwell, va publicar la
novel·la 1984, on descrivia les característiques d’un món totalitari futur.
Orwell havia participat en les Brigades Internacionals de la guerra civil
espanyola i, fruit de la seua estada a
Barcelona, va escriure el llibre Homenatge a Catalunya, que posà, en la
immediata postguerra, la nostra nació al
mapa de les consideracions internacio
nals. Posteriorment, se n’anà a Rússia,
i va poder conèixer de primera mà la
política estalinista. D’allí va treure inspiració per a escriure la novel·la a què
feim referència.
Un dels aspectes més interessants de
1984 és la manipulació del llenguatge
com a element de control de la societat.
Orwell s’inventa un newspeak (novoparla, en versió catalana) que serveix
per a la nova etapa que s’ha obert en la
societat totalitària —més o menys imaginària— que ens descriu. La novoparla
serveix per a dues coses: per a acotar el
pensament dels ciutadans (que són sotmesos, avant la lettre, a això que alguns
titllen de «pensament únic») i per a
generar una acció devastadora, i degradadora, per part del poder totalitari.
La novoparla, doncs, constitueix una
eina per a anihilar la llibertat. Traient
el significat dels mots, buidant els termes de contingut semàntic, pervertint
el sentit de les paraules es provoca tal
distorsió del pensament, que arriba a un
punt en què els ciutadans ja no poden
defensar-se, en què les persones perden
la seua identitat i queden completament
a mercè del poder dominant.
Aquests efectes de buidatge de contingut i de distorsió semàntica els podem
observar, avui dia, entre nosaltres, en
relació al concepte «autonomia». Si acudim als textos dels autors de l’etapa de la
Renaixença, o del Modernisme, veurem
que «autonomia» significa quelcom molt

semblant a «independència». També
ocorre així en la nostra parla quotidiana
quan ens referim a qüestions no estrictament polítiques ni de caire nacional.
Per exemple, una persona que té autonomia és una persona que es pot valer
per si mateixa, que es pot moure segons
les seues inclinacions, que no necessita
un suport permanent d’algú altre. Una
persona que gaudeix d’autonomia, al cap
i a la fi, és algú que té independència.
Els fills se’ns independitzen o se’ns fan
autònoms quan passen a viure pel seu
compte, en una llar diferent de la nostra
i comptant amb els seus mitjans per a
tirar endavant. Un autònom és una persona que treballa per compte propi, i no
per a alguna empresa d’altri.
Quan els autors de la revista L’Avenç,
en ple Modernisme, parlaven d’autonomia, quan en parlava Joan Maragall,
quan en parlava Pompeu Fabra, quan
s’hi referien Jaume Brossa o Alexandre
de Riquer, no feien referència al que
avui s’entén per autonomia. Ben al contrari, podem trobar, repetidament, referències a l’autonomia per a poder exercir el «dret a decidir», per a comptar
amb moneda pròpia… o fins i tot per a
poder armar el nostre exèrcit. Per tant,
el concepte d’autonomia s’assembla
més a l’actual concepte d’independència que no al concepte actual d’autonomia. Autonomia, al capdavall, volia dir
poder propi (fos dins un Estat independent, fos dins una confederació ibèrica,
fos com un Estat federat dins un Estat
espanyol federal). La condició prèvia a
la confederació o a la federació —ja se
sap— és comptar amb un estat propi. És
a dir, la independència.
Avui dia, el concepte d’autonomia
es troba completament degradat. Per
influència del castellà (i de la manera
castellana d’entendre el món), en català
ha sofert exactament la mateixa degradació. Quan avui parlam d’autonomia
entenem descentralització d’algunes
competències en el marc d’un Estat
espanyol de caràcter unitari. De cada

deu vegades que s’usa el concepte «autonomia», nou són per a recordar-nos que
no podem decidir determinades coses.
Les comunitats autònomes no poden
convocar referèndums, no es poden ocupar de qüestions de caire internacional,
no poden recaptar impostos que l’estat
es tengui reservats, no poden establir
els propis programes educatius al marge
de l’estat, no poden prendre munts i
munts de decisions que potser els interessaria de prendre. Curiosament, l’autonomia va destinada… a impedir que
siguem autònoms!

Delenda est autonomia
S’ha acabat l’autonomia. Cada dia
que passa, la qüestió sembla més clara.
Segons l’últim sondeig del Centro de
Investigacionses Sociológicas (CIS), hi
ha més d’una quarta part dels espanyols
que estan contra l’estat de les autonomies (grup que probablement coincideix
amb vora el trenta per cent d’enquestats
que pensen que hi hauria d’haver una
dictadura, o que, entre dictadura i democràcia, els és indiferent una forma o altra
de govern, que torna a ser una manera
de dir que estan a favor de la dictadura).
Cada vegada més, van sortint veus
des dels òrgans de poder de l’Estat espanyol que qüestionen el model autonòmic
i que prefereixen anar cap a una recentralització de l’Estat.
Sense fer gaire teoria sobre la qüestió, l’actual govern de l’Estat (i el partit
que li dóna suport, a tot arreu) ja treballa en aquest sentit. S’està fent tot
el possible per buidar de contingut les
comunitats autònomes, perquè aquestes puguin decidir cada vegada menys
coses, per incrementar el poder de l’Estat
i per recentralitzar tot allò que es pugui.
Un exemple cabdal d’això, des del meu
punt de vista, seria l’esborrany de nou
projecte de llei d’Educació amb què ens
ha obsequiat el ministre J. Ignacio Wert.
Correlativament, les nacions que, en
principi, se suposava que havien de gau-
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dir d’autonomia política quan va començar la Transició cap a la democràcia, al
final de la dictadura franquista, s’estan
desempallegant del terme autonomia
(perquè ha estat buidat i ja només se’ns
apareix com la pell seca d’una serp que
ha canviat) i usen conceptes nous com
dret a decidir, sobirania o independència (de vegades, d’una manera una mica
confusa, tot sigui dit).
A Catalunya, la legislatura que
comença serà la de la transició nacional,
encara que a alguns els faci por el terme.
Així ho estableix clarament el pacte
de govern entre Convergència i Unió i
Esquerra Republicana de Catalunya.
L’horitzó és ben clar: cal fer una consulta a la societat catalana, perquè la gent
decideixi què en volen fer, de Catalunya.
Es tracta, al cap i a la fi, de constituir un
nou Estat independent o de mantenir-se
dins el regne d’Espanya.
És bastant clar que l’«Estat de les
autonomies», tal com l’hem conegut fins ara, s’ha acabat. Amb el nou
estatus de Catalunya —inevitable, des
del moment en què s’ha plantejat una
consulta per a exercir el dret a decidir,
que conferirà un nou estatus al país,
sigui quin sigui el resultat d’aquesta
consulta— les «comunitats autònomes»,
inevitablement, passaran a ser quelcom
diferent del que són ara. Resulta difícil, en aquests moments, fer prospectiva
sobre quina serà la reacció de l’Estat, no
ja en relació a Catalunya, sinó en relació amb les «comunitats autònomes»
(i, molt especialment, en relació amb la
resta de països catalans). Augmentarà la
pressió unificadora? S’incrementarà el
bullying contra les llengües minoritzades? ¿Es reforçarà, encara més, la pressió fiscal? ¿Pujarà, fins a límits insostenibles, l’espoli fiscal del País Valencià
i de les Illes Balears? ¿Ho aguantaran,
les respectives societats, o reaccionaran
convenientment?
Es tracta de qüestions que ara mateix
no podem respondre. Però sí que podem
especular amb un fet que, des del meu
punt de vista, també resulta clau: ¿quan
s’estroncà l’estat de les autonomies? Per
a mi, hi ha una hipòtesi ben clara. La
viabilitat de la convivència civilitzada
entre Catalunya i Espanya en el si d’un
mateix Estat es va ensorrar quan els
òrgans centrals d’aquest Estat decidiren
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rebaixar encara més el nou Estatut d’autonomia que el poble de Catalunya havia
referendat a les urnes. Allí es va produir
el punt de no-retorn.
Record una conversa amb José
Manuel García-Margallo y Marfil,
aleshores col·lega al Parlament europeu,
sobre la passada de ribot a l’Estatut de
Catalunya, l’any 2006. L’aleshores diputat del Partit Popular Europeu es mostrava satisfet de la reacció dels òrgans
centrals de l’Estat i considerava que
s’havia aplicat la constitució. «¿No us
adonau que precisament us l’acabau de
carregar, la Constitució espanyola?», li
vaig demanar, mentre ell mostrava cara
d’estupefacció.

nomies més de l’Estat espanyol (Aragó
i Múrcia) i parlada a la Catalunya del
Nord (República francesa) i a l’Alguer
(Sardenya, República italiana) és una
«llengua autonòmica»?
¿Entonces qué es?, preguntava, no
sense neguit, el president de Fedicine.
No lo sé. Dímelo tu!, em vaig limitar a
respondre-li. Per descomptat, no va formular cap teoria alternativa.
I no en va formular cap, senzillament, perquè no n’hi ha. Perquè,
d’acord amb allò que podem constatar dia a dia, el català es pot definir
—i es defineix— de moltes maneres
diferents d’aquesta forma degradant
de «llengua autonòmica».

El català no és una llengua
autonòmica

El català és una llengua europea
parlada per devers deu milions de persones, en un territori habitat per dotze
milions i mig de ciutadans de la Unió
Europea. Una llengua europea amb un
volum de parlants semblant al d’Hongria, Grècia o Txèquia, i amb més parlants que llengües plenament oficials
a la Unió Europea, com ara el danès,
el suec, el finès, l’eslovac, l’eslovè, el
lituà, el letó, l’estonià…
Una llengua amb una extraordinària projecció internacional, estudiada
en universitats de més de cent trenta
països d’arreu del món. Una llengua
amb una producció cultural, artística i
literària totalment comparable amb la
resta de llengües d’un volum de parlants semblant d’arreu de la nostra part
del món.
La llengua nacional dels Països
Catalans, el nostre tret d’identitat fonamental, el pilar bàsic de la nostra identitat compartida, allò que ens garanteix la
solidesa i la cohesió com a nació.
Al capdavall, les grans batalles polítiques, aquelles que perfan la història,
es lliuren, en bona part, en el terreny
dels conceptes, en el camp de la llengua. Per això és tan important que no
permetem que se’ns parin determinades
trampes, i, sobretot, que no hi caiguem
de quatre grapes. Sovint el nostre primer problema d’identitat passa per la
visió esbiaixada que tenim de nosaltres
mateixos. Arreglar-nos el mirall també
és qüestió, en bona part, d’ajustar el llenguatge i fer-lo més adequat a allò que
pretenem expressar. u

Com que autonomia ja no vol dir
independència, i cada vegada s’assembla més a tota aquella cantilena sobre
les regiones, més pròpia del règim franquista que no de la democràcia formal,
resulta evident que el terme «llengua
autonòmica» només es pot fer servir, a
hores d’ara, per a degradar la llengua
mateixa.
El català no és una llengua autonòmica. Quan, en plena elaboració de la
Llei de Cinema que s’acabà enllestint
l’any 2010, n’Eudard Voltas, aleshores
Secretari de Cultura de la Generalitat,
i jo mateix, anàrem a visitar els caps de
les principals majors cinematogràfiques
a l’Estat espanyol, organitzades dins
la federació Fedicine, a Madrid, se’ns
esgrimí un argument que ells devien trobar contundent contra l’establiment de
quotes d’exhibició en català: què passa
si això desencadena una reacció en cascada i d’altres «llengües autonòmiques»
demanen el mateix? La meua resposta
va ser clara i contundent: el català no és
una llengua autonòmica.
Dit el concepte, el vaig argumentar,
en forma de qüestió. ¿Podem considerar que la llengua oficial d’un petit Estat
independent (Andorra), amb bandera a
l’ONU, oficial —juntament amb l’espanyol— en tres comunitats autònomes
del regne d’Espanya (Catalunya, el País
Valencià i les Illes Balears), històrica
(malgrat que ara mateix no sigui reconeguda oficialment) en part de dues auto-
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Una altra lliga, si us plau
Andreu Salom i Mir (Mallorca)

E

n el marc de tota colonització de
caire intern, que podem situar,
dins un Estat plurinacional, en un
camí avançat d’assimilació d’una determinada col·lectivitat a una altra realitat hegemònica, la disfunció caracterològica tribal més comuna que solen
presentar un nombre indefinit d’individus, que consideram membres de la
primera, és el de la identificació, precisa i conscient, amb el poder establert
i les directrius polítiques bàsiques de la
segona. Tan sols així s’entén que, quan
alguns naturals d’un d’aquests països
que pateixen aital condició (la condició
colonial) decideixen reunir-se per formar alguna nova formació política que,
almenys teòricament, podria ésser útil
per a la comunitat en qüestió, s’apressin
a declarar la seva adhesió incondicional
a un Estat sacralitzat i a una jurisprudència per a ells incontestable des de
tots els rengles possibles. Mancats dels
mecanismes d’autoestima i de valoració col·lectives inherents a les nacions
sobiranes, i propis de les persones lliu-

res, conscients i civilitzades, llur incapacitat per a deslligar-se mentalment
d’una certa condició paralitzant, marcada per l’autofòbia i l’autoimmolació,
els impossibilita de disposar de la cultura necessària per a la realització de
projectes polítics que fugin de l’autocensura i de l’immobilisme.
La verbalització d’aquesta submissió,
com ha demostrat fa poc el senyor Jaume
Font en unes declaracions que palesaven
la seva adhesió incondicional a l’statu
quo espanyol, exemplifica la casuística
adés esmentada i que, en l’imaginari
plàstic occidental, vendria representada per la figura del negret colonitzat,
atent a les ensenyances de l’amo o del
missioner i satisfet de l’ànima subordinada i dependent que li han empeltat.
La seva Lliga Regionalista, que d’entrada ja denota un llast definitori significatiu pel que fa al segon terme de
la denominació, per tal com pressuposa
un exponent clar d’ambigüitat calculada,
el lliga —i excusau-me el fàcil joc de
paraules— amb una realitat nacional,

l’espanyola, que potser és la seva i la
de molts altres com ell, però que no és
de cap manera la pròpia d’aquesta terra
(per moltes lleis externes que ho diguin
i, almenys, mentre encara quedin mallorquins conscients i cabals que ho recordin
amb el seny i la saviesa necessaris). Les
contradiccions internes del subconscient
poden ésser insuperables si hom va a la
recerca de quelcom molt més substancial que la simple obtenció de vots i de
prebendes. Atès que, com tots els indicis ens demostren, el nou partit sembla
que camina decididament vers aquests
viaranys, els més ordinaris i habituals,
no caldrà, doncs, que pateixi per cap
tipus de contradicció, que el distrauria
excessivament dels seus objectius. Sí
que hom podria desitjar, almenys, que
la nova formació no acabi la seva singladura de la mateixa manera que ho va
fer el seu antecedent ideològic, la Lliga
Regionalista de Francesc Cambó, que
després de trair el seu propi poble acabà
enfonsada en el pou més profund de la
ignomínia. u

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

Llengua Nacional - núm. 82 - I trimestre del 2013

7

sociolingüística

El Barça, molt més que un club
Cosme Aguiló (Mallorca)

O

h! Déus de l’Olimp! Just ara me
n’he temut que som més atrevit
que els cingles des Vedrà, car
he acceptat la petició de fer un article
sobre un tema del qual gairebé res no sé.
Que m’ajudin els bons fats, per a eixir de
tal andarivell! Ja sé, tanmateix, per on
l’enfilaré a fi de sortir-ne amb bon nom:
parlaré del Barça, però sense xerrar de
futbol, que és com voler rallar de la mar
sense esmentar l’aigua.
Qui signa no té la passió futbolística enclotxada entre els ossos parietals
i abans del darrer bienni no havia vist
mai un partit sencer. A tot estirar, sabia
que la pilota és rodona i que onze subjectes de cada bàndol pugnen a sang i a
foc per la seva possessió. El meu primer
contacte una mica seriós amb el club fou
motivat pel fet de voler saber coses sobre
el logotip que el representa. M’explicaré:
quan vaig recollir els noms de lloc de la
costa llucmajorera, fa poc més de setze
anys, vaig topar amb un topònim metafòric que es manifestava a través dues
variants, ja que uns en deien s’Escut de
Barcelona i altres s’Escut del Barcelona.
La visita per mar a les Penyes de Llucamet va esvair totalment els dubtes. Una
taca natural i calcària del penya-segat
reproduïa amb remarcable perfecció el
contorn del símbol de l’equip.
Per què, doncs, em sedueixen ara els
partits del Futbol Club Barcelona? Ah!
Per una raó molt senzilla: el Barcelona
és part de la punta d’iceberg del catalanisme. És l’equip de la nació dels
catalans i jo som català perquè som
mallorquí, i som mallorquí perquè som
santanyiner, i som santanyiner perquè
som de can Gaspar, i som de can Gaspar no sols perquè vaig néixer entre
els membres integrants de la tribu dels
Gaspars, sinó, sobretot, perquè vull. De
semblant manera, som català, no sols
pel fet que la meva llengua i la meva
cultura són catalanes, sinó perquè a
mi em ve en gana ser-ho i no m’hi sent
solament per qüestió de sang o de geni.
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És la voluntat allò que determina la pertinença a un poble.
Fa tres segles que la nació catalana
està sotmesa a l’Estat espanyol, un Estat
que durant la història no ha fet més que
parts i quarts a l’hora de tractar uns ciutadans o els altres. Els de la perifèria
tenim el deure de conèixer la llengua del
centre, però els d’enmig no tenen la més
mínima obligació de saber cap idioma
dels que sobreviuen, així com poden,
per la vorera. Els de les foranes, dangdang, debo-debo, també ens hem de
rascar més la butxaca per tal de mantenir l’invent d’un model d’estat del segle
xviii, molt més mal de digerir que la llet
colesta i més estantís que la pell de les
mòmies faraòniques.
En temps de l’infame general, el
Barcelona era la vàlvula d’escapament
d’una olla de pressió que fumejava a les
totes. Era l’única opció que tenia el Principat per mostrar el rebuig a les injustícies vergonyants de la dictadura. Ara,
que bufen vents favorables per a l’autodeterminació de la Catalunya estricta,
el Barcelona veu reforçar encara més
el seu paper simbòlic. A Madrid s’esqueixen les túniques i s’arrabassen els
cabells a grapats perquè el futbol es
polititza, però quan el Barça juga al Santiago Bernabeu la política està més que
mai a l’ordre del dia, però no és igual
receptar que prendre la medicina. En el
món tot està polititzat, des del fet quotidià d’orinar —sempre pixes cap a la
dreta o cap a l’esquerra—, fins a l’acte
d’anar a missa, on ara pots triar entre
la part de l’epístola o la de l’evangeli.
¿O és que no és política contraposar, als
símbols de l’equip visitant, les banderes
d’Espanya amb un bou a punt d’envestir? ¿És que la Constitució, que tant es
treu com a arma per a aturar les aspiracions d’autogovern de Catalunya, diu
que la gualda y roja ha de tenir un toro
enmig del sementer? Doncs, a Madrid
que prenguin llum de na Pintora i que
s’ho facin mirar. Qui des de les grades
crida ¡España! per animar el seu equip,

Llengua Nacional - núm. 82 - I trimestre del 2013

que no digui als altres que són separatistes i que es miri a ell mateix com a
separador. Que em tirin d’una passa, si
udolar i fer llats de ¡puta Barça! i ¡puta
Cataluña! és una manifestació d’esportivitat. Tanmateix no ens hi volen ni
com a convidats, a la seva España. Qui
no ho vegi clar, que se suqui una llimona
damunt les parpelles i farà que se li descloguin les lleganyes del néixer.
El Barça, des de la meva perspectiva
un pèl distanciada, dóna lliçons d’elegància i d’esportivitat, diametralment
oposades a les trepitjades lusopaquidèrmiques que es practiquen amb premeditació i lluminositat dins el camp d’Espanya. L’entrenador que fou, el bon jan
Josep Guardiola, ens hi va avesar amb
el seu saber estar a l’alçada de la circumstància, amb el seu parlar tranquil,
amb la justa ponderació dels valors de
l’adversari, que sovint contrastava amb
les aïrades declaracions dels col·legues
d’altres equips. El Barcelona fa una cosa
que té molt més mèrit que guanyar: sap
perdre amb un segell de distinció.
El Barcelona és el gran miracle d’un
petit país que encara no té Estat —sus!
Catalunya— i és un miracle que s’ha
fet patent mitjançant ones que han arribat a tots els racons del planeta. Fa dos
anys, en desembarcar a l’illa grega de
Míkonos, en el llombrígol del món, vaig
veure un quern d’al·lotells vestits amb la
camiseta blaugrana que parlaven en la
mateixa llengua que feren servir Homer
i Kavafis. Tot un miracle dels déus de
l’Olimp, des del seu estatge a la muntanya santa de la península d’Athos, en el
dit oriental de la Calcídica. u

Visca el Barça, visca
Catalunya i visquen
els Països Catalans!
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Catalunya-Espanya
Marcel Fité (coscollet.blogspot.com.es)

E

l mot castellà armatoste és una d’aquelles paraules, cial . Gràcies a les trocom per exemple els castells, d’iràs i no tornaràs . pes catalano-aragoneses
Actualment significa ‘enser viejo y embarazoso’ (per posaren a ratlla els lleoentendre’ns: baluerna, antigalla) . Però el seu significat ori- nesos i els navarresos i
ginari era un altre . Volia dir ‘aparell ràpid amb què s’ar- plantaren cara als sarramen les ballestes’ . És una paraula catalana formada pel verb ïns . Fins i tot conqueriren
armar i per l’antiga forma tost, que significava ‘de pressa’ un llogarret amb un cas(la meva àvia encara la deia) . Un armatost, doncs, era una tell, aleshores poc conearma ràpida . Amb la generalització de les armes de foc, les gut, que es deia Madrid .
ballestes van quedar antiquades, arraconades i es conver- Finalment, Pere el Catòtiren en baluernes, antigalles inútils . Fou aleshores que en lic, com tothom sap, seria
castellà adquiriren el significat que actualment té la paraula decisiu l’any 1212 en la
armatoste .
batalla de Las Navas de El rei Pere el Catòlic
Armatoste és una paraula semànticament i lingüís- Tolosa .
ticament paradoxal . És un catalanisme del castellà que,
Qui sap si no va ser
en català modern, ha esdevingut un barbarisme . No és pas en alguna d’aquestes batalles que el mot armatost es donà a
l’únic cas . Si fa no fa passa el mateix amb el verb acen- conèixer i es va generalitzar en castellà .
drar, que en el castellà actual significa ‘depurar, afinar’ .
Per acabar, dues observacions . La primera: sempre que
Recordeu allò de tener un acendrado espíritu de sacrifi- els exèrcits catalans han entrat al llarg de la història en
cio? Com tothom deu saber, la cendra antigament era molt terres espanyoles ha estat per ajudar els nostres veïns . No
valorada com a material de neteja de vaixelles, metalls, he sabut trobar cap excepció d’aquesta regla . Com que no
etc . D’aquí al seu significat actual en castellà només hi sóc historiador, demano que, si algú en sap alguna, me la
ha un pas, una simple associació mental: limpiar, depu- faci arribar .
rar, afinar . . .
Segona observació: sempre que els exèrcits castellans o
Les relacions de Catalunya i Castella (o Espanya) vénen espanyols han entrat al llarg de la història en terres catalade lluny . No és estrany, per tant, que els espanyols agafessin nes ha estat per atacar-les i privar el nostre país dels seus
paraules catalanes —sobretot quan aquestes cobrien un buit drets, de les seves Corts i de les seves constitucions . No
semàntic—, i a la inversa, que els catalans agaféssim paraules he sabut trobar cap excepció d’aquesta regla . Com que no
castellanes, com ara bàndol o borratxo, que són castellanis- sóc historiador, demano que, si algú en sap alguna, me la
mes primerencs però totalment integrats a la llengua .
faci arribar . u
Les primeres relacions importants
entre espanyols i catalans segurament
van ser militars . El 23 d’octubre de 1086,
cinc-cents cavallers catalans «ambidextres, armats amb llargs ganivets esmolats i calçats amb avarques», van ajudar
Alfons VI en la batalla de Sagrajas . Pel
gener de 1097 li van tornar a donar el seu
suport en la batalla de Bairén . L’any 1108
l’ajudaren en la d’Uclés .
Però el suport més fort el van donar
les tropes de Pere el Catòlic a Alfons
VIII . El 19 de juliol de 1195 els àrabs
havien derrotat el rei castellà en la
batalla d’Alarcos . Castella (o Espanya),
a més, tenia Lleó i Navarra en contra . Els historiadors coincideixen a dir
que estava a punt de ser aniquilada, de
desaparèixer . L’ajut de Pere el Catòlic
amb les seves tropes va ser providen- Tapís que representa la batalla de Las Navas de Tolosa, conservat al Palau de Navarra
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Les castes i el poder
Marcel Fité (coscollet.blogspot.com.es)

P

oques coses poden resultar tan excitants, tan apassionants, tan ineludibles, com intentar investigar les
peripècies vitals i genealògiques del significat d’una
paraula: la manera com una paraula ha passat a assolir un
significat abstracte i complex a partir d’uns orígens senzills,
tangibles, gairebé rudimentaris.
Una casta, segons els diccionaris, seria un grup social
que tendeix a viure separat de la resta de la gent per raó
d’uns prejudicis relacionats amb uns presumptes mèrits i
una presumpta puresa del llinatge al qual pertany. Sol ser,
per tant, un grup endogàmic i generalment dipositari de
privilegis obtinguts per la via de l’herència. La presumpta
puresa dels seus orígens, l’aïllament dels seus components
i els privilegis heretats serien tres de les seves característiques essencials.
És fascinant comprovar que la paraula casta provindria
d’una forma indoeuropea kes, que volia dir una cosa tan
simple com ‘tallar’. Aquesta forma ens va donar les mares
llatines de paraules com castrar (tallar els òrgans sexuals),
l’adjectiu cast -a (separat, aïllat dels vicis), castell (recinte
aïllat de l’exterior), castigar (tant per la noció d’aïllar com,
més cruelment, per la de tallar), cassar i cassació (anul·lar,
destruir), escassar (tallar les branques, podar) i carència
(privació, separació d’alguna cosa).
De castes n’hi ha en tots els països, però en uns més que
no pas en uns altres. A Espanya les castes perduren sense
solució de continuïtat des dels seus orígens polítics, és a dir,
d’ençà que la denominació geogràfica de la península, Hispània, va ser desplaçada (i monopolitzada) per la noció política de l’Espanya actual. D’això no en fa cinc-cents segles,
com en un lapsus va dir la senyora Alicia Sánchez-Camacho
en les darreres eleccions, però tampoc cinc-cents anys com
immediatament es va voler corregir. Un dia dedicaré una
nota a parlar d’aquest tema.
Segons explica Pascual Carrión en l’obra Los latifundios en España, els orígens de la casta dels terratinents (la
més forta i duradora d’Europa) prové de la guerra dita de la
Reconquista i és referma amb la Desamortització.
La pressió de la noblesa propietària de les terres ha estat
una constant en la història d’Espanya. Reis castellans (i als
meus ulls, gens simpàtics!) com Pere el Cruel o Enric IV ho
van viure i patir de prop. El primer hi va deixar la gargamella i el segon la legitimitat en la paternitat de la filla (Joana,
dita la Beltraneja).
Els Reis Catòlics van arribar a un consens amb aquesta
noblesa agressiva, consens que s’ha mantingut, amb lleugers
retocs, fins als nostres dies. A partir d’aleshores, la casta
seria quasi intocable: tindria un poder gairebé absolut en
els seus immensos territoris, i no pagaria impostos. A canvi
d’aquestes concessions, els reis governarien políticament la
10

Llengua Nacional - núm. 82 - I trimestre del 2013

resta del país. Tot i això, Ferran el Catòlic va haver de fugir
cames ajudeu-me, empaitat, al crit de «¡ese catalán!», per
la noblesa, a la mort d’Isabel.
Aquest pacte amb la monarquia es va mantenir invariable
a través dels segles. A partir de la Restauració, la monarquia
i la noblesa ja eren una sola cosa. Aquells a qui aleshores es
va concedir el «privilegi» de governar el país — sense dret
a tocar la casta, és clar— van ser els polítics: ara Cánovas,
ara Sagasta. I qui dia passa any empeny. La corrupció, com
és lògic, s’estengué com una taca d’oli.
Avui la casta dels terratinents és descendent d’aquella
primera casta de la Reconquista i manté les seves possessions i privilegis intactes. O, més aviat, molt millorats. Les
finques rústiques, es tingui la terra que es tingui, paguen uns
impostos simbòlics. Les subvencions que els paguem entre
tots fan esgarrifar. Els avantatges fiscals de les SICAVS
(un 1%, contra el 25%, o més, que paga qualsevol indústria, comerç o renda mitjana d’un treballador) fan la resta.
I, políticament, encara ho tenen més bé que durant la Restauració: eliminada la pantomima socialista (què han tocat
mentre han manat?), no m’estranyaria que l’alternança acabés essent com a Rússia (Putin-Medvédev): ara vuit anys el
Rajoy i després vuit més l’Aznar.
Qui tallarà el bacallà, els sous i les pensions, voldrà
castrar les nostres il·lusions, cassar les nostres esperances
i castigar les nostres justes i democràtiques reivindica
cions, però continuaran essent els de sempre: la casta que,
des de fa segles, viu encastellada a la torre inexpugnable
dels seus privilegis. u

sociolingüística

Per la supervivència i la dignitat de la llengua
Per la seva actualitat, reproduïm aquest escrit de la revista Llengua Nacional, núm 4, pp. 6-9.
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nfront del complex de problemes amb què topa l’ús
normal i correcte de la llengua catalana, probablement
una anàlisi, baldament succinta, dels factors conflictius
que s’hi imbriquen pot ajudar tot projecte destinat a resoldre’l o a dissoldre’l.
Aquests factors poden ésser esguardats observant si són
externs a l’ús natural de la llengua o si procedeixen del seu
àmbit mateix. En el primer aspecte, no cal haver rumiat
gaire: l’acció desnaturalitzadora bàsica és la pressió espanyolitzant que plana sobre el català. El pes massiu espanyolitzador prové:

a) De l’aclaparador domini estatal que deixa el de la Generalitat
en la pura marginació.
b) Dels mitjans de comunicació majoritàriament en espanyol.
Naturalment, aquest darrer factor interfereix amb un d’intern
que comentaré després: molts catalans accepten sense reserves
aquest estat de coses. En especial la premsa diària és llegida
per un nombre ridículament reduït de catalanoparlants.
c) Així mateix l’oferta escrita de serveis públics i comercials o
industrials —rètols, missatges, etc.— apareix majoritàriament
en espanyol, així com, en general, el funcionament de tota la
màquina publicitària, excepcions a banda.
d) Tampoc la literatura judicial en totes les seves variants no surt
del circuit secular que usdefruita l’espanyol.
e) L’asfíxia de l’ensenyament escolar a infants i adolescents, i en
part, també de l’universitari. (Entrar en especificacions ocuparia en aquest punt molt d’espai.)

L’asfíxia esdevé posició persecutòria en alguns casos; per
exemple, en les reaccions contra la normativa del Departament d’Ensenyament, denunciada en el darrer manifest de
Llengua Nacional.
Pel que fa als factors interns en l’àmbit de l’ús natural de
la llengua, cal assenyalar:
a’) Que els poders públics catalans, frenats pel temor d’una desestabilització del país, actuen amb una prudència concessiva fins
a la tolerància amb les inèrcies espanyolitzants, fins i tot amb
els grups i els franctiradors light i no light contraris a la normalització del català. N’és un exemple eloqüent el silenci hostil
amb que és acollida l’aparició de la nostra associació i de la
nostra revista, silenci que no sabem si per art de màgia contagia també tots els mitjans de comunicació.
b’) La massa freqüent descurança lingüística de textos sorgits de
la Generalitat, sia a la via pública, sia en la circulació privada.
c’) Les tortures infligides a la fonètica i a la genuïnitat morfosintàctica i lèxica de la llengua per part d’un sector massa nombrós dels locutors de ràdio i de televisió.
d’) Anàloga crítica, si deixem la fonètica de banda, pel que fa a
premsa en llengua catalana (a estones i segons on).

e’) La lamentable exhibició d’agressions ortoèpiques, nodrida,
mantinguda i no corregida en les declaracions i discursos de
molts homes públics catalans.
f’) La deixadesa, l’abandonisme, la indiferència, la dimissió de molts
catalanoparlants en l’ús oral i escrit de la llengua, en l’acceptació
de la premsa en llengua espanyola i del predomini audiovisual de
la informació en espanyol. Arrelat en el costum fruit de la situa
ció postguerra civil, aquest és el factor més greu a combatre.

Quina orientació a favor del redreçament de la llengua
cal que sorgeixi davant aquest estat de coses? Situats en la
nostra limitada capacitat d’acció, creiem el següent:
a») En primer lloc, cal no perdre l’esperança. Al costat dels factors
negatius, n’existeixen i actuen també de positius, associats o
no a una actitud de nacionalisme polític, sobretot el sector de
joves que ara obren els ulls al que ocorre als Països Bàltics,
Croàcia, Eslovènia, etc. En l’aspecte polític i en el lingüístic.
b») Sense renúncia a cap «incursió» cultural reivindicativa possible fora de l’àmbit privat, la continuïtat de Llengua Nacional, entre altres grups actius, constitueix un estímul positiu
que cal incrementar amb concrecions a l’abast. Assenyalem les
que considerem bàsiques:

Comprometem-nos tots els associats i simpatitzants de
Llengua Nacional, a:
1) No cedir mai en l’ús oral i escrit del català.
II) Tenir cura d’evitar les concessions i aberracions light a l’hora
de parlar i escriure.
III) No témer carades ni displicències a l’hora de fer proselitisme.
Sobretot, no oblidem mai la feina de conscienciar els joves desorientats o indecisos.
IV) Si som pares de família, matriculem els fills en escoles on no
solament s’ensenyi el català, sinó en català totes les assignatures. (És clar, en la mesura que la nostra situació econòmica
ho permetrà.)
V) No emmudir mai per escrúpols de política o suposades obligacions de partit, quan calgui denunciar les concessions de tota
grandària i qualitat que minen la llengua.
VI) Que els intel·lectuals nacionalistes procurin augmentar i afinar
llur preparació idònia per a combatre la renúncia filosofant dels
espanyolistes o espanyolitzants, i ara darrerament d’aquest tipus
desconcertat que ja no sap com piular, aquest ex-jove frustrat
ideològicament davant l’enfonsament de l’URSS i el descrèdit
del marxisme, suara massa vell per a restar en el somni 1968.

D’això se’n diu —repetim l’admonició del nostre article
anterior— exercici de militància. Contra els light, sí, però
també contra els desmemoriats, els transigents, els oblidadissos, els caragirats. I si algun dels mofaires de l’espanyolisme
mal disfressat ens acusa d’anar contra corrent, sapiguem dirlos que el corrent el dirigim i el mantenim els qui lluitem per
la supervivència i la dignitat de la llengua. u
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Història de la quadribarrada (I)
Josep M. Alentà
Catalunya té el seu estendard en la bandera dels quatre pals
vermells sobre fons daurat. L’origen de la bandera catalana es
remunta a l’època medieval, i al seu voltant hi ha diverses llegendes que n’expliquen el naixement i l’evolució.

Les banderes i els escuts
Originàriament, les banderes eren ensenyes d’ús militar
per a servir de referència als combatents del mateix exèrcit davant l’enemic. En general constituïa la plasmació, en
un tros de roba quadrangular, de l’escut, un element també
militar d’ordre defensiu. Aquesta dependència de la bandera
amb relació a l’escut explica la pluralitat de tots dos en les
hosts medievals del mateix sobirà i els exèrcits mercenaris
del mateix rei en els primers segles de l’edat moderna.
La bandera dels quatre pals o barres vermelles damunt
un fons daurat és la versió en drap de l’escut familiar i dinàstic dels comtes de Barcelona, que passà als comtes reis de la
Corona d’Aragó i es va anar territorialitzant fins a esdevenir l’emblema de Catalunya, del Regne de València, del de
Mallorca i del de Sicília; en aquest darrer cas, amb la particularitat d’una divisió en quatre triangles separats amb una ics,
amb dues àguiles negres als dos costats, a esquerra i a dreta.

La bandera catalana, la més antiga
L’heràldica comença a Europa en el segle xii, no abans, i
l’escut de les quatre barres, juntament amb la bandera danesa,
és dels més antics encara vigents:
La bandera espanyola prové d’un decret de Carles III de
l’any 1785 com a ensenya únicament de la marina de guerra,
i no va ser fins a 1843 que passà també a ser emprada per
l’exèrcit de terra.
La bandera britànica de la Union Jack (la creu de sant
Andreu en aspa de l’emblema escocès, sumada a la creu de
sant Jordi, l’emblema anglès) data, en l’actual disseny, de 1801.
La bandera francesa tricolor esdevingué insígnia nacional
a partir de la Revolució Francesa de 1789.
La bandera italiana nasqué en 1797 com a insígnia de la
República cisalpina.

La bandera catalana té l’origen en el segle

xii

Fins ara, la mostra més antiga que s’ha trobat de l’emblema del llinatge comtal de Barcelona és en el segell del
comte Ramon Berenguer IV. El segell figura en un document de l’any 1150, el qual, per matrimoni amb Peronella
d’Aragó, havia establert la unió dinàstica entre el comtat de
Barcelona i el regne d’Aragó en 1137, una unió amb la qual
Aragó s’escapava de l’absorció per Castella. Va ser aquest
12
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el regnat durant el qual Catalunya assolí els límits actuals.
El segell de l’any 1150 mostra la figura eqüestre del comte
amb les quatre barres a l’escut i a les gualdrapes del cavall.
Ara bé, en aquells temps aquest escut era un senyal familiar del casal de Barcelona, no un símbol nacional. Totes les
teories sobre l’origen d’aquest escut resulten molt difícils de
provar. L’ensenya oriflama era molt prestigiosa a Occident
per haver estat el guió personal de Carlemany en una època
encara pre-heràldica
Durant el segle xiv, les ciutats i les viles que depenien
directament del rei comte, i no d’un senyor jurisdiccional
seglar o eclesiàstic, adoptaren amb orgull l’escut del Casal
de Barcelona, i d’aquesta manera el símbol anà passant de
dinàstic a territorial i, per tant, es convertí en l’emblema del
Principat de Catalunya.
Així figuren en els escuts de les banderes dels regnes
d’Aragó, de Mallorca i de València; de Sardenya i de Sicília; de Provença i de Foix; del Bearn i el Gavaldà, i campegen en l’escut de l’Orde de la Mercè, fundat per Jaume I el
Conqueridor.
A partir del rei Pere III el Cerimoniós —que és qui fixa
en quatre el nombre de pals— apareix també a l’escut la
corona com a símbol de reialesa, i és que Catalunya, si bé
no era reialme de fet —els regnes de la Corona d’Aragó
eren Aragó, València, Mallorca, Sicília i Sardenya—, ja
que el títol català era el de comte de Barcelona, sí que en
l’època el sobirà era considerat de dret com a tal, i no pas
un simple comte local, i, de fet, trobem que en les Corts
Catalanes el terç que representava el sobirà —els altres
eren el nobiliari i l’eclesiàstic— era anomenat terç reial, no
pas comtal; i les drassanes, on es construïen els vaixells de
la Corona, eren conegudes com drassanes reials.

L’autor de la llegenda
L’autor de la popular llegenda de les quatre barres de
sang va ser l’historiador valencià Pere Anton Beuter, en
la segona part de la seva Història de València, publicada
en 1550-1551. Sembla que Pere Anton adapta una llegenda
—escrita per Hernán Mexía en el llibre Nobiliario vero en
1492— que feia referència a Fernando Muñoz de Témez,
cavaller del rei Ferran III durant la conquesta de Còrdova
l’any 1236: el rei mullà tres dits en la ferida del cavaller i es
diu que aquest seria l’origen de l’escut de la família Fernández de Còrdova.
Segons la llegenda de Pere Anton, el primer comte hereditari del bloc de comtats de Barcelona, Ausona i Girona,
juntament amb els d’Urgell i la Cerdanya, Guifre el Pelós,
va rebre el seu emblema de l’emperador Carles (Lluís el Pietós, segons Beuter) quan aquest posà els quatre dits en la
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ferida ensangonada del comte Guifre i traçà les quatre barres
damunt l’escut daurat, que no tenia blasó. Així l’emperador
volia premiar el valor de Guifre en el combat contra els enemics, que en versions posteriors eren els normands.
L’any 1839 el poeta Rubió i Ors rellançà la llegenda en
forma de romanç, que passà per mitjà de Piferrer i de Balaguer a Jacint Verdaguer en un famós poema seu sobre el
tema en 1880.
Al costat dels quatre pals trobem, des d’antic, la creu de
sant Jordi sobre fons blanc. El culte a sant Jordi, patró de la
cavalleria i després patró de Catalunya a partir de 1456, procedia d’Orient arran de les croades. La creu de sant Jordi,
compartida per la república de Gènova i el regne d’Anglaterra, era el penó de la host vernal de Barcelona. Per això,
l’escut de Barcelona, que apareix juntament amb el de les
quatre barres en el primer mapa de Catalunya de 1603 —el
de Johannes Baptista Vrints—, acabà essent una composició
en quatre quarters de l’escut comtal i de la creu de sant Jordi,
la bandera també de la Diputació del General o Generalitat,
és a dir, la comissió permanent de les Corts catalanes, que
durant la segona meitat del segle xv s’enfrontà amb el rei
Joan II, pare de Ferran el Catòlic, en guerra civil.
La bandera de santa Eulàlia, patrona de Barcelona, era la
de la Coronela, la milícia defensiva i eventual, formada pels
menestrals i artistes (els professionals liberals) dels gremis de
la ciutat. La dirigia el conseller en cap de Barcelona des de
l’any 1544. La bandera de santa Eulàlia va ser prohibida al
mateix temps que la Coronela en 1714.
Els comtes de Barcelona van adoptar, a partir de Pere
el Gran —el primer exemple és de 1281— i fins a Ferran el
Catòlic, la creu dita d’Alcoraz, com a butlla de plom per als
diplomes i com a escut d’Aragó amb un cap de sarraí a cada
quarter. Aquest escut era territorial, des del primer moment,
com a escut del regne d’Aragó. Però l’escut català, convertit
en el de tota la Corona d’Aragó, passà a l’escut dels Reis Catòlics i, a continuació, a l’escut dels reis de la Casa d’Àustria,
i, finalment, als de la Casa de Borbó.
La bandera que des del temps de Carles V utilitzaren
les tropes multinacionals de la Monarquia Hispànica va ser
la creu aspada de Borgonya sobre fons blanc, com també
la mateixa bandera blanca amb el complicat escut reial on
s’acumulaven les armes de Castella i Lleó, procedents del
segle xiii, amb les barres catalano-aragoneses, les cadenes de
Navarra, la magrana de Granada, l’escut del regne de Sicília
i alguns altres escuts més, símbols dels altres països que a
Europa depenien del rei d’Espanya.
La bandera blanca amb la creu aspada de Borgonya seria
més tard adoptada pels carlins en l’edat contemporània.
Mentrestant, la Generalitat de Catalunya continuava tenint
com a bandera pròpia la de les quatre barres. Després de la
guerra de Separació (1640-1652), de la qual Catalunya salvà
deteriorades les institucions, tot i que perdé el Rosselló, el
Conflent, el Vallespir i una part de la Cerdanya, la Cort de
Madrid considerava que les quatre barres eren un símbol
polític indesitjable. La Monarquia intentava que la Generalitat substituís la quadribarrada per una altra ensenya amb
arguments que confirmen la seva popularitat, com ara que la

Balcó principal del Palau de la Generalitat de Catalunya
(Barcelona)			
Foto: R. Puig Coromines

insígnia era «tan vulgar que la usaven qualsevols jurats de les
viles y llochs de Catalunya». La raó era que les quatre barres
«estaven introduidas y en la comuna estimació de la Província
y reconegudas per molt própias de sa representació». Aquest
és un testimoni del fet que les ciutats i viles de domini reial
feia temps que havien adoptat a tot Catalunya l’antic escut
dels comtes de Barcelona i el tenien per un símbol de prestigi
i d’identitat col·lectiva.
Si bé les quatre barres continuaren dins l’escut solemne
dels Borbons després de la desfeta i de l’ocupació militar de
tota l’antiga Corona d’Aragó en 1714, cal tenir present que
se’n dissenyà un escut simplificat que contenia només un
castell i un lleó, les armes de Castella, i aquest va ser l’escut
adoptat en la bandera bicolor que Carles III decidí assignar
a l’armada. El tercer dels reis espanyols de la Casa de Borbó
va escollir aquesta bandera entre els dotze models que li van
presentar. Molts hi han volgut veure els colors de les armes
catalano-aragoneses, però no hi ha cap prova que aquesta
fos la intenció del monarca. La bandera que va ser escollida
alhora per a la marina mercant i que es mantindria durant
tot el segle xix (de franges groga i vermella, groga i vermella) tenia més similitud amb la catalana, però tampoc no
s’ha documentat que aquesta fos la intenció que hom tenia
quan adoptà el disseny. La bandera de la marina mercant
no mostrava cap escut, a diferència de la de la marina de
guerra, amb les armes de Castella i Lleó exclusivament. u
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El punt (i) final
Jaume Salvanyà

Els significats
Qui busqui l’expressió punt (i) final
en els diccionaris generals (DIEC2,
GDLC, GD62) no la hi trobarà. Aquestes obres donen com a subentrades de
punt els dos punts, el punt i coma, el
punt volat i els punts suspensius. I al
final de l’accepció tipogràfica del punt,
trobem en el DIEC2 i el GD62 els
exemples punt i a part i punt i seguit,
i el GDLC explica que «hom l’anomena
punt i seguit quan va al final d’una oració, i l’escriptura continua a la mateixa
línia; i punt i a part (o a cap) quan va
al final d’un paràgraf, i l’escriptura continua a la línia següent». Cap dels tres,
però, no explica res ni dóna cap exemple
del signe emprat per a tancar un escrit,
típicament utilitzat a l’hora de cloure un
dictat: el punt (i) final.
Però el punt (i) final no sols s’usa
tipogràficament. En un sentit metafòric,
com recull el Diccionari descriptiu de
la llengua catalana, fa referència al fet
que dóna per finalitzada una qüestió o
a l’acabament mateix d’aquesta qüestió.
El Diccionari complementari del català
normatiu, el GD62 i el Diccionari auxiliar recullen l’expressió posar(-hi) punt
final, tot i que pot usar-se perfectament
amb altres verbs que no siguin posar:
L’aterratge de la nau significa el punt
(i) final a una missió de tres mesos; El
santuari de Núria és el punt (i) final de
l’etapa.

La forma: tractament i ús
En les fonts on he documentat l’expressió —Fabra no en diu res, ni en el
diccionari ni en les gramàtiques ni en
les Converses filològiques—, apareix
sota la forma punt final, sense conjunció, tant tipogràficament (en el DCVB o
en tractats de puntuació com el Manual
d’estil) com figuradament (en el Diccionari complementari del català normatiu, pres del llibre d’estil del diari Avui).
Únicament el Diccionari descriptiu
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trobem la forma punt final, sense la i,
però la tendència general és a intercalar-hi la conjunció. I no tan sols oralment, sinó també per escrit (posant punt
i final al cercador de Google es troben
dos milions i mig d’ocurrències, mentre
que posant punt final se’n troben menys
de tres-centes mil).

Jaume Salvanyà en una entrevista que
li féu Vilaweb l’any 2009

recull el punt i final amb conjunció,
obtingut d’un passatge del llibre del
1985 Perot Rocaguinarda: bandoler
del segle xvii: «Al juny revolta pagesa
i nacional, punt i final del bandolerisme
català com a fenomen social.»
Hi ha qui indica explícitament que
l’expressió amb la conjunció i és incorrecta: mireu el Diccionari auxiliar («la
incorrecció deu provenir d’una confusió amb punt i seguit o punt i a part»)
i l’ésAdir («s’acostuma a intercalar una
conjunció innecessària a l’expressió
punt final»), que ja ho pren de El català
a TV3. Llibre d’estil. És possible que la
condemna arrenqui de més enllà de la
dècada dels anys noranta, però no n’he
trobat referències (constato només que
no en fan esment ni els articles d’Albert
Jané de El llenguatge ni el buidatge que
fa Joan Solà en Del català incorrecte al
català correcte).
Però una cosa és el tractament
que s’hi dóna i una altra l’ús que se’n
fa. El dia que es van acabar els toros
a Catalunya, el 25 de setembre del
2011, TV3 n’informava en el Telenotícies ensenyant imatges en blanc i negre
d’uns toreros, i amb el següent titular
escrit: «De Manolete a José Tomás,
i punt final.» Al cap d’uns moments,
però, la periodista que cobria la notícia deia: «Entre els amants de les corrides [hi ha] l’esperança que això d’avui
no serà un punt i final.» Crec que això
reflecteix prou bé què passa amb aquesta
expressió: allà on arriba el corrector hi
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Es pot considerar correcte
punt i final?
Des del punt de vista gramatical, la
conjunció i no fa cap funció de coordinació entre el nom i l’adjectiu, i en
aquest sentit no és que sigui innecessària —això implicaria que podria ser-hi
admesa—, sinó que hi sobra. Ara bé, de
vegades amb l’explicació gramatical no
n’hi ha prou, perquè els canvis poden
obeir a raons evolutives. Un exemple
molt clar el trobem en l’expressió Déu
i ajut o Déu i ajuda (que no figura, per
cert, en el DIEC2). Originàriament era
Déu hi ajut (‘Déu hi ajudi’, amb la forma
antiga del subjuntiu). Progressivament
ajut es va deixar de percebre com a verb
i es va interpretar com un substantiu,
com a sinònim de ajuda. Aleshores el
pronom hi es va transformar en la conjunció i, de manera que avui dia és una
locució nominal amb una mena de sentit emfatitzador: quan amb un simple
ajut o ajuda no n’hi ha prou, recorrem
a Déu i ajut (o Déu i ajuda).
Si de Déu hi ajut hem arribat a Déu i
ajuda, ¿no és comprensible que del punt
final es pugui arribar al punt i final i
que precisament estiguem vivint el procés de transformació de l’un a l’altre?
¿No és possible que de mica en mica es
vagi perdent la percepció de final com a
adjectiu, i s’interpreti més com un substantiu que reforça la idea de tancament
que ja té el punt per si sol?
Aleshores el que distingiria el punt i
final d’altres expressions paral·leles com
traca final, judici final o examen final
seria una qüestió d’evolució, d’ús: senzillament el punt i final amb conjun-
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ció està demanant pas des de fa molts
anys, probablement per influència del
punt i seguit i el punt i a part, i potser
també del punt i coma, i en canvi això
no passa amb traca i final, amb judici i
final ni amb examen i final .
Sovint es fa bandera de la incorrecció de certes expressions, però

de vegades ens hauríem de parar a
reflexionar-hi una mica: ¿val la pena
continuar proscrivint una conjunció
que pot haver sorgit perfectament per
evolució interna de la llengua i que
s’ha anat escampant com una taca
d’oli entre els parlants? Em sembla
que posar-se fort en la condemna del

punt i final és fer-ne un gra massa .
Crec que caldria deixar màniga ampla
perquè puguin conviure les dues formes (amb conjunció i sense) donantlos entrada en el diccionari, que de
passada podrien recollir un sentit
figurat que avui dia és car de trobar
en les obres de consulta . u

Pana i empanar
Pere Ortís

T

othom sap què volen dir aquestes dues paraules, pana (vellut)
i empanar (recobrir peix o carn
amb crostetes de pa per ficar-ho tot al
forn) . Però, a més d’aquest significat,
a la nostra contrada en tenen d’altres,
d’utilització quotidiana, podria dir que
amb molt de protagonisme, paraules
que ara actualment són substituïdes per
altres de castellanitzants o clarament
castellanes . I no és que vulgui revifar
cap fòssil, puix que encara les sentíreu
dir, açà i allà, a la comarca de l’Urgell . Cadascuna d’aquestes paraules, o
cadascuna de les expressions que són
tan sols emprades en un lloc o altre de
Catalunya, són joies que cal preservar
com un tresor i no deixar-les perdre,
per odi o per ignorància, que vénen a
ser la mateixa cosa .
Pana, ho vaig dir fa poc, l’utilitzàvem, i alguns encara l’utilitzem ara, per
a indicar que un equip de futbol n’ha
batut un altre amb resultat escandalós:
Sis a u, quina pana! Ho proposàvem

per comptes del castellanitzant ‘golejada’, certament que insuflat a darrera
hora pel castellà «goleada» . El Preixana ha clavat pana al Fuliola. El
València n’ha fet cinc a zero al Cádiz,
quina pana!
En aquest cas que comentem pana
és substantiu del verb empanar, que vol
dir esclafar, un cos rendir-ne un altre
sota el seu pes . Es va carregar una
saca de farina i l’empanava. ¿No ho
veus, marrec, que no ho pots dur, això,
que t’empana?
Però pana encara vol dir més, i en
aquella ocasió m’ho vaig deixar al tinter . També ho apliquem a un vehicle
que deixa de funcionar d’una manera
anormal, per una falla mecànica, per
un escalfament de motor, per una bateria buida i fins per una roda punxada .
Venien amb tant de temps per ser aquí
a l’hora indicada i van fer pana.
Com dic, pot ser aplicat a un vehicle per qualsevol causa que el deturi .
Ni que sigui per una roda punxada;

molts diuen «tinc una roda pinchada»,
i és inadmissible . En tot cas cal dir tinc
una roda punxada. Se m’ha punxat una
roda. Però insisteixo que, si es tractava
de l’auto, dèiem més he fet pana. Si és
qüestió de la bicicleta, aquesta no fa
prou volum per a aplicar-hi pana, i aleshores diem: se m’ha punxat una roda;
mai «se m’ha pinchat una roda» .
Pana també pot ser dit, en sentit
figurat, d’un afer, d’un negoci que se
n’han anat en orris: Semblava que el
negoci els anava tan bé i van fer pana.
O van fer figa.
I, sobretot, estiguem-nos d’aplicar
al cas allò de: «Jo això no ho he dit
mai, ho desconec, per tant fora!» És
una decisió totalment injusta, i ignorant . A Catalunya l’esbart dels qui han
nascut en ambient castellanitzat, o castellà del tot, és infi nit . I bé cal donar
crèdit als qui han parlat de naixença un
bon català i mai no han abandonat la
preciosa herència . És cosa sàvia, assenyada, i molt profitosa . u
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Sobre el verb apropar
Pere Ortís

E

l verb apropar és un verb catalaníssim, però potser avui
es fa servir massa. Com aquell qui diu, l’hem adoptat
en exclusiva i el fem anar a tot estrop, en la conversa
col·loquial, en l’escriptura, en el discurs, en detriment d’altres
verbs molt expressius, sinònims seus i que pràcticament arraconem. És un fenomen que veiem molt repetit, en instàncies semblants, i que és producte directe del cruiximent que ha sofert la
llengua catalana sota quaranta anys de persecució militar acèrrima i sota una trentena de persecució durant la democràcia,
també acèrrima. El mal que li han fet ha estat ample, profund
i de vegades revesteix característiques subtils que tan sols l’expert en llengua detecta.
L’arrel del verb apropar és clara: l’adverbi prop. Utilitzem-lo, doncs, però no el deixem sol, que la nostra llengua és
magnànima i rica com una dama profusament enjoiada, però
sense que arribi al barroquisme, i és just que l’honorem usant
tot allò que ens ofereix. Amb el mateix sentit que apropar, en
català tenim acostar, atansar, arrambar —aquest a l’Urgell
el transformem en arramblar, segur que sota el bell influx de
rambla−, aproximar, atracar, arrimar —i al Segrià encara et
dirien arronsar, que no n’és sinònim en tota la línia, però el fan
servir en el sentit mateix de atansar, i en algun altre sentit, com
és ara el de encongir o encongir-se, o de arrufar-se. Vaig sentir un nebot que deia al seu germà: «Vés-hi, però tan arronsat
a la paret com puguis.»
Aquests exclusivismes que creem són resultat directe de la
ignorància de la llengua. Per la forta i abusiva pressió del castellà, els nostres mots autèntics són bandejats de l’ús quotidià
i substituïts per altres de manllevats. Aquest mal arriba fins a
fer-nos pensar en castellà el català que parlem. Això ho veiem
al carrer, a les tertúlies de ràdio i televisió i en alguns locutors
dels nostres mitjans, en aquells que passaren a locutors sense
l’apropiat coneixement de la nostra llengua. I aleshores s’esdevé
això: que els interessats s’arrapen a una expressió o a un mot sol
que saben que són bons, i deixen de banda els altres, per manca
de pràctica ben ambientada en el medi propi i sa de la llengua,
amb el subsegüent empobriment d’aquesta. u
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Maneres de tirar al dret
Roser Latorre

A

l’hora de parlar, hi ha qui
s’aferra a allò que li és més
fàcil o que li ve més a tomb,
que acostuma a ser, com ja sabem,
qualsevol manlleu de la llengua veïna
o algun mot mal aplicat i afegit a una
frase inicia lment correcta. Començarem anunciant algunes d’aquestes darreres frases que, per desídia o desconeixement del qui parla, han acabat,
podríem dir, «en cua de peix».
1.

«No és or tot el que relluu.»

És evident que caldria substituir en
aquesta frase la forma verbal «relluu»,
que sembla denunciar la influència del
castellà reluce, per la genuïna lluu,
pròpia de la frase feta «no és or tot el
que lluu».
2.

«Aquest país va de mal en borràs.»

L’expressió va de mal en borràs és
mancada de sentit per mor d’aquesta
preposició en afegida, i potser imitant la
dita castellana ir de mal en peor. El borràs és un teixit bast fet amb l’estopa de
cànem, ens diuen els nostres diccionaris;
anar de mal borràs, doncs, voldria dir,
en sentit recte, anar pobrament vestit; en
sentit figurat, que és l’usat habitualment,
significa anar malament —en la fortuna,
en la salut, en els afers, etc.—. La frase
correcta fóra, doncs: «Aquest país va de
mal borràs.»
3.

«Això passava en època de vaques
gruixudes.»

Vet aquí una frase que sorprèn i fa
somriure, perquè costa d’imaginar com
deuen ser les vaques gruixudes, llevat
que siguin de paper o de teixit. Una
vegada més, ens temem que l’error ve
d’una mala traducció del castellà grueso o gordo, que en català exigiria els
adjectius gros o gras, si ens referim a
persones o a animals. L’expressió popular, a més tan freqüentment citada, ens
parla de vaques grasses.
4.

«Han complert fil per randa.»

Els nostres diccionaris apliquen
els verbs explicar, saber, dir (vegeu el
DECLC, de Joan Coromines) i també
cantar (diccionaris Fabra i DIEC2) a
l’expressió fil per randa. La randa sembla que és una punta de fil gruixut. Si,
en sentit figurat, expliquem, diem una
cosa fil per randa vol dir que ens hi
escarrassem, que no oblidem cap detall
en el nostre relat. Però no parlarem de
complir fil per randa. Si volem respectar aquest verb de la frase anunciada
podem dir, per exemple, que han complert escrupolosament.
5.

«Se li posaven els pèls de punxa
en sentir aquells comentaris.»

És clar que els pèls no es posen de
punxa sinó de punta. Els noms punta i
punxa tenen diferents significats. Vegeu
les entrades dels dos noms en el diccionari Fabra i l’entrada pèl en el DIEC2.
6.

«Amb aquella fredor, tots teníem
pèls de gallina.»

Una altra expressió popular canviada
barroerament i on el mot pèls ha substituït el que li era propi, és a dir, pell.
El Fabra, que entra l’expressió posar
pell de gallina, en fa aquesta descripció
acurada: «Aspecte de la pell caracteritzat per l’erecció dels fol·licles pilosos a
causa d’una impressió de fred, de por,
d’emoció, etc.» Hauria calgut dir, per
tant: «Amb aquella fredor, tots teníem
pell de gallina.»
7.

Una frase on hom ha traduït del
castellà, sense miraments, la locució a
oscuras. La forma adverbial catalana
no és gaire diferent, però vol un article
darrere la preposició perquè l’expressió
sigui correcta. Per tant: «Per aquell tall
de llum van haver d’anar a les fosques.»
9.

«Deixa estar l’americana; acabaràs
trencant-me-la.»

Una americana, si no és de vidre,
de pisa, de porcellana o d’alguna altra
substància dura, no es pot trencar. Els
teixits no es trenquen; en tot cas, s’estripen, s’esquincen, es fan trossos. Hauria
calgut dir, doncs: «Deixa estar l’americana; acabaràs estripant-me-la»; o potser, simplement, «fent-me-la malbé».
10. «S’ha fet tot a tomba oberta.»
L’expressió castellana que ha servit
de manlleu en aquesta frase —a tumba
abierta— sembla que és usada sobretot
en el món del ciclisme (vegeu el Diccionario de uso del español, de María
Moliner) i significa «jugant-se la vida,
precipitant-se», etc. S’hauria pogut dir,
doncs, defugint a més una expressió un
poc sinistra: «S’ha fet tot esbojarradament, d’una manera eixelebrada.»
Potser podríem acabar dient que el
català que habitualment es parla o que
sentim en alguns mitjans de comunicació és —fent servir vocabulari verdaguerià— poc assortat, i farcit de mots i
frases que forastegen. u

«Podríem posar com a exemple
aquell dit castellà...»

Ací el manlleu és directe. El dicho ha
estat traduït per dit, un mot que, encara
que sigui correcte com a participi passat
del verb dir, no ho és com a substantiu.
El dit, que correspon al castellà dedo,
no és un mot vàlid per a aquella frase,
on hauria calgut parlar, en bon català, de
dita, adagi, refrany, proverbi, etc.
8.

«Per aquell tall de llum, van haver
d’anar a fosques.»
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El nostre pa de cada dia
Roser Latorre

É

s evident que, en els diàlegs i les
converses referides a la provisió
d’aquells productes que han de
servir per a la nostra nutrició, s’escapen
frases o mots incorrectes.
Imaginem una mestressa de casa que
se’n va a plaça (o, si ho preferiu, al mercat, tot i que el mot és menys genuí en
el llenguatge familiar, i de sentit més
ampli)1, i que hi fa tot un recorregut
d’acord amb les seves necessitats alimentàries.
Potser s’aturarà a la parada de fruites
i verdures i hi demanarà mongeta verda,
pèsols pelats, sense la vaina, tal volta
uns pepinos i, per al postre un parell de
pomelos i un quilo de raïm que no tingui
gaires pepites.
A la parada del tocinaire o de la carnissera comprarà llomillo, i es farà picar
carn per fer el relleno dels canelons. Si
ha decidit fer puré comprarà una capsa
de quesitos per afegir-n’hi un parell i
millorar-ne el gust.
1.	 Fabra: mercat, 3. Els mercats d’una ciutat, llocs
públics destinats a la venda de les mercaderies
alimentàries. Un mercat.
Plaça, 1. Placa (de vendre), mercat. Anar a
plaça.

A la peixateria es farà pesar uns
talls de lluç —oblidant que en pot dir
rodanxes— i si n’hi ha i no és massa
car —perquè el peixater és bastant
carero— també comprarà lubina.
La veiem entrar, encara, en un supermercat, on voldrà adquirir algun producte enllaunat o en capsa. La lectura
de les etiquetes —tanmateix en alguns
casos en català— l’obligarà a cometre
nous errors lingüístics, si més no de pensament, perquè tal volta hi llegirà: «No
doblegueu», «No exposeu al sol ni al
calor directe», sense cap mena de complement que indiqui on ha d’anar dirigida l’acció, i amb un calor desviat cap
al gènere masculí.
Ja a casa, quan haurà fet el dinar
i un cop a taula, potser no llescarà el
pa, simplement el tallarà. I, en havent
dinat, recollirà la taula. O potser abans
es prendrà una tassa d’herbes, amb una
mica de poleo.
Heus aquí alguns barbarismes que
són força freqüents en el llenguatge
casolà (un adjectiu que, en els menús
de molts restaurants apareix escrit amb
dues esses, com si fos un derivat de cassola), i que procurarem substituir per
formes correctes.

Així, doncs, en el tercer paràgraf
d’aquest escrit parlarem de mongeta
tendra, de pèsols sense beina o tavella, de cogombres, d’aranges i de raïm
amb pocs pinyols, per a les postres.
En el quart paràgraf canviarem el
mot tocinaire per la paraula cansalader, el llomillo per llom, i la carn del
relleno per carn del farcit o farciment.
Per a millorar el gust del puré la interessada farà servir un o dos formatgets
d’aquella capsa que ha comprat.
A la peixateria comprarà llobarro si
aquell dia el peixater no ven tan car o no
és tan car com de costum.
Finalment, és clar que, en havent
dinat, la nostra mestressa de casa no
recollirà la taula perquè no li ha calgut,
sinó que la despararà; i es farà una
tassa de poliol.
No hem dit res de les begudes. Pensem que hi ha qui encara parla de posar
la graciosa a la nevera —en comptes de
la gasosa— i, quant als vins, ens agradaria citar una frase molt correcta, però
lleugerament refistolada, que vam sentir
en un programa televisiu dedicat a aquelles begudes alcohòliques: «Són vins
didàctics elaborats amb la presència de
la fusta.» Us els imagineu? u
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En aquí parlen alguerès...
Jaume Corbera

«En aquí parlen alguerès... I al·lora jo dieva ‘porca misèria! Aqueix parla
alguerès’... tots los noms de l’aposento... corresponeva a l’alguerès. És
estat una gran meravilla... No lo sabiva, jo... és estat una gran meravilla
per a mi... No havia sabut mai que a Palma de Mallorca parlessin lo pretxís alguerès... los altres [mariners] restaven encantats... ‘Pròpriu en aquí
se parla alguerès!’... jo he parlat tot en alguerès a Palma de Mallorca...»

L

es de sobre són paraules de Rafael
Salaris, natural de l’Alguer, que en
1936, a vint anys d’edat, era mariner de la nau italiana cacciatorpediniere
«Nembo», la qual va participar en les
tasques de vigilància per a preservar la
«no-intervenció» en la guerra d’Espanya. En una de les rondes per la costa
espanyola la nau va fer un descans de
tres dies a Palma, que els mariners aprofitaren per a passejar per la ciutat. I va
ser aqueixa l’ocasió en què Rafael va
descobrir que a Palma parlaven alguerès... El seu testimoni, que vaig recollir
en la meva darrera visita a aquella ciutat sarda catalanoparlant, el febrer del
2011, és un testimoni valuós de la consciència popular de la unitat lingüística
entre totes les regions on es va implantar la llengua catalana a l’Edat Mitjana,
i on s’ha mantengut fins avui. Rafael
Salaris no és un intel·lectual catalanista interessat en l’«imperialisme lingüístic», ni manco ho era als vint anys,
quan va haver de fer el servei militar per
la força com a tripulant d’aquell vaixell
de guerra; és, era, una persona senzi-

lla de l’Alguer que parla la seva llengua
nadiua i que casualment va descobrir
que aqueixa llengua, que ell creia limitada a la seva petita ciutat, era parlada
també a una illa d’Espanya... I se’n va
meravellar! I ho va acceptar com un
fet sorprenent, però real, que ell havia
comprovat per si mateix, i se n’ha recordat tota la vida i ho conta encara a qui
n’hi parla. Naturalment, amb el temps
aquell descobriment se li va fer entenedor, i ara, a noranta-sis anys, té plena
consciència que l’alguerès no solament
es parla a l’Alguer i a Mallorca, sinó
també a Catalunya i qualque altra part
d’Espanya... La gent normal del poble,
la gent que simplement actua amb naturalitat sense estar condicionada per
maniobres polítiques intoxicadores,
accepta les coses tal com són, i no en
fa un problema si no ho són. Rafael va
venir a Mallorca i quan va sentir parlar
la gent d’aquí va pensar, des de la seva
innocència lingüística, que aquí parlaven la mateixa llengua que a l’Alguer,
i com que la coneixia per l’únic nom
de «alguerès» va exclamar «aquí par-

len alguerès», i amb aquesta afirmació
interna va fer una proclama de la unitat lingüística entre Mallorca i l’Alguer
que cap maniobra dels polítics, antics
i moderns, no pot destruir. Si Rafael
hagués desembarcat també a Barcelona
i a València i hagués sentit parlar en la
llengua local, també hauria pensat «aquí
parlen alguerès», i se n’hauria tornat a
casa seva ben conscient de l’amplitud
del territori lingüístic alguerès. Aquesta
és la realitat catalana, que dia a dia confirma el testimoni de milers de parlants
que circulen d’una regió a l’altra dels
Països Catalans sense necessitat de canviar de llengua per a fer-se entendre i
per a entendre. Contra aquesta realitat,
la manipulació interessada de personatges que juguen a política i no tenen altra
intenció que la de destruir una comunitat que ha donat figures excelses a la
cultura universal. La llàstima és que
les persones senzilles i no intoxicades
tenen un paper socialment poc influent,
mentre que les intoxicadores arriben
fàcilment a llocs de poder i de responsabilitat, com, per exemple, a president
de les Illes Balears. u

Publicat a L’Espira, suplement cultural
del «Diari de Balears», el 30 de setembre del 2012.
Publicat en el blog EL DO DE LA
PARAULA dilluns 1 d’octubre del 2012.
http://dodeparaula.blogspot.com/2012/10/
en-aqui-parlen-algueres.html

Vista parcial del port
de l’Alguer
Foto: R. Puig coromines
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Sobre el terme «cavall bernat»
Andreu Salom i Mir

D

es d’aquestes pàgines hem donat
notícia de topònims i antropònims catalans que durant els
segles xiii i xiv s’implantaren a les
noves terres conquerides als musulmans, tant al sud de la Sènia com a les
illes d’enllà de la mar (les Gimnèsies
i les Pitiüses). Les diverses onades de
repoblació s’afanyaren a trasplantar llur
cultura, llengua i forma de vida als nous
territoris (la Crònica de Ramon Muntaner ens ho recorda amb mots reveladors:
«[...] e fonc poblada tota de catalans, tots
de honrat lloc e de bo»).
Un d’aquests topònims significats és
el de Cavall Bernat, el qual es repeteix
en diversos indrets geogràfics de la nació
catalana. Amb aquest nom és conegut,
com bé sabem, el major monòlit del massís de Montserrat, concretament en el seu
sector oriental (pertanyent a la comarca
del Bages), talment una agulla desafiant
i inexpugnable. Igualment, el trobem en
el massís de Sant Llorenç del Munt, a
cavall de les comarques del Bages i del
Vallès Occidental, en el terme municipal
de Matadepera; en un dels illots de les
Medes; en el punt més alt de la serra de
Corbera, entre els termes d’Alzira i Corbera; a la petita serra del mateix nom,
dita del Cavall Bernat, a la Cala de Sant
Vicenç de Pollença (Mallorca nord-occidental); com a nom d’una muntanya que
es troba entre els municipis de Colldejou i de Pratdip, a la comarca del Baix
Camp; o, també, a la Franja de Ponent,
on localitzem la Punta Cavall Bernat,
concretament a l’anomenada Penya
Ruaba, en el Pirineu aragonès.
El dit topònim és aplicat sempre,
doncs, a monòlits, a penyals en forma
d’agulla, dels quals el que té una més
gran envergadura és el Cavall Bernat
de Montserrat. Per la seva longitud, elegància i dificultat de les vies d’escalada
que solquen les seves parets, és un cim
de referència, a la qual cosa contribueix
la seva posició central dins el massís,
enlairat sobre la carena. D’altra banda,
el seu perfil inconfusible, d’una forma
20

fàl·lica evident1, sempre ha cridat molt
l’atenció, i ací cal cercar l’etimologia del
seu nom.
En el sentit indicat, tot recercant la
seva etimologia, hi ha una opinió, aparentment plausible, que fa derivar Cavall
Bernat de Carall Armat, del qual el primer seria un eufemisme. Tanmateix, el
mestre Joan Coromines, en el seu Onomasticon Cataloniae, ens assenyala que
el topònim correcte és Carall Bernat, i
que la forma cavall és una dissimulació molt estesa. És un fet que la cultura
popular, en altres temps, donava molta
importància al que se n’han dit les parts
baixes del cos, i que tal cosa arribés a
molestar, temps a venir, un sector social
preocupat per la moral, a qui això dels
caralls no feia gens de gràcia (sembla
que aital preocupació prengué forma en
el segle xvii). Per tal motiu, hom arribà
a inventar llegendes i a fer ús de la imaginació per tal de justificar l’origen del
canvi de nom (el del Cavall Bernat de
Montserrat, per exemple,
respondria a una suposada
petrificació d’un cavall
d’origen diabòlic). La
qüestió era, doncs, evitar
un «mons qui habet inhonestum nomen».
Pel que fa a la forma
Bernat, cal observar,
seguint Coromines, que
no té res a veure amb un
antroponímic, sinó que
ve de l’adjectiu *baranat, derivat de barana
< VARANDA, que vol
dir ‘voltat d’una rotllana
de penya-segat’. Cert

és, altrament, que a Pollença hi ha un
corrent estès d’opinió que vol veure,
a la petita serra del Cavall Bernat, la
figura d’un cavall i que, fins i tot, en
un moment determinat del dia, com a
conseqüència de la combinació d’ombres i llums, hi apareixen un seguit de
línies que semblen tenir una inequívoca
semblança amb les formes d’un cavall,
amb la seva crinera, llom, cara prominent, coa i, encara, extremitats ben definides. Un prodigi de la natura, en dirien
uns... i, sens dubte, una il·lusió romàntica curulla d’imaginació. u
Fonts consultades
Onomasticon Cataloniae, tom III,
pp. 256 - 257
http://viquipèdia.org
www.toponimiamallorca.net
Rev. Muntanya, CEC, núm. 872, agost
2007, pp. 42-43

1.	 A Mallorca les denominacions més habituals per a
designar les roques que tenen
forma fàl·lica són Cavall Bernat, penyal Bernat i Frare
(aquest darrer nom deriva
del llatí fractus, que vol dir
‘trencat’).
Cavall Bernat vist des de Montserrat
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Si no hi ha acció, no hi ha verb
Josep Espunyes

D

’ençà d’uns pocs anys, a la ruralia hi ha desaparegut
tot un seguit de formes de vida i de treball que, de
ben segur, no s’hi tornaran a repetir mai més. Pertot,
la tracció mecànica ha substituït la força animal, la granja de
porcs o d’aviram ha reemplaçat la cort i el galliner de casa,
la paret de blocs i totxos ha bandejat la paret de pedra o de
tàpia, la calefacció de gas o de gasoil ha ocupat el lloc del
foc a terra, el motocultor ha arraconat la fanga i l’aixada...
Consegüentment, aquesta desaparició de velles formes de
vida i de treball ha comportat la desaparició o la reculada,
en la parla viva, d’una bona part del llenguatge que els
era inherent; un llenguatge que la gent —
 diguem-ne granadeta— encara coneixem o ens és familiar, mentre que per
als joves de trenta anys en avall és com si sentissin ploure.
Ells s’entenen més de termes informàtics com ara clicar,
piular (en el twiter), penjar (un article), baixar (una foto)...
Vegeu, tot seguit, una relació de verbs que ja no se senten
gens o quasi gens com a exemple del que acabem de dir, amb
el benentès que aquesta relació la circumscrivim als municipis de Peramola —Castell-llebre, Cortiuda, Nuncarga, Peramola, Tragó— i d’Oliana.

ho feien els carros d’ahir, sobretot si anaven carregats
d’herba o de garbes. Verb pràcticament perdut.
Birbar: arrencar les males herbes d’un hort, d’un sembrat...
Avui el que s’estila per a combatre les males herbes dels
conreus són els pesticides. Verb pràcticament perdut.
Boïgar: cremar boïcs en un tros per escampar-hi després
la terra cremada i la cendra que deixaven a tall d’adob.
A part de la femta animal que produeixen les granges
de pollastres, de porcs i de vaques, avui la pagesia
disposa d’un ventall d’adobs en el mercat francament
extens si li convé adobar la terra que conrea. Verb
pràcticament perdut.
El boïc era un feix de llenya i brossa que es colgava a
terra —tret d’una petita boca, dita el forat d’encesa—,
s’hi calava foc i es deixava cremar en somort fins que
es consumia.
Capolar: tallar en trossets petits, i, en sentit figurat, matar.
Avui gairebé ningú no mata animals a casa seva, com

Acabuir: proveir-se d’allò que s’ha de menester perquè no
manqui. Avui, la pagesia —sobretot la dels masos, més
ben comunicats— no es veu obligada, com passava
abans, a acumular teca al rebost en previsió de maltempsades hivernals. Verb pràcticament perdut.
Acavallonar: amuntar o apilonar les garbes de deu en deu,
formant cavallons. Avui el pagès ja no sega el cereal
—blat, ordi, civada— amb volant o dalla, ni lliga garbes: la màquina de segar i batre fa totes dues feines
alhora. Verb pràcticament perdut.
Apariar: posar en bon estat una cosa que estava espatllada,
malmesa. Avui, i potser pels anys de bonança econòmica que la societat ha viscut, a pagès no s’aprofiten
tant les coses —roba, calçat, eines— com es feia abans.
Verb en franca regressió, desplaçat per arreglar.
El verb adobar, sinònim de apariar, presenta el mateix
procés.
Apollicar: anar a jóc les gallines, ajocar. Avui, ben poca
gent en cria: els ous que consumim són quasi tots de
granja. Verb pràcticament perdut.
Balandrejar: moure’s alternativament cap a una banda i
l’altra, com per inseguretat d’equilibri. Com que la sola
dels vials d’avui és molt més bona que no era la d’abans,
plena de trilles, i la roda de pneumàtic és molt més
ampla que la llanta de ferro dels carruatges passats, els
vehicles de transport actuals ja no balandregen tant com

Un carro amb l’animal, i els dos carreters amb barret de palla.
Avui, una imatge insòlita (arxiu Josep Espunyes)
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es feia abans: conills, pollastres, xais, porcs... Verb
pràcticament perdut.
El verb peçolar, sinònim de capolar en el sentit figurat
de matar, presenta un procés semblant.
Carrejar: traginar amb carro. Avui el carro és un vehicle
que la pagesia ja no fa servir —s’ha convertit en una
peça de museu—, substituït pel remolc arrossegat per
un tractor. Verb en franca regressió, desplaçat per portar, transportar o remolcar.
Empaitar: encalçar, seguir (algú o alguna cosa) per atrapar-lo. Avui pocs pagesos han d’empaitar algun cap de
bestiar díscol pel terme com havien de fer abans: no en
tenen, i si en tenen, com és ara vacum, el tenen en un
espai tancat. Els únics que mantenen viu aquest verb
són el caçadors quan van a caçar el porc fer, perquè
de vegades, si li tiren i saben que l’han ferit, encara
l’«empaiten». Verb en franca regressió, desplaçat per
perseguir.
Emprimar: llaurar a la primavera els trossos de conreu que
es deixaven reposar any per altre, a fi de matar les males
herbes que hi creixien —cugula, draülls, matacristos,
corviells—, una feina que avui ja fan els pesticides, com
s’ha dit en birbar.
Avançat l’estiu, s’hi feia una segona llaurada, amb la
mateixa finalitat, que rebia el nom de mantornar. I si
amb dues llaurades no n’hi havia prou per a deixar la
terra neta, encara se n’hi feia una altra, que rebia el nom
de tercejar. Tres verbs, emprimar, mantornar i tercejar,
pràcticament perduts.
Engargamellar: engargallar o engargullar, fer empassar a la
força. Avui ben pocs pagesos tenen gallines i galls, com
s’ha dit en apollicar, dos caps d’aviram que abans eren
obligats a sobrealimentar-se: la gallina, quan covava,
perquè tingués més virtut a l’hora d’escalfar els ous,
i el gall, perquè es fes més de pressa. Verb en franca
regressió, desplaçat per fer empassar.
A la gallina, quan era lloca, el producte que se li solia
engargamellar més era faves estovades amb vi, o senzillament pa amb vi. Als pollets, en canvi, se’ls donava
pa sucat amb llet. Abans la pagesia hi tenia molta fe, en
les virtuts del vi i de la llet, però sobretot en les del vi.
Escabotar: esverar-se de mala manera un escabot1 de xais,
ovelles o cabres. Avui, de xais, ovelles o cabres hi ha
ben poques cases que en tinguin, mentre que abans
n’hi havia ben poques que no en tinguessin. Verb
pràcticament perdut.
El verb esfuriar, sinònim de escabotar, presenta un procés semblant, amb el benentès que esfuriar s’aplicava
més a les esverades de bèsties de càrrega: mules, matxos, rucs, cavalls...

1.
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Un escabot és un ramat d’una vintena de caps, a tot estirar, i tant pot ser de
xais o cabres com de cèrvols, isards, vaques o vedells.
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Escassar: treure les branques sobreres, malaltes, mortes,
d’un arbre, a fi de donar-li una forma determinada i
que faci fruita de qualitat. Avui, perdudes les grans
oliveredes del terme i un bon ramat d’arbres fruiters,
a favor de trossos replanats i més extensos, la pagesia
conrea ben pocs arbres. Verb en franca regressió, desplaçat per podar.
Espellofar: llevar les fulles de les pinyes del blat de moro,
a fi de fer-lo assecar. Avui la majoria de pagesos que
cultiven blat de moro ja no el deixen granar: l’embalen
directament al tros per al consum del vacum. I si el deixen granar, és la recol·lectora de blat de moro la màquina
que l’esgrana mentre el sega. Verb pràcticament perdut.
Estellar: esmicolar troncs fent-ne estelles per a cremar.
Avui, com que ja no queden gaires cases amb foc a
terra, ben poca gent fa estelles. Verb en franca regressió, desplaçat per tallar.
El verb asclar, sinònim de estellar, presenta un procés
semblant.
Estionar: remoure els tions del foc perquè aquest cremi més
bé. Com s’ha dit en estellar, de foc a terra en poques
cases n’hi ha. Verb pràcticament perdut.
Fangar: girar, remoure, la terra de conreu amb la fanga.
Avui no hi ha cap hortolà que fangui, atès que la fanga,
com el carro, ha passat a ser una peça de museu. De
fet, remoure la terra s’ha convertit en feina de motocultor, fins al punt de deixar ermar el conreu si no s’hi
pot entrar amb aquesta màquina automotora o amb un
tractor. Verb pràcticament perdut.
Feixinar: fer feixos de llenya, especialment prima; una
feina que més que res feien els forners quan es tallava
un bosc a fi d’acabuir brancatge per tal d’escalfar el
forn. Avui, no creiem que hi hagi cap forner que faci
feixines: els forns s’escalfen elèctricament o bé amb
els costers —restes que queden d’un tronc en escairar-lo— que els forners compren a les serradores. Verb
pràcticament perdut.
Gadollejar o gadollar: vendre carn d’amagat, de contraban.
Avui, com que de gana gana no se’n passa, si més no als
nostres verals, és una pràctica que ningú no duu a terme.
Verb pràcticament perdut, com el substantiu gadollaire,
el venedor de carn d’amagat o de contraban.
Granejar: escombrar l’era amb el graner per tal d’arreplegar
el gra després de la batuda. Avui, com s’ha dit en acavallonar, ja ningú no bat a potes: ho fan tot les màquines
de segar i batre. Verb pràcticament perdut.
Grifolar: treure brots o grífols els tubercles i bulbs, com
ara trumfes, cebes, alls... Avui, per cada pagès que
planta trumfes, o cebes, o alls, abans n’hi havia vint.
Verb en franca regressió, desplaçat per grillar.
Garbejar: traginar garbes del tros a l’era, abans amb
àrguens, i posteriorment amb carro o remolc. Avui, com
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que les màquines de segar i batre ja
ho fant tot, com s’ha dit en acavallonar, al pagès no li cal lligar cap
garba. Verb pràcticament perdut.
Guspirejar: llençar partícules enceses
el foc, és a dir, guspires. Com s’ha
dit en estellar, si a les cases no hi
ha foc a terra, poc que hi pot haver
guspireig. Verb en franca regressió,
i si alguna vegada ve a tomb dir-lo
encara és desplaçat pel castellanisme xispejar.
El verb espurnejar, sinònim de guspirejar, presenta un procés semblant.
Porgar: netejar els cereals o llegums
passant-los pel porgador. Avui Arreplec del gra, després de la batuda, per tal de ventar-lo: ell amb el graner, ella amb
la pagesia jove amb prou fei- el tiràs, o estiràs, d’era (arxiu Josep Espunyes)
nes sap què és un porgador, atès
de verro», o «La verra va de porc», o «Menar la truja,
que els cereals els netegen les màquines i de llegums
o la verra, al verro». (Quan les truges s’inseminen, s’hi
pràcticament no se’n planten. Verb pràcticament perdut.
porta el verro perquè la seva presència les inciti més del
Sanar: privar un animal —en el nostre cas el porc— dels
òrgans reproductors. Avui ben poques cases tenen
porcs: es crien i s’engreixen a les granges, i en general
no se sanen, perquè així no fan tant greix —ja se sap, la
cansalada engreixa! Fins i tot se n’ha perdut l’ofici, de
sanar porcs, una feina que anys ha feien els sanadors,
desplaçant-se de poble en poble. Verb en franca regressió, desplaçat per capar o castrar.
Sirgar: treballar fort, amb desfici. Avui, i gràcies a la maquinària, la pagesia ja no treballa, en segons quines feines,
amb el trinquet i l’exigència que ho havia de fer abans.
Verb pràcticament perdut.
Tirassar o estirassar: arreplegar el gra de l’era amb el tiràs
d’era després de la batuda. Avui, com s’ha dit en acavallonar, el pagès ja no sega amb animals ni bat a potes.
Verb pràcticament perdut.
En no batre a potes, s’ha perdut l’expressió «fer lloca»,
que indicava que la batuda del dia no s’havia pogut
acabar a causa d’una inclemència del temps, més que
res una tronada.
Tondre: tallar arran el pèl o la llana d’alguns animals, com
ara xais, cavalls, mules... Avui ben pocs pagesos en
tenen, mentre que abans hi havia força cases que, al costat de gossos i gats i de les bèsties de càrrega, tenien un
escabot de xais per al consum particular i, si s’esqueia,
vendre’n algun. Verb pràcticament perdut.
Torir: el toro muntar la vaca. Avui el ramader prenya les
vaques mitjançant la inseminació. Verb pràcticament
perdut.
Actualment, fins i tot s’inseminen les truges, amb la
qual cosa s’han perdut expressions com ara «La truja va

que ja n’estan.) I com que aquest bestiar ja no copula
naturalment en parella, com sempre ho havia fet des que
el món és món, també ha reculat força el verb apariar,
en l’accepció de ‘unir sexualment’.
Xurriaquejar o xurriacar: pegar als animals amb la xurriaca. Avui, com s’ha dit anteriorment, el pagès ja no
treballa amb animals, sinó amb màquines, i per tant ja
no fa anar la xurriaca. Verb pràcticament perdut.
La xurriaca, i també xurriaques, era un instrument compost d’un bastó llarg i prim, però resistent, que portava
agafada una tira de cuiro en un cap. Servia per a pegar
a les bèsties, o es feia espetegar per a esperonar-les a
caminar. La dita «No tothom qui duu xurriaques és carreter», amb el significat que les aparences enganyen, ja
no l’entén tothom qui vol.

Una pèrdua curiosa
Que alguns verbs es perdin, perquè l’acció no es practica, com alguns dels que acabem d’esmentar, és força lògic.
Ara bé, allò que ja no és tan lògic és que reculin, o bé que
es perdin, verbs l’acció dels quals avui es practica molt més
que no es practicava abans. Em refereixo a verbs com sallar i
brunzir, ambdós amb una mateixa accepció, ‘fer camí veloçment’, una cosa que com més va més es fa, sobretot en els
camps del motorisme, de l’automobilisme, de la nàutica i de
l’aviació. O bé peüllar, acció de ‘caminar de pressa’, també
en franca regressió, quan avui veiem caminar, i de vegades
de pressa, força més gent que no abans, tant a fi d’esbargir-se
com a fi de fer salut. Tres verbs —sallar, brunzir, peüllar—
desplaçats per córrer i anar de pressa.
Dos verbs més en franca regressió, i que designen accions
prou vives i notòries, són empudegar, ‘omplir de pudor’, i
tufejar, ‘emanar olor desagradable’. A la ruralia, mai no s’hi
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havia sentit tanta pudor —o brasta, o catipén— de femta i purins com avui, sobretot quan el pagès els escampa als conreus
a tall d’adob, ni tant de tuf de benzina i de
gasoil a conseqüència de la combustió d’un
futral de motors. Dos verbs —empudegar i
tufejar— desplaçats, a parer nostre, per un
neologisme manllevat del castellà: fer mala
olor o sentir mala olor.
Un altre verb l’acció del qual es duu a
terme diàriament a la pagesia, però que
avui està pràcticament perdut, és escorrumflar, que significa ‘munyir un braguer fins a
treure’n la darrera gota de llet’2. La pèrdua
prové, probablement, del fet que avui poca
gent muny a mà, sinó amb màquina.
Sis exemples que podríem allargar
amb força verbs més, perquè l’acció és la
mateixa en el temps, però que van perdent
pistonada a poc a poc en la parla quotidiana de la pagesia: blair, ‘recremar les plan- La pallera de ca l’Antaumora, a Peramola, encara conserva un bon pany de paret de
tes, pansir-les’; desllorigar, ‘sortir un os del tàpia empostissada (arxiu Josep Espunyes)
seu lloc’; eixarreir, ‘ressecar’; escantellar,
‘trencar, rompre, una cosa llevant-li el cantell o cantells’; de la nostra geografia. Sortosament, l’escriptor Joan Obiols
esquerar, ‘criar, nodrir’; gabanyar, ‘malmetre, fer malbé’; ens diu en l’obra La gramola (Garsineu Edicions, Tremp
gansejar, ‘obrar amb lentitud, treballar de mala gana’; lles- 2009) que «algunes d’aquelles cases —amb referència a Cascar, ‘tallar en llesques’; magolar, ‘danyar una part del cos, tellbò— llueixen encara avui façanes de fusta vista (o tramade resultes de rebre un cop’; pellucar, ‘prendre coses d’una des de fusta, o creus de Sant Andreu, o tramades en aspa, o
a una, o a miques, sobretot de cosa de menjar’; revenxinar, façanes amb creu o creuades, o façanes de cairons en aspa,
‘enutjar, irritar fort i visiblement’; sorollar, ‘fer moure d’un o façanes de cairons vistos, o façanes de palmars o envans,
que de totes aquestes maneres les hem sentit anomenar)».
costat a un altre’...
Nosaltres encara hi podem afegir, a aquesta relació,
A part la pèrdua de verbs, la pèrdua de substantius que ha
patit la llengua de quaranta anys ençà també és grossa. Amb «paret de tàpia empostissada». u
l’agreujant, n’estem segurs, que hi ha paraules que han des
aparegut de la llengua viva i no han estat recollides en cap
dels nostres diccionaris normatius. Avui poca gent trobaríem
al Pirineu que ens sabessin dir, per exemple, el nom amb 2. Una altra accepció de escorrumflar és ‘posar-se amb tota comoditat,
amb plaer, en algun lloc’. ¿Pot provenir, ens preguntem, del mateix fet de
què es coneixien aquelles extraordinàries parets de tàpia,
munyir? I això perquè, per a munyir bé, també calia seure bé i segur al
seient que es feia servir, normalment un escambell.
amb posts o taulons, que mostraven moltes cases i palleres

Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística
El V Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística serà concedit el divendres dia 3 de maig del 2013.
El lliurament del guardó tindrà lloc al Centre Moral i Cultural del Poblenou —entitat centenària i sempre
molt activa— a les vuit del vespre.
Hi sou tots convidats.
Carrer de Pujades, 176 08005 Barcelona
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Sobre certes oracions de relatiu sense verb
Josep Ruaix i Vinyet

S

embla que, en català i en castellà, les oracions de relatiu
introduïdes pel pronom relatiu compost —cat. el qual, la
qual, els quals, les quals; cast. el cual, la cual, los cuales, las cuales— precedit de preposició (i, a vegades, d’algun
altre element) porten, tradicionalment, sempre verb. En canvi,
en altres llengües —com el llatí, l’italià i el francès— s’admeten oracions de relatiu equivalents amb el verb implícit. Doncs
bé, d’un cert temps ençà (diguem des dels anys seixanta del
segle xx) es troben cada vegada més aquestes estructures el·
líptiques també en català (i algun cop en castellà). Probablement, en català s’hi han introduït amb la bona intenció d’evitar
els pronoms ell, ella, ells, elles, considerats suspectes de calc
del castellà quan no es refereixen a éssers animats, sospita que
cal matisar1. Per això escau de preguntar-nos: ¿es pot admetre, en català, aquest tipus d’oracions de relatiu sense verb?
Vegem, en primer lloc, què hi deia el gramàtic Albert Jané
—el primer autor que, si no estem mal informats, va tocar
aquest punt de la sintaxi catalana— en l’article titulat «El pronom ell (i flexió) referit a inanimats» (Llengua Nacional,
núm. 35, estiu del 2001, pp. 23-25):
«No hi ha dubte, doncs, si és que la jurisprudència dels
mestres té cap valor, de la legitimitat de l’ús del pronom fort
ell (ella, ells, elles) amb un antecedent inanimat (una cosa
material, una institució, un nom que designa un sentiment,
una matèria d’estudi, un fet, un episodi, etc.). Però, per acabar, voldríem fer una observació a propòsit de l’exemple [33],
d’un text de Joan Coromines. Modernament (potser, més o
menys, a partir de la publicació de la primera edició de la
Gran enciclopèdia catalana, on n’hem detectat alguns exemples), algunes vegades apareix l’ús del relatiu compost en
frases sense verb; especialment en el conjunt de mots entre
els quals, com a equivalent del mot francès dont. Volem dir,
en frases com Alguns animals, entre els quals un ós, com
a traducció de Quelques animaux, dont un ours. Aquest ús
sí que sempre ens ha semblat suspecte de debò. Nosaltres
optaríem decididament per Alguns animals, entre ells un ós,
d’acord amb l’exemple del mestre Coromines [... justament
es trobin força exemples de L- conservada en els topònims
meridionals, del domini català, entre ells molts de caràcter
mossàrab tan evident com... (Joan Coromines, Entre dos llenguatges, vol. I, p. 54)].»
En principi (volem dir: a reserva d’estudis que demostrin
una altra cosa), nosaltres ens arrenglerem a l’opinió de l’expert
tractadista Jané2 i, seguint la tradició catalana (que coincideix
amb la castellana), també desaconsellaríem aquest tipus d’oracions de relatiu sense verb i aconsellaríem de substituir-les,
1.	 En aquest sentit matisat s’ha d’entendre el que diem en el nostre manual
Català complet / 2, Barcelona 2007 (2ª ed.), p. 98, apartat 2.

quan són oracions explicatives, per sintagmes amb el pronom
personal de tercera persona ell, ella, ells, elles (en lloc del
relatiu compost) mentre que, quan són oracions especificatives
i en algun altre cas, hi faríem explícit el verb.
A continuació oferim un mostrari d’exemples, en diferents
llengües, que poden il·lustrar aquesta qüestió. I acabarem amb
una breu conclusió.
Exemples en llatí
1) Dilexit etiam reginas, inter quas Eunoen Mauram Bogudis
uxorem, cui maritoque eius plurima et immensa tribuit ...
(text llatí antic, trobat dins <antalya.uab.es/pcano/aulatin/
llibreII/unitat15.htm> febrer 2006; s’hi sobreentén la forma
verbal apareguda abans: dilexit).
2) Conciones habitae sunt 5, inter quas una Latine a V. Rev.
Antonio de Waal e collegio nominis Latini: Collegium
cultorum martyrum ... (text llatí contemporani, trobat dins
<www.alcuinus.net/ephemeris5/ archi2005/rubricaephp/
rubricae/libri.php> febrer 2006; s’hi sobreentén una forma
verbal com est).
Exemples en italià
1) ... una sentenza che poi è stata ripresa da molti pensatori
cristiani, tra i quali S. Tommaso (d’un llibre de filosofia italià, any 1976; s’hi sobreentén una forma verbal com figura).
2) Dodici attivisti di Greenpeace, tra i quali un volontario
italiano, Rossano Filippini, hanno ...(text italià trobat dins
<www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/ foto/azione-cartiera-argentina> febrer 2006; s’hi sobreentén una expressió
verbal com c’è).
3) Nei mesi estivi la famiglia, accresciuta dalla nascita di
sette figli —tra i quali il noto regista Luchino Visconti—,
vi trascorreva una buona parte delle ... (text italià trobat
dins <www.npg.org.uk/live/italian.asp> febrer 2006; s’hi
sobreentén una expressió verbal com c’era).
4) Le Gallerie Tudor —con personaggi tra i quali Enrico VIII,
... I Vittoriani —tra i quali la regina Vittoria, Charles Dickens e le sorelle Brontë ... (text italià trobat dins <www.npg.
org.uk/live/italian.asp>, febrer 2006; s’hi sobreentén una
forma verbal com figura).
5) Le riviste tra le quali alcune serie di particolari rilievo:
la raccolta della rivista «Archivio della Società vercellese
di storia ed ... (text italià trobat dins <archivi.beniculturali.
it/ASBI/cst.htm> febrer 2006; s’hi sobreentén una forma
verbal com figurano).
6) Ventun membri appartenevano alle sezioni venete, tra i
quali: Pietro Cossali, Stefano Andrea Renier, Antonio
2.	 Cita també aquest passatge de Jané, si bé molt breument, Joan Solà dins
Gramàtica del català contemporani, Barcelona 2008 (4ª ed.), p. 2509, on
sembla entendre que aquest tipus de construcció és un gal·licisme.
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Canova, Ippolito Pindemonte, Angelo Zendrini (text italià
trobat dins <www.istitutoveneto.it/iv/presentazione/storia.
htm> febrer 2006; s’hi sobreentén una expressió verbal
com c’erano).
7) Numerose e pregiate le diverse qualità coltivate, tra le
quali l’Originario, il Ribe, l’Arborio, il Carnaroli (text italià trobat dins <www.esteri.it/ita/7_45_109_172.asp> febrer
2006; s’hi sobreentén una forma verbal com figurano).
8) L’Istituto possiede inoltre alcuni repertori di cartografia
tra i quali, di AENordenskiold, Periplus... e Fac-simile
atlas..., (Stoccolma, 1897 e 1899), ... (text italià trobat dins
<www.marina.difesa.it/idro/biblioteca.htm> febrer 2006;
s’hi sobreentén una expressió verbal com ci sono).
9) Io stesso, durante el viaggio apostolico in Turchia, proprio nella Cattedrale del Patriarcato di Costantinopoli,
ho avuto occasione di ricordare «gli insigni santi e pastori
che hanno vigilato sulla Sede di Costantinopoli, fra i quali
san Gregorio di Nazianzo e san Giovanni Crisostomo, che
anche l’Occidente venera come Dottori della Chiesa ...»
(carta del papa Benet XVI en ocasió del xvi centenari de
la mort de sant Joan Crisòstom, text italià trobat a internet
i que es publicà amb data 10-8-2007; s’hi sobreentén una
forma verbal com figurano).
10) Costa Concordia, un anno dal disastro. Un anno fa la
gigantesca nave passeggeri finiva sugli scogli delle Scole,
davanti all’isola del Giglio: una tragedia che ha fatto 32 vittime (due delle quali mai recuperate) (Corriere della Sera,
edició digital, 11-1-2013; s’hi sobreentén una forma verbal
i, a més, un adverbi, de manera que la frase entre parèntesis
seria due delle quali non sono state mai recuperate).

Exemple en francès
Ils [les Phéniciens] fondent ensuite le long de la côte africaine
de nombreux comptoirs commerciaux, parmi lesquels Cartaghe, la cité punique (AA. VV., Le rivage méditerranéen
des Pyrinées, Perpinyà 2008, p. 51; s’hi sobreentén una
expressió verbal com il y a).
Exemple en castellà
«Hoy se eligen 444 delegados demócratas, 389 de los cuales en
Ohio y Texas» (La Vanguardia, 4-3-2008, p. 3) > Hoy se
eligen 444 delegados demócratas, 389 de ellos en Ohio y
Texas.
Exemples en català
En els exemples en català hi afegim l’alternativa que considerem preferible (com hem fet en l’exemple castellà precedent). L’ordre dels exemples obeeix a l’ordre temporal de
publicació (o, en un cas, d’elaboració) dels textos.
1) «El pare tenia una certa instrucció gràcies a la mestra, la
seva mare soltera, i posseïa uns quants llibres, entre els
quals algun en italià» (E. Morante, La meva illa, trad. de
Joan Oliver, Barcelona 1965, p. 34; novel·la traduïda de
l’italià) > ... posseïa uns quants llibres, entre ells algun
en italià.
2) «... el rei Joan Carles va donar ahir a Barcelona, en un llarg
discurs —una bona part del qual en català—, suport a les
iniciatives de restauració del patrimoni cultural espanyol
...» (Regió 7, 23-5-2001, p. 19) > ... el rei Joan Carles va
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3)

donar ahir a Barcelona, en un llarg discurs —una bona
part d’ell en català—, suport a les iniciatives de restauració del patrimoni cultural espanyol ...
«La quarta setmana de bombardejos comença amb la mort
de 15 civils. Els míssils provoquen dotze víctimes a Kabul,
entre les quals set nens i el seu pare» (Avui, 29-10-2001,
p. 1) > ... Els míssils provoquen dotze víctimes a Kabul,
entre elles set nens i el seu pare / «A la solapa s’enumeren
alguns títols de l’autora, entre els quals un d’impactant:
Poesia total de Maria Beneyto en llengua valenciana»
(ib., p. 3) > A la solapa s’enumeren alguns títols de l’autora, entre ells un d’impactant ...

4)

«Caces bombarders F-16 i helicòpters hebreus bombardegen amb míssils objectius palestins —entre els quals
una caserna de la policia— a Jenin (Cisjordània)» (Avui,
4-12-2001, p. 6) > ... objectius palestins —entre ells una
caserna de la policia— a Jenin ...

5)

«Però, a més, cal aclarir que en la nostra “Aproximació”
no dèiem enlloc que el DIEC hagués d’ignorar les realitats institucionals i jurídiques vigents, entre les quals les
de l’Estat espanyol, com Aina Moll ens atribueix abusivament» (F. Esteve et al., Diccionaris, normativa i llengua
estàndard, Palma de Mallorca 2003, p. 228) > ... les realitats institucionals i jurídiques vigents, entre elles les de
l’Estat espanyol ...

6)

«Quatre cotxes bomba a Bàssora i a la rodalia fan una setantena de morts, entre els quals una vintena de menors» (Avui,
22-4-2004, p. 1, titular) > ... fan una setantena de morts,
entre ells una vintena de menors

7)

«Al-Qaida i dos grups kurds es disputen l’autoria d’un
atemptat a Istanbul. Tres atacs amb bombes en dos hotels
fan dos morts i onze ferits, entre els quals quatre espanyols
(Avui, 11-8-2004, p. 1) > ... fan dos morts i onze ferits,
entre ells quatre espanyols.

8)

«Nou bany de sang. Un mínim de 200 morts i 700 ferits,
entre els quals molts nens, en l’assalt rus a l’escola d’Ossètia» (Avui, 4-9-2004, p. 1) > ... Un mínim de 200 morts i
700 ferits, entre ells molts nens ...

9)

«L’Església catalana ha sofert durant el segle xx un daltabaix
terrible i alhora gloriós: la guerra del 1936 va anar acompanyada d’una persecució religiosa que comportà el martiri
d’un bon nombre dels seus membres (entre els quals, bisbes,
preveres, religiosos i laics), que esdevingueren testimonis de
la fe» (A. Puig (ed.), La terra i la llavor, Barcelona 2004,
p. 304) > ... un bon nombre dels seus membres (entre ells,
bisbes, preveres, religiosos i laics), que esdevingueren ...

10) «De moment, la Generalitat ha obert 24 expedients sancio
nadors, 15 dels quals a Manresa» (Regió 7, 15-3-2005, p.
39) > ... 24 expedients sancionadors, 15 d’ells a Manresa.
11) «La influència actual de l’anglès mèdico-sanitari sobre les
altres llengües —entre les quals el català— no es limita
al camp lèxico-semàntic sinó que té importants repercussions en el terreny sintàctic» (d’un original, abans de ser
corregit) > ... sobre les altres llengües —entre elles el
català— no es limita ...
12) «En la ruta que uneix el Iemen a Palestina, Síria i Egipte
sorgiren una sèrie de ciutats, les més destacades de les quals
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13)

14)

15)

16)

la Meca i Medina» (J . Gil i Ribas, Un món que comença de
nou, Valls 2010, p . 107) > ... una sèrie de ciutats, les més
destacades d’elles la Meca i Medina.
«Les poblacions amb el cadastre del 2007 podran acollir-se a una rebaixa automàtica . La mesura afecta 7 municipis del Bages, entre els quals Manresa, Moià, Cardona
i Navàs  . . .» (Regió 7, 28-11-2012, p . 10) > ... La mesura
afecta 7 municipis del Bages, entre ells Manresa, Moià,
Cardona i Navàs ...
«La por que el cementiri islàmic de Manresa pogués desaparèixer fa que no s’utilitzi . En els seus deu anys d’existència només s’hi han enterrat tres persones adultes, dues de
les quals, nascudes a l’estat» (Regió 7, 29-12-2012, p . 2) > ...
només s’hi han enterrat tres persones adultes, dues d’elles,
nascudes a l’estat.
«El nombre de persones sense feina cau en 50 .000 l’últim
mes, 5 .100 de les quals a Catalunya» (La Vanguardia,
4-1-2013, p . 1) > El nombre de persones sense feina cau
en 50.000 l’últim mes, 5.100 d’elles a Catalunya.
«Fundador d’ERC el 1931, [Andreu Claret i Casadesús] es
va exiliar a França acabada la guerra, des d’on va ajudar
molts catalans a fugir d’Espanya, entre els quals Pau Casals
i Pompeu Fabra» (El Punt / Avui, 4-1-2013, p . 2) > ... des
d’on va ajudar molts catalans a fugir d’Espanya, entre ells
Pau Casals i Pompeu Fabra.

No tenim recollits exemples amb oracions de relatiu especificatives, però podem imaginar-ne un inspirant-nos en un
exemple italià que hem vist abans: «Les Galeries Tudor —
amb personatges entre els quals Enric VIII—  . . .» > Les Galeries
Tudor —amb personatges entre els quals ﬁgura Enric VIII— ...

Encara que no es tracti d’oracions especificatives sinó
explicatives, també és convenient, per raons estilístiques, de
posar-hi explícit el verb (en català) en casos com el que apareix en el següent exemple italià i la corresponent traducció
catalana: Barcellona è, all’aspetto, la città meno spagnuola
della Spagna. Grandi edifi ci, dei quali pochissimi antichi,
lunghe strade, piazze regolari  . . . (Edmondo de Amicis, citat
dins Ricard Torrents, Entorn de Maragall i Gaudí, Fundació Joan Maragall, Barcelona 2012, p . 29) > Pel seu aspecte,
Barcelona és la ciutat menys espanyola d’Espanya. Grans
edifi cis, dels quals poquíssims són antics, llargs carrers, places regulars  . . . (Guia literària de Catalunya, Barcelona 2011,
p . 136, citada ibídem) .

Conclusió
En l’estat actual de les recerques, cal aconsellar que, en
català, les oracions de relatiu sense verb (o, parlant més rigorosament, amb el verb implícit) introduïdes pel pronom relatiu compost (el qual, la qual, els quals, les quals), precedit
de preposició (i, a vegades, d’altres elements) siguin evitades, bé substituint-les per frases amb el pronom personal ell,
ella, ells, elles (en lloc del pronom relatiu)3, quan es tracta
d’oracions de relatiu explicatives, bé fent-hi explícit el verb
sobreentès, quan es tracta d’oracions de relatiu especificatives i en algun altre cas . u
3 .

I si hom dubta de la genuïnitat dels pronoms ell, ella, ells, elles amb antecedent inanimat té la solució de canviar-los per aquest, aquella, aquells,
aquelles.
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La gramàtica de l’espai
en la llengua de signes catalana (LSC)
Gemma Barberà Altimira

E

l conglomerat de llengües que trobem al territori català és un sistema ric i molt variat. A part del
català, a Catalunya hi trobem altres llengües romàniques, com ara el portuguès
o el castellà; llengües germàniques, com
l’alemany o l’anglès, però també llengües exòtiques que provenen de famílies lingüístiques tan interessants com
les ameríndies, amb el maputxe al
capdavant. A més d’aquestes llengües
parlades, en trobem una que s’ha mantingut silenciada al llarg dels anys, però
que forma part del patrimoni lingüístic,
social i històric de Catalunya: la llengua
de signes catalana.
La llengua de signes catalana (LSC)
és la llengua natural de les persones
sordes i sordcegues signants del territori català. Es considera que actualment
existeixen unes 25.000 persones que,
essent sordes o no, utilitzen aquesta
llengua signada en la seva vida quotidiana. Tot i que ja comptem amb alguns
estudis lingüístics i sociolingüístics, és
una llengua infraestudiada i que s’ha
mantingut silenciada en la societat en
general. Aquest article vol ser un aportació a l’estudi de la LSC i de les llengües de signes en general, com també
una contribució a l’estudi de les llengües
presents a Catalunya i que formen part
d’aquest conglomerat interessant.
Quan veiem una conversa en llengua de signes, l’aspecte que més ens pot
xocar és el fet que la llengua s’articuli
a través de l’espai. Mentre que en les
llengües orals parlem sobre l’espai, per
dir, per exemple: «El llibre és damunt la
taula que hi ha a l’esquerra de l’habitació», en les llengües de signes signem a
través de l’espai. En una frase signada,
els arguments del verb s’ubiquen a l’espai de davant del signant. Per exemple,
en la frase «El Francesc va regalar un
llibre a la Joana», els sintagmes nominals «Francesc» i «Joana» s’ubiquen a
l’espai per mitjà d’un dit índex. Un cop
els hem establert als costats laterals de
28

l’espai de davant del signant tot fent el
signe corresponent i dirigint-hi el dit
índex, l’articulació del predicat «regalar» té un moviment de desplaçament
que va des del costat de l’espai sígnic on
hem ubicat el subjecte «Francesc», cap
al costat on hem ubicat l’objecte indirecte «Joana». Així, el moviment en
l’espai marca les concordances verbals.
Aquesta direcció dels signes cap a
l’espai pot assemblar-se, a ull nu, a les
gesticulacions dels braços i les mans
per assenyalar que sovint acompanyen
el missatge parlat. Si ens hi fixem bé,
però, mentre que les gesticulacions que
acompanyen el missatge parlat són la
majoria de vegades arbitràries i poc
convencionals, els assenyalaments que
utilitzen els sords signants són sistemàtics i gens arbitraris i es fan per a
denotar significats concrets. En aquest
article veurem com l’espai tridimensional de davant del cos del signant, anomenat espai sígnic, és una part fonamental de la gramàtica de la llengua
de signes que s’empra per a expressar
l’especificitat.
L’espai sígnic és l’extensió que va
des del pla horitzontal fins a l’alçada
de la cintura del signant i que s’estén
amunt fins allà on els braços semiestirats poden arribar, tal com veiem en
la Figura 1. Signar més enllà d’aquests
límits es considera agramatical en les
llengües de signes occidentals estudiades fins a la data i la llengua de signes
catalana no n’és cap excepció.
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Figura 1. Espai sígnic

En la frase signada d’exemple que
hem vist anteriorment, tant el subjecte
com l’objecte indirecte s’associen a
unes zones de l’espai sígnic per tal de
poder dur a terme la concordança sintàctica entre els dos arguments. Aquest
fet s’ha anomenat «sintaxi espacial» i
és una característica predominant en
totes les llengües de signes estudiades fins al moment. Però la gramàtica
d’una llengua no solament es compon
de la sintaxi. Un altre component de la
gramàtica és la semàntica, que s’encarrega d’estudiar el significat dels mots
(o dels signes, en el cas de les llengües
de signes), dels sintagmes i de les frases. En català parlat, per exemple, el
mot gat denota un animal mamífer
felí, que és carnívor i domèstic. Si
mirem el nivell oracional, les frases es
poden construir composicionalment,
de manera que el significat de cada
mot contribueix al significat final de
la frase. Si diem «Tots els gats miolen»,
estem significant que el conjunt d’elements que tenen les propietats de ser
mamífers felins comparteixen també
la propietat de miolar. La semàntica és,
per tant, la responsable d’estudiar què
signifiquen les paraules i les relacions
que s’estableixen entre els elements
que formen les frases.
Aquest treball se centra en el contingut semàntic que té l’espai en la
llengua de signes; és a dir, analitzem
el significat que adopten els signes que
es localitzen en l’espai. I és que, de fet,
les llengües de signes no sols tenen una
sintaxi espacial, sinó també una semàntica espacial. Per a demostrar-ho, utilitzarem la LSC com a objecte d’estudi i ens centrarem en el pla frontal de
l’espai sígnic, que és el pla que s’estén
paral·lelament al cos del signant, mostrat en la Figura 2.
Per a poder aventurar-nos en l’estudi i la descripció de l’expressió de
l’especificitat en LSC en el pla frontal, ens calen dos tipus d’eines. D’una
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Figura 2. Pla frontal de l’espai sígnic

banda, farem servir unes eines teòriques que ens ajudaran a emmarcar el
fenomen que analitzem dins l’estudi
gramatical de les llengües. Les eines
teòriques que utilitzarem aquí són els
conceptes definitud i especificitat, que
s’expliquen més avall. D’altra banda,
necessitem unes eines formals que ens
ajuden a identificar la forma que té el
fenomen que analitzem. Com ja hem
començat a avançar, es tracta dels signes determinants que es dirigeixen cap
a les dues àrees del pla frontal, ja sigui
cap a les localitzacions altes, que es
troben per sobre de l’espatlla del signant, com cap a les localitzacions baixes, que es troben a l’alçada de la cintura i cap avall. Les dades utilitzades
per a elaborar aquest treball han estat
extretes d’un corpus en LSC a petita
escala, és a dir, a partir d’una sèrie de
filmacions de discursos en LSC signats
per diferents persones sordes, que han
estat anotats rigorosament. Passem ara
a les eines teòriques i a la definició dels
conceptes.
En una conversa o en un monòleg,
els emissors sempre calculem d’una
manera inconscient quin és el coneixement que té el nostre receptor sobre allò
de què estem parlant. Així, per exemple, si sabem que el nostre interlocutor
coneix allò de què parlem utilitzarem
un sintagma nominal definit per a referir-nos-hi. És a dir, si el receptor coneix
el gat de què volem parlar, direm «el
gat». Si, en canvi, és un gat del qual el
receptor no té coneixement, direm «un
gat». L’article definit serveix, per tant,
per a designar la familiaritat i la coneixença que el receptor té del referent discursiu de què parlem. La indefinitud, en
canvi, designa una desconeixença del
referent per part del receptor.
Al mateix temps, els sintagmes
nominals indefinits poden subdividir-se en dos grups relatius a l’especi-

ficitat. Si abans dèiem que la definitud
es diferencia pel coneixement que el
receptor té o no del referent, l’especificitat és determinada pel coneixement
que en té l’emissor. Com el lector ja
haurà pogut imaginar, aquestes diferències no es codifiquen en català. Si,
per exemple, l’emissor, però no pas el
receptor, coneix el gat de què parla, utilitzarà un indefinit específic: «un gat».
Si, en canvi, ni l’emissor ni el receptor no coneixen el referent, s’utilitza un
referent inespecífic: «un gat». En català
oral, per tant, el coneixement de l’emissor no es veu codificat en el determinant quan introduïm el referent per
primera vegada en el discurs i tant els
referents específics com els inespecífics es codifiquen amb l’article indefinit. De fet, aquesta diferència de codificació entre els indefinits específics i
els indefinits inespecífics no es diferencia tampoc en altres llengües romàniques, com ara el castellà, el francès o
l’italià, i tampoc no el trobem en llengües germàniques com l’anglès o l’alemany, ja que són llengües que només
marquen la definitud.
Tot i això, en català la modalitat de
la frase és un indicador del grau d’especificitat del referent. Per exemple,
algú pot dir «Em compraré un gat. Té
les orelles molt grosses i és obedient»,
referint-se a un gat específic. Com que
el receptor no coneix el gat de què es
parla, la frase conté un sintagma nominal indefinit («un gat»). Però com que
l’emissor coneix el gat, la frase és construïda en indicatiu, ja que existeix un
gat específic del qual està parlant. En
canvi, en una frase com «Em compraré
un gat. Vull que tingui les orelles molt
grosses i que sigui obedient», ni l’emissor ni el receptor no coneixen el gat i
es tracta, per tant, d’un gat inespecífic. Igual que en la frase d’abans, la
marca que deixa l’emissor és un sintagma nominal indefinit que no diferencia l’especificitat del referent. En el
darrer exemple, només el mode subjuntiu indica la no-especificitat.
Hi ha altres llengües que codifiquen l’expressió de l’especificitat en
el sistema determinant. Un exemple
n’és el serbocroat. Per a parlar d’un gat
que solament és conegut per l’emissor, s’utilitza un determinant diferent

que el que s’utilitza per a parlar d’un
gat que ni l’emissor ni el receptor no
coneixen. Per a denotar un referent
discursiu específic utilitzarem «Jadna
mačka» i per a un referent discursiu no
específic utilitzarem «Neka mačka».
En el primer cas, l’emissor coneix el
gat de què parla, però el receptor no, i
utilitza el determinant per a referents
específics «jadna». En el segon, ni
l’emissor ni el receptor no el coneixen, i utilitzen el determinant per a
referents inespecífics «neka».
El turc és una altra llengua que,
com el serbocroat, marca obertament
l’expressió de l’especificitat, però a
diferència d’aquesta no ho marca en
els determinants sinó amb un morfema
acusatiu flexionat en el nom. Aquest
morfema afegit al nom indica que el
referent de què estem parlant és concret i específic. L’absència d’aquest
morfema significa que el referent no
és conegut i que és, per tant, inespecífic. Així, per exemple, la frase
en turc «Iki kizi taniyordum» significa «Conec dues de les noies». El
morfema -i afegit al nom que significa «noia» és una marca d’especificitat que indica que el referent és una
part d’un grup que coneixem. En la
frase «Iki kiz taniyordum», l’absència
d’aquest morfema marca la no-especificitat i es pot traduir com «Conec
dues noies». Això indica que el grup
de què parlem no pertany a cap subgrup i no el coneixem.
La LSC, com el turc o el serbocroat, també incorpora a la gramàtica
una marca explícita per a l’expressió
de l’especificitat. Aquesta expressió de
l’especificitat es codifica a través dels
signes índexs dirigits a l’espai per a
localitzar-hi un referent discursiu. La
diferència principal entre els sintagmes
nominals específics i els no-específics
rau en la direcció del dit índex determinant cap al pla frontal. Aquesta diferència entre les dues zones del pla frontal
són les eines formals que aquí utilitzem.
Vegem-ho amb un parell mínim. En la
frase en LSC que es pot traduir com
«Vull comprar-me un gat. És molt obedient», la signant localitza el sintagma
indefinit «un gat» a la part baixa del
pla frontal, com veiem en la Figura 3.
Aquesta localització baixa significa que
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està parlant d’un gat que ella coneix
però l’interlocutor no.

En canvi, el significat d’una frase
com «Algú els va denunciar» es refereix a un grup d’individus indeterminat i
inespecífic, que no forma part d’un grup
determinat. La localització en LSC té
lloc a la part alta del pla frontal i denota
desconeixença per part de l’emissor i del
receptor.

no fa les llengües de signes diferents.
I que tant la seva sintaxi com la seva
semàntica espacial les fan comparables
als sistemes gramaticals complexos de
les llengües naturals. El fet que l’espai
estigui incorporat a la gramàtica i que
denoti significats específics contribueix
a enriquir les característiques del complex mosaic que formen les diferents
llengües que s’utilitzen a Catalunya, ja
siguin parlades o signades. u

Figura 3. Localització baixa

En canvi, en la frase «Vull comprar-me un gat. Cal que sigui molt
obedient», la signant, tal com observem en la Figura 4, localitza el sintagma indefinit «un gat» amb un índex
dirigit a la part alta del pla frontal.
Aquesta localització alta significa que
ni l’emissor ni el receptor no coneixen
el gat de què es parla.

Figura 4. Localització alta

En un altre parell mínim també
podem observar aquesta direcció diferent en el pla frontal per a significar
especificitat. Així, en una frase com
«Alguns dels amics es van amagar allà
durant molts anys», el sintagma nominal partitiu «alguns dels amics» denota
un subgrup inclòs en un grup determinat. El signant es refereix a aquest
conjunt específic amb la localització
del signe a la part baixa del pla frontal,
com veurem tot seguit.

Figura 5. Localització baixa
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Figura 6. Localització alta

El corpus a petita escala emprat en
aquest treball mostra com aquesta diferència en les localitzacions en el pla
frontal és un aspecte sistemàtic que els
diferents signants de diferents edats
utilitzen per a marcar la diferència en
el grau d’especificitat d’un referent.
Això demostra, per tant, que en LSC
els índexs que es dirigeixen a l’espai
per localitzar-hi els sintagmes nominals s’utilitzen d’una manera sistemàtica i es relacionen amb un significat
concret. Aquest fenomen l’hem aplicat
a unes eines teòriques utilitzades fins
ara per a estudiar les llengües orals i
hem vist com l’aplicació a les llengües
de signes mostrava una clara correlació
entre l’ús del determinant dirigit cap a
les localitzacions baixes per a denotar especificitat, i l’ús del determinant
dirigit a les localitzacions altes per a
denotar no especificitat.
En el marc tipològic, podríem dir que
la LSC es comporta com el serbocroat,
ja que marca l’especificitat en el sistema
determinant. Tanmateix, aquesta marca
està relacionada amb l’ús gramatical de
l’espai, característica única i exclusiva
de les llengües naturals signades que
s’expressen i es perceben per mitjà de la
modalitat visogestual. Que altres llengües de signes tinguin un comportament semblant pel que fa a l’expressió
de l’especificitat serà objecte d’un estudi
futur. Amb aquest estudi, però, hem
avançat un xic més en la caracterització
de la LSC i de les llengües en general,
demostrant que la modalitat visogestual
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millor presentació d’alguns aspectes
aquí exposats.
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A propòsit de l’exonímia catalana
Mar Batlle (Oficina d’Onomàstica —Institut d’Estudis Catalans—)

Què és un exònim?
En termes generals, un exònim és una forma en una
llengua d’arribada que reemplaça la forma del topònim que
es fa servir en la llengua d’origen pròpia de la zona on
es localitza el topònim. En català, per exemple, fem servir Londres per London, Copenhaguen per København,
Viena per Wien, el Caire per Al Q ā hirah ()ةَر ِها َقْلا, Seül
per Seoul (서울) o Alemanya per Deutchland. Els exònims
solen correspondre a entitats geogràfiques molt conegudes
per la seva rellevància (els Alps, els Apenins, el Danubi,
el Caucas) i a noms de països, regions, capitals o ciutats
amb els quals hi ha hagut una relació cultural, històrica o
són coneguts per la seva importància.
La tipologia dels exònims és molt variada. En general,
però, solen ser antigues denominacions i adaptacions gràficofonètiques que acosten la forma a la llengua dels parlants
de la comunitat d’arribada. Sovint, amb el pas del temps, la
comunitat d’arribada fa seus exònims provinents d’altres llengües, els quals, al seu torn, poden ser presents també en altres
llengües d’una mateixa família. Per exemple, l’exònim Londres s’utilitza en francès, castellà, català, occità i portuguès.
Modernament, l’anglès ha tingut un pes important a l’hora
d’importar exònims que, per exemple, en català no havien
tingut una adaptació tradicional, com la forma Doha (Qatar).

Rètol a la sortida de Doha (Qatar).
Hi apareix l’exònim anglès Doha i no la forma transliterada.

A part dels exònims, els topònims estrangers també s’introdueixen en la llengua d’arribada per mitjà de la traducció,
la transcripció i la transliteració. Pel que fa a la traducció
de topònims, tot i que la part específica d’alguns topònims
majors ha estat traduïda al català (per exemple, les muntanyes Rocalloses en lloc de Rocky Mountains), en general
només seria traduïble la part genèrica del nom (llac Michigan per Lake Michigan). Es corre el risc, però, de fer traduccions inapropiades quan el genèric descriptiu ja s’ha
toponimitzat. Per exemple, Lake Placid (New York) no és
el nom d’un llac sinó d’una ciutat.
Quant als altres dos sistemes, el Grup d’Experts en Noms
Geogràfics de les Nacions Unides (GENUNG) prioritza
la transliteració, ja que té l’avantatge de ser reversible. El
GENUNG ha demanat als països que utilitzen alfabets no
llatins que adoptin un sistema únic de transliteració per a
convertir l’escriptura dels seus topònims a l’alfabet llatí. Per
la seva banda, la transcripció converteix els sons de l’idioma
estranger a l’escriptura de la llengua d’arribada. A diferència
de la transliteració, la transcripció facilita la lectura del nom
amb una pronunciació aproximada a l’original en la llengua
d’arribada, però no és un sistema reversible i genera múltiples
variants gràfiques d’un mateix nom en funció de la llengua.
A més, en el tractament de la toponímia estrangera també
cal tenir present el fet que sovint el canvi de nom o de grafia
d’un país o ciutat és fruit de canvis polítics en
el país d’origen. Per això és habitual que la
forma antiga passi a tenir connotacions polítiques, encara que els parlants de la llengua
d’arribada no en siguin conscients. Un bon
exemple és el de la independència de les exrepúbliques soviètiques en 1991, on fins aquell
moment molts topònims havien estat utilitzats, i difosos internacionalment, a partir de
l’adaptació russa del nom. D’ençà de la seva
independència, però, hi ha hagut la voluntat de
recuperar el nom amb la grafia de la llengua
pròpia, com passa en el nom de les capitals
d’Armènia i d’Ucraïna. La forma romanitzada
oficial d’aquests noms és Yerevan (Երևան) i
Kyiv (Київ), però en català (i altres llengües)
les formes més conegudes són les que provenen de l’adaptació russa del nom, Erevan
(Ереван) i Kíev (Киeв). L’ús d’una forma o de
l’altra o de totes dues juntes dependrà del criteri de l’usuari en la llengua d’arribada.
Finalment, també caldria esmentar que de
vegades hi ha topònims estrangers, és a dir,
topònims oficials d’un altre país, que originàriament són endònims d’un país diferent,
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com és el cas de la Catalunya del Nord. Precisament, des d’un
punt de vista sociolingüístic, a Catalunya es consideren formes endònimes les formes en català, com Perpinyà, Prunet i
Bellpuig, els Angles, Font-rabiosa o Cotlliure, i s’interpreten
com a exònims les adaptacions gràfiques al francès dels noms
originàriament catalans que corresponen als noms oficials,
com Perpignan, Prunet-et-Belpuig, Les Angles, Fountrabiouse o Collioure. D’aquí que una part de la població reclami
la retolació de carreteres i autopistes catalanes amb la forma
catalana d’aquests noms i no amb l’oficial en francès.

Exònims dins un mateix país? El cas de l’Estat
espanyol
Quan la llengua d’arribada i la llengua d’origen pertanyen
a Estats diferents, les formes adaptades representen el cas
més típic del concepte d’exonímia. En països multilingües,
però, també solen existir exònims en les diverses llengües
de l’estat dels noms de les regions i de les ciutats més significatives o amb les quals hi ha hagut una relació històrica.
En relació amb l’Estat espanyol, les diverses llengües que
hi conviuen disposen de formes adaptades de topònims pertanyents originàriament a llengües diferents. Per exemple, en
català tenim Saragossa per Zaragoza, Alcanyís per Alcañiz,
Casp per Caspe, Lleó per León, la Corunya per A Coruña,
Andalusia per Andalucía o Còrdova per Córdoba. En basc
s’utilitza Andaluzia per Andalucía, Aragoi per Aragón, Bartzelona per Barcelona, Madril per Madrid o Errioxa per La
Rioja. I en gallec es fa servir Xaén per Jaén, Xirona per
Girona, Ciudade Real per Ciudad Real, Alacante per Alacant o Guipúscoa per Gipuzkoa.
Ara bé, el terme exònim no sempre s’utilitza per a denominar formes que pertanyen a llengües oficials d’un mateix
Estat. Així, mentre que no es qüestiona dir que Xirona és
l’exònim en gallec de la forma catalana Girona, des d’una
òptica més centralista es qüestiona dir que Gerona és l’exònim en castellà de la forma Girona, ja que Gerona es considera un endònim no oficialitzat1.
Sense cap mena de dubte, a l’Estat espanyol les regions
bilingües són les zones on la presència d’exònims en castellà és més alta. Deixant de banda la creació indiscriminada i
abusiva de formes adaptades al castellà que en certs moments
ha tingut lloc, la realitat és que allà on hi ha llengües en contacte es generen adaptacions o dobles denominacions d’una
manera natural.
A Galícia2 és molt habitual que els castellanoparlants facin
servir formes adaptades al castellà ben tradicionals com La
Coruña (A Coruña), Orense (Ourense), Finisterre (Fisterra),
Órdenes (Ordes) o Mellid (Melide). En molts casos la castellanització afecta solament l’article (El Grove, La Baña, La
Fonsagrada, El Barco de Valdeorras, La Gudiña) o només
1. Margarita Azcárate & Teresa Albert, «Practice and trends of unofficial Spanish endonyms in bilingual areas», dins Peter Jordan et al. (eds.), Trends in
Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGENG Working Group on Exonyms Meeting. Tainach, 28-30 April, 2010, Hamburg 2011, pp. 195-199.
2.  Agraeixo a Xermán García Cancela (Xunta de Galicia) la informació facilitada per a l’elaboració d’aquest treball.
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suposa l’adaptació al castellà de certs aspectes fonètics però
no morfològics, com Teijeiro per Teixeiro o Chandreja de
Queija per Chandrexa de Queixa. En altres ocasions els castellanoparlants utilitzen indistintament la forma gallega o
l’adaptada al castellà, com en Viveiro o Vivero, Sanxenxo o
Sanjenjo, Laxe o Lage, Muxía o Mugía, A Bola o La Bolla,
Arteixo o Arteijo, Rianxo o Rianjo, Lourenzá o Lorenzana.
Com en el cas de Catalunya, la toponímia de Galícia només
està oficialitzada en la llengua local i per això l’ús dels exònims castellans pertany majoritàriament a l’àmbit oral, ja que
en l’àmbit escrit predomina l’ús de les formes oficials, encara
que el text sigui en castellà.
Més complexa és la realitat del País Valencià, el País
Basc i Navarra, on, per motius diversos, la presència del
castellà és molt forta i, a més, presenten àrees on avui dia
aquesta és l’única llengua parlada. Pel que fa al País Valencià 3, alguns llocs sempre han tingut una denominació en
català i una altra en castellà. En alguns casos tots dos noms
són oficials, com en Alacant/Alicante, Borriana/Burriana,
Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, i en d’altres
no, com en el cas d’Oriola i Orihuela (oficialment Orihuela).
En altres casos, la denominació en castellà és més recent i
pot formar part de la denominació oficial, com en Elche/Elx,
Jijona/Xixona, o no, com en Ontinyent i Onteniente o Xàtiva
i Játiva. També existeixen formes catalanes documentades
d’antic de topònims situats en la zona de parla castellana,
com Aiora (oficialment Ayora), Bunyol (oficialment Buñol)
i Sogorb (oficialment Segorbe).
Pel que fa al País Basc i Navarra4, en molts casos la doble
denominació és antiga. Per exemple, en 1256 Alfons X el
Savi fundà la vila de Salvatierra sobre l’aldea de Hagurahin.
Oficialment el municipi es denomina Salvatierra/Agurain. La
forma eusquera Agurain conviu popularment amb la forma
adaptada al basc Salbaterra. Igualment, en 1181 Sanç VI el
Savi fundà la vila de noua Victoria sobre l’antic poblat de
Gastehiz. Oficialment el municipi es denomina Vitoria-Gasteiz. També es documenten de ben antic la forma romànica
Estella i la forma basca Lizarra (oficialment Estella-Lizarra).
En altres casos, la forma romànica i la forma basca semblen tenir un mateix origen amb evolucions diferents. És
el cas de Donostia - San Sebastián, ciutat fundada on era
el monestir de San Sebastian de Izurum. La forma basca
Donostia sembla derivada de Done (‘sant’) Sebastia. Altres
vegades la forma castellana és una reinterpretació de la
forma basca, com el cas de Muruarte, que inicialment era
Muru Artederreta en basc i Muru de Artederreta en romanç
i que oficialment és Muruarte de Reta. I en sentit contrari
trobaríem formes com Errenteria, que prové del nom comú
errenteria, forma basca provinent del romanç rentería.
3. Vegeu Emili Casanova, «Comunidad Valenciana», dins Emili Casanova
(ed.), Toponimia hispánica. Origen y evolución de nuestros topónimos más
importantes, Ed. Denes, València 2011, pp. 257-291.
4. Veg. Patxi Salaberri, «País Vasco y Navarra», dins Emili Casanova (ed.),
Toponimia hispánica. Origen y evolución de nuestros topónimos más
importantes, Ed. Denes, València 2011, pp. 63-97. Agraeixo a Mikel
Gorrotxategi (Euskaltzaindia) la informació facilitada per a l’elaboració
d’aquest treball.
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Aquesta petita pinzellada esbossa la complexitat de l’estudi
de l’exonímia en el marc de l’Estat espanyol, on l’ús públic
dels topònims en una llengua o una altra és determinat per la
legislació toponímica d’àmbit estatal, autonòmic o municipal.

El tractament de l’exonímia en l’àmbit català

té gaire sentit que en la cartografia elaborada per un altre
país s’utilitzin formes diferents. D’aquí que paral·lelament el
GENUNG recomanés una reducció de l’ús dels exònims.
Actualment, la recomanació del GENUNG és no emprar
els exònims en àmbits internacionals. Perquè en un àmbit
en què els interlocutors o els usuaris finals procedeixen de
països diferents, l’ús dels exònims dificulta la comunicació,
ja que cada usuari coneix una forma diferent. En aquests
contextos és preferible utilitzar les formes endònimes. En
canvi, l’ús dels exònims aporta beneficis entre els parlants
d’una mateixa comunitat lingüística i cultural i que, per tant,
coneixen sobretot aquells exònims de llarga tradició d’ús.
Ara bé, l’ús dels exònims requereix uns criteris que n’assegurin un bon ús, tant pel que fa a la tria de la forma com al
context. El Grup de Treball sobre Exonímia del GENUNG
treballa en l’elaboració d’aquests criteris.
L’essència de les recomanacions del GENUNG en matèria
d’exonímia es pot resumir de la següent manera6: 1) No crear
nous exònims; 2) No reactivar exònims històrics en desús; 3)
No utilitzar exònims que no tenen un ús consolidat; 4) Fer un
ús políticament sensible de l’exonímia; 5) Acompanyar l’endònim del corresponent exònim sempre que es consideri oportú.
Henri Dorion, que va ser el màxim responsable del
GENUNG durant molts anys, en parlar dels criteris bàsics
per a estandarditzar l’exonímia del Quebec esmenta «dos principis que són absoluts i que no han d’estar subjectes a cap
excepció»7: 1) No crear nous exònims; 2) No crear adapta
cions fonètiques de topònims escrits en el mateix alfabet.

En general, el tractament de la toponímia estrangera pot
fer-se des de dos enfocaments. El primer parteix d’un punt
de vista «romàntic» i defensa l’ús a ultrança de tots els exònims, que implica recuperar aquelles formes caigudes en
desús i crear una adaptació pràcticament per a cada nom
estranger. Aquesta actitud té un rerefons de reforçament de
consciència nacional i identitat pròpia en la llengua d’arribada. Per contra, un enfocament més internacionalista parteix del respecte, ús i preservació dels exònims consolidats
en la llengua d’arribada; però també del respecte, ús i preservació de les formes originals d’aquells topònims que no
tenen una forma adaptada en la llengua d’arribada, o que la
seva adaptació no té un ús social prou consolidat. En tot cas,
tant si s’utilitza la forma original del nom com si s’utilitza
la forma adaptada, el parlant ha de ser capaç d’identificar
l’element designat d’una manera inequívoca.
En l’àmbit de la llengua catalana un bon representant del
primer enfocament són els nous criteris que Enciclopèdia
Catalana té pensat d’aplicar5, en els quals es recuperen formes
antigues com Florença per Florència (p. 27) i Lisbona per Lisboa (p. 26), Cepta per Ceuta (p. 27) o Gibaltar per Gibraltar
(p. 26) o es creen adaptacions al català
de formes angleses ben conegudes, com
Òttawa, Mànchester o Òxford (p. 42).
Aquests criteris, establerts sense cap
base científica, no segueixen les recomanacions del GENUNG en matèria d’exonímia, que en general solen ser el punt
de partença del tractament que reben els
topònims estrangers en altres llengües,
especialment quan el tractament és fet
per l’autoritat corresponent en matèria
de toponímia.
En el marc del GENUNG, el tractament de l’exonímia i, en general, dels
noms estrangers ha estat un tema molt
discutit des de la creació d’aquest grup
en la dècada dels anys seixanta del
segle passat. L’objectiu primordial del
GENUNG és promoure l’estandardització de la toponímia a escala nacional Informació de vols a l’aeroport de Múnic (Alemanya). A l’esquerra apareixen els exònims
per tal que les formes estandarditzades en alemany (com Rom, Lissabon, Danzig, Breslau), que són les formes més conegudes
s’utilitzin tant en l’àmbit nacional com per la gent del país, i a la dreta les formes angleses o endònims d’ús internacional (com
en l’internacional. I si un país s’esforça Rome, Lisbon, Gdańsk, Wroclau), que són les adequades per a un aeroport de caràcter
internacional.
a estandarditzar la seva toponímia no

5.	 David Ordóñez, Llibre d’estil de la revisió de la toponímia estrangera.
Enciclopèdia.cat, Document de treball, desembre 2010 (http://editor.enciclopedia.cat/ajuda/toponimia.pdf [20-11-2012]).

6. Peter Jordan (2011), «Criteria for theuse of exonyms - a nextapproach. 26
session», WP.64, p. 4.
7. Henri Dorion (2011), «Policies and practice of exonym use in a bilingual
context – the example of Québec», Peter Jordan et al. (ed.). Trends in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGENG Working Group on Exonyms
Meeting. Tainach, 28-30 April, 2010. Hamburg, 2011, p. 134.
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En relació amb aquest darrer punt, és cert que precisament
les dificultats fonètiques que un parlant de la llengua d’arribada es troba a l’hora de pronunciar els noms estrangers, ha
estat la causa primera que tradicionalment ha originat l’aparició dels exònims. Avui dia, però, podríem dir que l’alteració gràfica indiscriminada de topònims estrangers per tal
que reflecteixin una pronúncia més o menys genuïna és una
pràctica desaconsellada. En el marc del GENUNG, es parteix de la base que un parlant estranger no pot pronunciar
un nom com un parlant del país d’origen, fins i tot si s’altera
la grafia de l’endònim per a intentar reflectir la pronúncia
original. Més aviat s’aconsella difondre la pronúncia genuïna
del nom. Per això recomanen que els topònims apareguin
acompanyats de la transcripció fonètica en els nomenclàtors,
com solen fer molts diccionaris de noms comuns, i que hi
hagi disponible un arxiu de so.
A part d’aquestes dues recomanacions, que segons Henri
Dorion han de ser de compliment indispensable, esmenta tres
recomanacions que s’haurien de seguir tant com sigui possible: 1) Respectar la grafia de la forma original; 2) Respectar
els diacrítics de la forma original; 3) Utilitzar els sistemes de
transliteració adoptats pel GENUNG.
En tot cas, i a partir d’aquestes directrius, sembla que
la tasca d’estandardització de l’exonímia ha de limitar-se a
fixar la grafia més adient per a l’ús públic d’aquells noms que
presenten vacil·lació gràfica en la llengua d’arribada o que
presenten una grafia en la llengua d’origen molt allunyada
del sistema de la llengua d’arribada que pot dificultar-ne l’ús
públic. Cal entendre, a més, que la tipologia de noms provinents d’altres llengües és molt gran i que cada grup requereix un tractament específic. I que la tria de la forma també
és condicionada per l’àmbit d’ús en el qual s’hagi d’utilitzar
aquell nom estranger.
Aquest ha estat el punt de partença de la pràctica seguida
per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Així,
el diccionari normatiu de la llengua catalana és ple d’exemples d’exònims ben tradicionals, com la Meca (s.v. alquibla),
Pequín (s.v. pequinès), Alexandria (s.v. alexandrí) o Jerusalem
(s.v. jerosolimità); i també de formes que mantenen la grafia
original, com Alaska (s.v. ós, ós d’Alaska), Frankfurt (s.v. salsitxa, salsitxa de Frankfurt), Tours (s.v. tornès) o Yellowstone
(s.v. comanxe). Per a llengües amb alfabets no romànics, la
Secció Filològica compta amb l’assessorament d’experts en
determinades llengües, fet que ha permès la publicació de criteris de transcripció d’aquestes llengües al català8. Finalment,
tal com ja es va fer per a l’estandardització de la toponímia
catalana, la Secció Filològica procura seguir les recomanacions del GENUNG per a l’estandardització de l’exonímia.

Algunes consideracions sobre el corpus d’exònims catalans
8.  Veg. «Proposta de transcripció de l’hebreu en textos escrits en català»
(Documents de la Secció Filològica IV) (14 de juny de 2002). «Proposta
sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català»
(Documents de la Secció Filològica III) (14 d’octubre de 1994). «Proposició sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs en
català» (Documents de la Secció Filològica I) (21 de desembre de 1989).
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El corpus d’exònims de la llengua catalana, entès en un
sentit ampli, és molt heterogeni i s’ha anat formant i evolucionant d’una manera paral·lela a la nostra llengua i cultura.
Per això no tots els topònims tenen una forma catalana, sinó
que solament en tenen aquells que per tradició l’han formada
a partir d’una relació comercial, cultural, política, etc. Per
exemple, el català té exònims de diverses localitats d’Aragó
per la relació històrica i de proximitat que hi ha entre les
dues zones, com Saragossa, Alcanyís, Terol, Casp, etc. En
canvi, el català no té adaptacions de topònims provinents
d’altres zones d’Espanya amb les quals no hi hagut tanta
relació, com Ciudad Real o Ourense.
Igualment, tampoc no es pot trobar homogeneïtat absoluta en la fixació gràfica de les formes, perquè unes s’han
consolidat com a formes adaptades (com Hèlsinki i Edimburg) i d’altres no (com Amsterdam i Istanbul). En ambdós
casos és important mantenir la forma d’ús consolidat perquè
els parlants puguin identificar correctament l’element geogràfic designat. La introducció de noves grafies sol generar
confusió entre els parlants. En aquest sentit, els darrers anys
l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica ha rebut moltes consultes de correctors i parlants desconcertats a propòsit
de la introducció de noves grafies, com l’Haia, utilitzada per
certs mitjans en lloc de la forma d’ús més tradicional la Haia.
Probablement on es troba més vacil·lació gràfica és en les
formes romanitzades d’ús més recent. Per exemple, el nom
oficial de la capital del Iemen és ( ءاعنصŞan‘ā). La bibliografia
de referència esmenta majoritàriament la forma transliterada
Sana’ā, però aquesta forma no té un ús públic real en l’àmbit
català. S’utilitza la forma adaptada al català Sanà i la forma
Sanaa, que té un ús molt consolidat en altres llengües i que
prové de la forma Sana’a, d’ús habitual al Iemen. Atès que
en català no hi ha una única forma d’ús consolidat, i tenint
present que el GENUNG recomana fer només aquelles alteracions gràfiques que facilitin l’ús públic dels topònims i que
desaconsellen la creació de noves adaptacions, en català es
podria fer servir la forma Sanaa. L’ús d’aquesta forma (i en
general de qualsevol forma coincident amb les que es fan servir en altres llengües) suposa un avantatge per als parlants, ja
que en un món tan globalitzat i interconnectat com l’actual,
l’ús d’aquestes formes permet de recuperar informació més
enllà de l’àmbit lingüístic català.
A més, en el tractament dels mots estrangers cal tenir
presents alguns aspectes que van més enllà de la fixació
gràfica de la forma. En el cas de la toponímia d’Israel, per
exemple, certs topònims bíblics tenen dues formes. Es fa
servir l’exònim en els textos bíblics i s’utilitza l’endònim
per a referir-se a la ciutat actual. Aquest criteri és el que el
mateix estat d’Israel ha indicat i el que també apliquen els
especialistes en llengües semítiques.
En el cas de la toponímia xinesa, cal tenir compte el que
en el context del GENUNG s’anomena sensibilitat política en
l’ús de l’exonímia. És cert que la forma Pequín és un exònim
de llarga tradició d’ús en l’àmbit català. Però no es pot ignorar que els xinesos la consideren ofensiva, perquè va ser molt
difosa durant el període de dominació britànica de la Xina, i
que ells promouen l’ús de la forma romanitzada Beijing. L’ús
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Informació de vols a l’aeroport de Gdańsk (Polònia). A dalt es poden
observar endònims polonesos (com Warszawa) i exònims en polonès
(com Monachium, Londyn, Kopenhaga). A baix apareixen exònims en
anglès (com Warsaw, Munich, Copenhagen).

FRANCESC EIXIMENIS

d’una forma o de l’altra o de totes dues dependrà de la sensibilitat política i de l’adequació al context.
La forma Pequín és un bon exemple del pes de la tradició en l’estandardització de l’exonímia. Aquest factor, però,
de vegades es veu interferit per altres de caràcter més polític que lingüístic que no es poden ignorar, ja que sovint un
nou nom o una nova grafia d’un endònim sorgits amb motiu
d’un canvi polític en el país d’origen impliquen connota
cions polítiques en les formes antigues. De manera que seria
aconsellable esmentar totes dues formes en aquells casos
en què el nom és molt conegut, com és el cas de Myanmar
(Birmània), i només utilitzar les formes oficials en aquells
casos amb un ús públic que no està consolidat.
Finalment, és convenient recordar que en el tractament
dels noms estrangers cal distingir entre les formes aptes
per a un ús públic més general (mitjans de comunicació,
literatura, cartografia escolar, agències de viatges, retolació de carrers, entrades d’enciclopèdies, etc.), i el que seria
un ús més científic, com ara publicacions especialitzades
o acadèmiques. Així en el primer cas seria habitual trobar formes com Kabul, Chisinau, el Caire o Atenes, i en
el segon, Kābul, Chişinău, Al Qāhirah ( )ة َر ِها َق ْلo Athína
(Αθήνα), les quals, si es considera adient, poden aparèixer acompanyades de la forma adaptada corresponent. u

BEQUES DEL PATRONAT
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Entrevista amb Domergue Sumien
Ferriòl Macip

Excepcionalment, reproduïm aquesta entrevista en llengua
original occitana, que tenim la convicció que no ha d’oferir
cap dificultat de comprensió per als nostres lectors.
Domergue Sumien es l’encargat de la rubrica dels diluns sus las questions
de lenga dins Jornalet. Lingüista professional e doctor en estudis occitans, es
especializat en sociolingüistica, en planificacion lingüistica, en lexicografia,
en dialectologia e en romanistica. Participa a l’administracion de mai d’un
organisme de recèrca e trabalha coma professor d’occitan dins los licèus, los
collègis e la formacion per adultes.
En aquela escasença, la còla de Jornalet l’entrevistèt sus de questions de
lenga e de país e, per son importància, Llengua Nacional o reprodusissèm.
Ara que la lenga a un prestigi social, as paur qu’una part
de la societat arriben a pensar que çò qu’avèm es pro?
Aquò s’es passat, a pauc près, en Bascoat, ont la lenga
basca a recuperat lo prestigi e l’oficialitat, mas fòrça mond
la sabon pas, o la sabon mas la parlan pas.
L’occitan manca encara de prestigi social e son imatge
rèsta pauc valorizat, e mai se i a agut de melhoraments leugièrs dempuèi los ans 1990. Es vertat: d’unes que i a dison
qu’avèm obtengut pro e que cal pas anar mai luènh dins
la promocion de l’occitan. Creson que cadun a la libertat d’aprene l’occitan. Mas es fals. En realitat, l’usatge de
l’occitan contunha de recular, la libertat totala d’accedir a
l’occitan existís pas gaire, l’occitan rèsta non disponible e
non utilizable per la majoritat dels abitants d’Occitània. E
mai en Aran, ont l’occitan es lenga oficiala dempuèi 1990,
ramentem que l’espanhòl i domina durament. Poirem dire
qu’aurem obtengut «pro», nonmàs quand l’occitan serà
devengut la lenga d’integracion indispensabla dels individús dins la societat...
Que recomandariás a una persona qu’a aprés l’occitan (a l’ostal, a l’escòla, etc.) quant al sieu comportament lingüistic quotidian, sens la far venir una persona
militanta e l’obligar de viure de constantas situacions
incomòdas? Es possible de far un usatge normal e pas
traumatic de la lenga, segon las diferentas esfèras de
comportament social?
Recomandariái a una tala persona de se metre a parlar occitan dins la mesura de çò que vòl assumir. Çò ideal seriá de
practicar l’occitan sens paur, tostemps, amb totas menas de
personas. Mas sovent es pas possible. Donc almens cal assajar de parlar occitan dins de situacions qu’òm pòt assumir de
manièra rasseguranta, de tal biais qu’òm i tròbe de plaser.
Mas cal èsser lucid: e mai quand volètz parlar occitan de
manièra pacifica, tranquilla e non militanta, de situacions
conflictualas finisson que s’impausan sempre, tard o d’ora.
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Regularament, tombatz sus d’occitans alienats que regetan
violentament la lenga de lor país e que refusan de l’ausir o
de la legir dins la vida publica. L’afar del mètro de Tolosa
o mòstra ben. Que òc: sèm dins una situacion de conflicte
lingüistic. Es un conflicte que nos es impausat cada jorn a
causa de la penetracion forçada del francés, de l’italian e
de l’espanhòl dins lo territòri de la lenga occitana. Existís
pas de coexisténcia armoniosa entre occitan e francés, entre
occitan e espanhòl o entre occitan e italian: es un mite.
Cossí se pòt far per evolucionar, per que la lenga quite l’espaci «militant» qu’a viscut fòrça ans e passe a un espaci
«normal» dins la societat occitana?
Paradoxalament, cal aver, uèi, una actitud militanta e volontarista per qu’un jorn, dins lo futur, l’occitan devenga enfin
una lenga normala e non militanta.
Dins lo sens de la question precedenta, o per la completar,
creses que i a agut un excessiu ligam entre la lenga occitana e l’occitanisme politic, fach que per un costat salva
la lenga mas de l’autre l’a politizada?
Cada còp que volèm parlar occitan, remetèm en question
inevitablament un aspècte important de las règlas de comunicacion de nòstra societat, perque l’occitan i a pauc de
plaça. Donc retrobam sempre lo conflicte lingüistic. I podèm
pas escapar...
Ara: remetre en question los usatges socials de comunicacion, es ben una question de politica. O sabèm, la politica
es l’implicacion del ciutadan dins la vida de la pòlis, de la
«ciutat», de la societat organizada. Tròbi donc logic, respectable e legitim de voler defendre l’occitan sus lo terren
politic. L’occitanisme politic es coratjós e admirable, mas
sovent manca d’una vision lucida del conflicte lingüistic e,
per tant, defend pas la lenga occitana de manièra pro eficaça. Cal ensenhar la sociolingüistica als occitanistas, e
sustot als occitanistas politizats.
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La musica en occitan a fach un boom dins las darrièras
trenta annadas e, malgrat qu’es pas encara dins una situacion de normalitat, la siá situacion es pas marginala. Per
contra, la literatura occitana es complicat de la trobar e
los autors son pauc coneguts, çò que provòca una escassa
distribucion e un escàs public de legeires. Que manca per
consolidar un espaci literari occitan potent?
Cal unificar o coordenar l’ofèrta. Ja avèm d’editors eroïcs, de
festenals del libre, d’associacions d’estudis literaris e de prèmis. En tot respectar la libertat absoluda dels escrivans e la
diversitat necessària dels editors, nos cal de luòcs centralizats
que fagan conéisser la disponibilitat de las òbras existentas e
que fagan editar o reeditar las òbras indisponiblas.
Un autre aspècte es de chifrar a la forma d’occitan que se
publica en literatura. S’agacham la rèsta del Mond, vesèm que
tota literatura potenta, dins una lenga normala, es sempre una
literatura difusada dins una lenga estandard. L’estandardizacion democratiza l’accès a la literatura.
Avèm la solucion d’un occitan estandard pluricentric, que
respècta los dialèctes en tot cercar la convergéncia. Cal editar
totas nòstras òbras literàrias en occitan estandard (dins una de
sas sèt modalitats: occitan estandard general, occitan estandard gascon, occitan estandard lemosin, occitan estandard
auvernhat, occitan estandard vivaroalpenc, occitan estandard
niçard, occitan estandard provençal). En mai d’aquò, tota òbra
qu’es pas en grafia classica a l’origina, la cal rendre disponibla
en grafia classica per ne facilitar l’accès a totes. Aquò enebís
pas de far, en mai d’aquò, d’edicions eruditas de las versions
originàrias per los especialistas.
Lo president F. Hollande prometèt en campanha que
França ratificariá la Carta Europèa de las Lengas Regionalas e Minoritàrias. Creses que la ratificarà?
Vesi doas ipotèsis. Siá Hollande es tan cinic coma François
Mitterrand e farà pas res per ajudar l’occitan, malgrat sas
promessas. Siá Hollande es realament umanista, mas finòcho,
e benlèu ajudarà l’occitan en tot proclamar son admiracion
contradictòria per de mostres del jacobinisme coma François
Miterrand e Jules Ferry. Hollande a una implantacion electorala fòrta en Lemosin, en Occitània. Esperem qu’aquò l’aja
rendut sensible a la lenga occitana.
S’o faguèsse, quinas consequéncias creses que poiriá aver
pel futur de las lengas dichas regionalas de França?
De consequéncias positivas, probable, mas encara tròp
limitadas. L’aplicacion de la Carta Europèa facilitariá benlèu un pauc l’accès a l’occitan. Mas lo programa
d’aquela carta es minimalista e prevei pas de mesuras sufisentas. Garentís pas l’organizacion de la transmission de la
lenga occitana entre las generacions, ni lo drech de s’exprimir en occitan dins totes los actes de la vida publica, ni
solament la promocion de l’occitan coma lenga prioritària
de comunicacion en Occitània...
Es possibla una màger normalizacion de la lenga occitana sens una màger integracion politica de las entitats

administrativas que la dividisson, sustot dins lo cas de las
grandas regions de França?
Las regions administrativas de l’estat francés an pas lo
poder legislatiu necessari per oficializar, per ensenhar e per
sosténer eficaçament l’occitan. Una integracion politica de
las regions d’Occitània, amb de poders pus estenduts, seriá
una bona causa per la lenga d’òc. Mas es un objectiu politic.
E o cal assumir.
Qual efièch creses qu’a agut lo fach que l’occitan siá lenga
oficiala e reconeguda en Val d’Aran e dins la rèsta de
Catalonha?
Aquò permet a la lenga de recebre un sosten fòrt dins una
part de son territòri, la Val d’Aran. Es tanben un exemple que
cal far conéisser melhor dins la rèsta d’Occitània. Es important de dire a las collectivitats localas que son en retard a
respècte d’Aran e que devon aconsègre un melhor nivèl de
proteccion per l’occitan.
Ara, i a dos limits a aquel estrambòrd aranés. D’un caire,
l’estatut de l’occitan en Aran demòra insufisent e a pas pogut
inversar la subordinacion devèrs la lenga espanhòla. D’autre
caire, la promocion de l’occitan en Aran —e en Catalonha—
deu anar mai luènh dins las iniciativas de solidaritat amb la
rèsta de la lenga occitana; Aran e Catalonha devon assumir
pus clarament lor vocacion d’èsser un motor e un exemple per
normalizar l’usatge de l’occitan pertot en Occitània.
Creses que l’occitanisme politic se deu limitar a de partits especificament occitanistas o creses que l’occitanisme
deu ensajar de penetrar dins lo rèsta de las formacions
politicas d’Occitània, e mai sián filialas de partits amb
sedença a París?
Los dos apròchis son respectables e complementaris. Nos
cal de movements politics occitans especifics, centrats en
Occitània, qu’ajan l’independéncia coma objectiu politic
principal, per fin de garentir las melhoras condicions de
subrevida de la lenga d’òc. Tanben i a de grops occitanistas
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actius que fan un bon trabalh dintre certans partits franceses. Pereu, d’occitanistas d’Aran fan un trabalh fòrça
important dins certans partits catalans e espanhòls. Dins
los partits monegasques e italians, es pus dificil de saber
çò que se passa.
L’occitanisme social dels ans 60, 70 e 80 atenguèt una
cèrta recuperacion de l’occitanisme social e la fin del
desprestigi de la lenga, per un costat i a plan de camin a
percórrer sus lo terren de la lenga: ça que la, la continuitat logica de l’occitanisme social a un occitanisme politic sembla qu’avança pas, e o fa solament en coalicion
amb los grands partits franceses. Que li manca, a l’occitanisme politic, per arribar a la meteissa estapa que
d’autres movements nacionals d’Euròpa, coma los còrses, los catalans, los irlandeses e quitament los bretons?
L’occitanisme aguèt de succèsses dins los ans 60 e 70, mas
coneguèt una crisi terribla dins los ans 80 que lo menèt al
minimalisme e gaireben a un risc de suicidi intellectual
(malgrat d’excepcions notablas).
Uèi i a de tendéncias contradictòrias dins los rapòrts entre
occitanisme e politica. Çò positiu es qu’evolucionam pauc a
cha pauc vèrs lo professionalisme, vèrs una diversitat màger en
musica e literatura, vèrs una vision pus equilibrada de l’espaci
occitan e vèrs una acceptacion de l’independentisme coma una
opinion respectabla, e mai se rèsta minoritària dins l’occitanisme. Çò que nos manca, son quatre causas:
1. Es indispensable d’organizar la transmission de la lenga
occitana entre las generacions, dins de familhas volontàrias e
en organizant de nuclèus —o de rets— de locutors complets e
actius. Lo sociolingüista american Joshua Fishman o explica
fòrça plan dins Reversing Language Shift (Inversar la substitucion lingüistica, 1991). Del mai seguirem aqueles objectius, del
mai la lenga occitana serà audibla dins la societat, del mai poirem far pression per obténer de cambiaments culturals e politics.
2. Se cal avisar qu’una revendicacion independentista
ajuda las lengas minorizadas a subreviure pus eficaçament.
Es lo cas uèi per lo catalan, lo basco, lo galèc, lo còrs, lo sarde,
lo galés, lo breton (un pauc) e lo gaelic escocés (un pauc).
Foguèt tanben lo cas, recentament, per las lengas minorizadas de l’èx-URSS, l’eslovac, l’eslovèn e l’albanés de Kosova.
L’independentisme, e mai siá dificil dins l’estat francés, nos
ajuda a analisar lo conflicte lingüistic amb mai de luciditat
e mens de tabós. Joshua Fishman a parlat d’aquel tèma dins
Language and nationalism (1973).
3. L’occitanisme politic deu parlar a la populacion occitana coma es. Se cal pas limitar a la lenga e a la liberacion
nacionala, tanben cal parlar de longa de las preocupacions socialas e economicas dels abitants del país, amb una
analisi fòrta, d’un biais franc, sens autocensura, mas sens
exageracion tanpauc. L’autocensura, que consistís a relegar
los tèmas especificament «occitans» en fin de programa,
en linhas pichonas, es una estrategia totalament ineficaça;
empacha la populacion de remarcar que i a de movements
politics occitans.
4. Cal perseguir los esfòrces de professionalizacion, tant
dins l’occitanisme cultural coma dins l’occitanisme politic.
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Cal mai de permanents, mai d’argent per menar campanha,
mai de mecenatge privat e mai de soscripcions popularas.
Es fòrça malaisit, solid, mas cal passar per aquelas fasas per
se desvolopar.
Quant a una autoritat per la lenga occitana, vesèm que
i a doas acadèmias: lo Congrès Permanent de la Lenga
Occitana e l’Acadèmia de la Lenga Occitana-Consistòri
del Gai Saber. Que ne pensas de las doas institucions? E
del fach que n’i aja mai d’una?
La multiplicacion d’organismes concurrents de codificacion
revèrta l’immaturitat de l’occitanisme. De fach nos retrobam pas amb doas, mas amb sièis acadèmias potencialament
concurrentas...
1. Lo Conselh de la Lenga Occitana (CLO), fondat en 19961997, encara existís juridicament. Es lo sol organisme scientific e collegial que, fins ara, a produch un trabalh regular, que l’a rendut disponible al grand public e qu’a garentit
la continuitat de la nòrma classica dempuèi Alibèrt. Donc,
per ieu, lo trabalh del CLO a una valor normativa qu’es
prioritària e inegalada.
2. Lo recent Congrès Permanent de la Lenga Occitana voldriá prene la succession del CLO mas, es vertat, a agut
un foncionament pauc clar. Ara, pasmens, aquò fonciona
melhor. Donc participi a aquel Congrès dempuèi gaire
e, amb d’autres lingüistas, assajam d’i garentir la continuitat amb lo blòc de nòrma Alibèrt-CLO. Veirem ben
s’aquò capita...
3. La recenta Acadèmia Occitana-Consistòri del Gai Saber a
l’avantatge de rapelar la necessitat d’un occitan estandard.
Mas o fan de manièra tròp rigida, pas brica pluricentrica, e
riscan de far fugir las bonas volontats. En mai d’aquò, respèctan pas lo blòc de nòrma Alibèrt-CLO. Ça que la, cal
manténer un contacte positiu amb eles e cercar de los menar
al consens.
4. Lo recent Institut d’Estudis Araneses (IEA) participa al
Congrès Permanent. Tant melhor! Mas en parallèl, se presenta coma una autoritat que vòl codificar tota sola l’aranés.
Aquò crèa doas o tres divergéncias completament inutilas
entre lo blòc de nòrma Alibèrt-CLO e l’IEA. Seriá aisit de
las resòlver amb un pauc de bon voler...
5. Una Comission Internacionala per la Normalizacion Lingüistica de l’Occitan Alpenc a editat en 2008 una guida
ortografica per las Valadas. Lo resultat es a l’encòp positiu perque pòrta de solucions ineditas, mas tanben negatiu
perque respècta pas totjorn lo blòc de nòrma Alibèrt-CLO.
Divergéncia inutila!
6. Lo recent Conseu (= Conselh) de l’Escrich Mistralenc
s’ocupa de la grafia mistralenca. Dins los neologismes e los
mots sabents, se preocupan pas de cercar la convergéncia
amb lo blòc de nòrma Alibèrt-CLO qu’a una granda avança
dins aquel domeni. Preferisson de formas inutilament calcadas sus lo francés, e sovent en contradiccion amb la quita
nòrma mistralenca de las originas.
Lo sol camin intelligent es de garentir l’estabilitat de la
nòrma per fin de consolidar l’usatge. E ansin amplificarem pus
eficaçament las foncions de comunicacion de la lenga. u
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Joan-Carles Martí i Casanova: la lluita incansable
per la llengua, des d’un dels extrems del territori
Agnès Toda

Avui ens desplacem a Elx per parlar amb
un dels membres del Consell Assessor de
L lengua Nacional : l’escriptor i activista
Joan-Carles Martí i Casanova.
El seu vincle amb Elx li ve de família, si bé,
com que els seus pares n’hagueren d’emigrar
per motius polítics, va néixer a Marsella i,
després, va viure a Sydney. Finalment, quan
tenia catorze anys, va poder retornar al poble dels seus pares.
Des de 1974 el trobem vinculat a moviments
per la llengua i la cultura catalanes, i a l’Associació per la Llengua El Tempir d’Elx, de
la qual va ser president durant quinze anys.
Com que fa cinc anys que treballa a Guardamar, ara col·labora molt activament no
solament amb El Tempir, sinó també amb
La Gola de Guardamar.
Volem conèixer-lo més a fons i, a través de
l’entrevista, conèixer millor aquesta seva, i
nostra, part del territori.

Com comença la teva implicació amb la llengua catalana? Quan t’adones que cal passar a l’acció i hi prens
part activa? Per què?
Sóc fill de la frontera valenciana més meridional i de l’emigració de la darreria dels anys cinquanta del segle xx. Quan
vaig arribar a Elx, a catorze anys, als meus cosins germans els
feia gràcia i es reien de mi quan em sentien parlar en valencià
amb l’accent anglès que tenia aleshores; un accent que vaig
perdre en menys d’un any fins al punt que tothom està convençut que sóc un llaurador de la zona més rural del Camp
d’Elx, d’on és la meua dona i on s’han criat, en gran part, els
meus dos fills. En canvi, els agradava presumir de cosí que
parlava en castellà amb aquest mateix accent anglòfon tan
exòtic, a l’Elx de 1973.
A Elx hi havia un fenomen curiós. Els meus oncles havien
parlat en valencià als cosins nascuts durant els anys cinquanta
del segle xx però en castellà als nascuts durant els anys seixanta. Això passava molt, en una mateixa casa! Em vaig
adonar que hi havia una situació de liquidació de la llengua
i de la cultura familiars. En els darrers trenta anys això s’ha
revertit i aturat en bona part. La resistència interna és digna
de ser estudiada. En 1974, abans de complir setze anys, acudia a reunions polítiques clandestines, on era el xiquet del

grup. Vaig publicar el meu primer article en català a la revista
de l’Institut de Carrús l’any 1976. Com que anava a classes
de nit, signava com «l’ocell nocturn», perquè de dia treballava. L’any següent, a dènou anys, vaig ser un dels quatre
professors de la I Campanya Carles Salvador de català per
a adults. He estat ficat en molts dels saraus per la llengua
catalana fets a l’Extrem Sud des de 1975. L’any 1985 vaig ser
un dels promotors de la gran manifestació pel valencià a la
ciutat d’Alacant: «Alacant, sí a la nostra llengua», perquè es
pretenia, des de sectors alacantins, que passés a ser considerada «zona de predomini lingüístic castellà». Milers de catalanoparlants de les comarques veïnes vam inundar la ciutat.
Què creus que t’aporta el fet d’haver nascut a Occitània?
I d’haver viscut a Austràlia?
He dedicat una gran part del darrer any a reflexionar-hi. És
el rerefons de la meua darrera novel·la, encara sense publicar,
que és una mena de biografia-ficció amb línies màgiques que
es desplacen al llarg del temps del somni dels aborígens australians i de quatre generacions de la meua família. El títol
és Els països del tallamar. El tallamar, al Camp d’Elx, és
el lloc on la sèquia gran divideix les aigües cap a sequioles
menors que menen a les «faenes» o propietats rurals amb casa
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inclosa . Em trobe sempre en aquest tallamar que s’obre cap a
països, llengües i cultures diverses . Pensa que, més enllà de la
meua infantesa i primera adolescència passades fora del país,
he dedicat la meua vida a l’exportació del calçat, primer, i a
la promoció turística internacional, després . Visc, unes quantes setmanes l’any, en altres països europeus per motius professionals . A l’edat de deu anys parlava quatre llengües i sóc
considerat un parlant nadiu a França o a la Gran Bretanya . A
vint-i-dos anys vaig assistir a una Escola Occitana d’Estiu a la
Provença, perquè havia estudiat la gran poesia trobadoresca
medieval i tenia un deute pendent amb la terra de naixença .
Ara sóc un valencià de llengua i cultura catalanes; és la sèquia
principal i la més estimada . La meua catalanitat em fa ser universal . Així i tot, tinc la sort de poder obrir portells sempre
que vull . Faig d’ambaixador permanent de la causa d’aquesta
entrevista . L’altre diassa, a Guardamar, un matrimoni anglès
se’ns presentà, a ma muller i a mi, amb un petit diccionari
català-anglès . La dona havia après unes quantes frases i ens les
va voler obsequiar . Érem el primer matrimoni catalanoparlant
que havien conegut després de cinc anys a Guardamar . Pensaven que era una llengua residual i simbòlica . D’aleshores ençà
han conegut altres catalanoparlants que parlen català amb mi
però castellà amb ells . Em passen moltes anècdotes d’aquestes .
Quina ha estat la teua formació i a què et dediques professionalment?
Em vaig diplomar en Turisme i, posteriorment, em vaig llicenciar en Traducció i Interpretació (especialitat anglès-francès) a la Universitat d’Alacant . He fet formació continuada en
Màrqueting i Publicitat . Vaig ser cap d’exportació en el calçat
de molt jove i ara sóc tècnic superior de l’administració local
per oposició, com a cap de promoció turística: a Elx des de
1986 i a Guardamar des del 2007 .
ets un dels activistes, per la llengua catalana, més coneguts del país Valencià. pel que fa a l’extrem sud, ets un
referent clar. Quina ha estat la teua trajectòria?

A quinze anys vaig aconseguir una gramàtica catalana en
una llibreria elxana i em vaig comprar el «Fabra»i uns quants
llibres en català . Els primers dos llibres foren Nosaltres els
valencians, de Joan Fuster, i La llengua dels valencians, de
Manuel Sanchis Guarner . Vaig continuar amb la Crònica de
Jaume I, la Crònica de Ramon Muntaner, les Poesies d’Ausiàs Marc i les Converses fi lològiques de Pompeu Fabra .
Quan hi pense ara m’espante . A mi, però, em va semblar
normal aleshores . L’any 1976 vaig ser membre del Consell
Popular de Cultura Catalana a Elx, on vaig connectar amb
el moviment catalanista actiu a la ciutat des de mitjans dels
anys seixanta del segle xx al voltant de la figura cabdal de
l’advocat Antoni Bru . Vaig començar a escriure i publicar
poesia i algun conte, de molt jove; però el meu activisme em
va fer desatendre la meua escriptura literària durant molts
anys . Fer totes dues coses, més enllà del fet que vaig fer els
estudis universitaris d’adult casat, i fer-les bé lleva d’un costat
i de l’altre i acostume a exigir-me molt . A tall d’exemple, vaig
ser qui va promoure el Primer Encontre de Poesia Catalana al
País Valencià l’any 1979 amb poetes vinguts de totes les terres de llengua catalana . Hi vingueren noms mítics com Joan
Fuster, Vicent Andrés Estellés, Joan Brossa, Raimon i Ovidi
Montllor, entre molts altres joves poetes de la Generació dels
Setanta . Tota aquesta intensa activitat va fer que, al cap dels
anys, fos nomenat el primer president de l’Associació Cívica
per la Llengua El Tempir d’Elx l’any 1993, de la qual vaig ser
president quinze anys, fins al 2008 . Estic especialment orgullós d’haver estat el director de la revista El Tempir publicada
durant aquests anys, que va esdevenir un referent sobre la
situació sociolingüística de l’Extrem Sud .
A hores d’ara, he baixat molt l’activitat activista de primera
línia . Estic, però, a disposició de l’actual president, JosepEnric Escribano, i de la junta directiva, formada per un grup
reduït de joves fidels a la llengua del país i molt treballadors .
Duen a terme una activitat frenètica davant els atacs continus
al català a Elx . He hagut de prendre un repòs per a escriure,
reflexionar i donar a conèixer la gran ciutat catalanoparlant
més al sud de totes . Així, l’any 2011 vaig publicar el llibre Des
del rovellet de l’ou d’Elx a l’editorial Voliana, d’Argentona,
dirigida per Jordi Solé i Camardons, que ha donat a conèixer
Elx per mitjà de les tres edicions que ha tingut fins ara . A
més a més, vaig tenir l’honor de ser un dels impulsors, l’any
2001, de la Proposta d’Elx, i el primer president de la Federació d’Organitzacions de Llengua Catalana, la FOLC, entre
el 2005 i el 2007, amb seu a Tortosa, a proposta meua . Les
comarques centrals són per a mi les que fan de clau i volta
entre Catalunya i el País Valencià amb capitalitat a Tortosa .
He tingut sempre clar que els uns sense els altres, la part sense
el tot, significa un esquarterament i una mutilació .
No deu ser fàcil, des d’elx, treballar per la llengua catalana. Com aconseguiu fer difusió de el tempir i difondre
el català? Com us financeu?
El Tempir deu tenir, a hores d’ara, dos centenars d’afiliats, que
paguen una quota anual modesta . És, sens dubte, un punt de
referència de la catalanitat al sud valencià . Vaig elegir aquest
nom per a l’associació perquè tempir és un mot que tan sols
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català és hegemònic, tenint en compte
la presència d’urbanitzacions de ciutadans del nord d’Europa, majoritàriament de la tercera edat. És una situació
inestable i fronterera, i cal viure-hi per
a apreciar-la en la seua complexitat. Ara
bé, no em cansaré de dir que «faig vida
en català». I si la faig és perquè es pot
fer. He denunciat sovint el que anomene
«sociolingüístiques de cap de setmana».
Vénen de Barcelona, València o les
seues rodalies, passen un matí al centre
turístic de la ciutat i se’n van dient que
no han sentit parlar gaire en valencià.
és d’ús popular a l’Empordà i al Camp d’Elx. Com passa en
aquestes aventures, es tracta d’un grup reduït de cinc a vuit
persones que menen a terme una tasca ingent. Ara, l’empenta
d’Elx, la ciutat industrial més important del País Valencià,
es deixa notar. A Elx, de les pedres en fem sabates: la gran
indústria del corredor del Vinalopó. El Tempir, ara mateix,
s’ha trobat que el PP ha guanyat les eleccions municipals després de trenta-dos anys de ser el municipi valencià més gran
amb un govern municipal de l’esquerra estatal. El Tempir no
rep cap subvenció i és vist amb malfiança des del poder valencià. Per a saber-ne més podeu entrar al lloc web www.eltempir.cat o a la pàgina Tempir d’Elx del Facebook.
En poc més de sis mesos de legislatura, El Tempir ha presentat més d’una cinquantena de queixes lingüístiques en el
darrer any i mig al síndic de Greuges, pel que fa a l’Ajuntament d’Elx, governat per una gent que, entre les primeres
decisions que va prendre, va canviar el logotip «Ajuntament
d’Elx» per «Ayuntamiento de Elche». A més, han començat
a llevar retolació en català per posar-la en castellà. L’atac és
frontal i tenen el cinisme de dir públicament que no van en
contra de la població valencianoparlant. Elx té 230.000 habitants i és l’autèntica capital cultural de l’Extrem Sud davant
d’una Alacant molt afeblida. Hi ha una fita cultural tan important com el Misteri d’Elx, cantat en català des del segle xv. A
Elx hi ha el 40% de catalanoparlants; el 88% afirma entendre
la llengua i un terç dels xiquets de tres anys són escolaritzats
en català per desig dels pares, quan la demanda real i contrastada supera el 50%, però no és atesa per la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana. Estic convençut que
El Tempir ha estat cabdal en aquesta evolució positiva. Cal dir,
a més a més, que el teixit intel·lectual, educatiu i cultural d’Elx
s’expressa sovint en català malgrat que l’ús al carrer baixe
molt, fins i tot entre els qui haurien de donar llum i no fum.
Al sud del sud, la realitat en matèria lingüística deu ser
molt complexa, oi? Com la definiries?
Dels tres llibres que he publicat, els dos primers són estudis
de sociolingüística pel que fa a la meua ciutat i la resta del
territori catalanoparlant. Es tracta d’una realitat desconeguda,
on es pot passar des del 20% de catalanoparlants, a la ciutat
d’Alacant, a ciutats mitjanes, com ara Monòver o Crevillent,
que superen el 75%, fins a pobles petits i zones rurals on el

Creus que al País Valencià o als Països
Catalans fan falta més associacions com la vostra?
No hi ha cap llengua al món amb una xarxa d’associacions
per la llengua tan atapeïda com la catalana. L’adhesió dels
catalanoparlants és, malgrat tots els entrebancs, admirable.
Cal apel·lar, però, a una major militància lingüística personal. Això és d’una importància vital. S’ha de començar per
un mateix: parlar català sempre i tothora. Això no vol dir que
no es puga canviar de llengua, però aquests canvis de codi
han de tendir a ser tan excepcionals com passa en qualsevol
territori lingüístic.
Com intentaries deixar clar a un valencià no convençut que la seva llengua i la llengua catalana, així com
l’aragonès oriental, posem per cas, són totes una mateixa
llengua?
La població menor de trenta-cinc anys, al País Valencià, ha
tingut ensenyament, si més no, d’algunes assignatures en
valencià. De les generacions més grans, una part important ha
estat alfabetitzada en català d’adult. Estic convençut que una
majoria dels valencians catalanoparlants reconeixen que es
tracta d’una mateixa llengua. Els proveïdors, clients i agents
comercials catalans, de passada per Elx, sempre han parlat
català amb els catalanoparlants d’Elx. Al meu avi o a mon
pare, no se’ls hauria acudit mai parlar en castellà amb un
català. Ho he observat dotzenes de vegades, tant en el sector
industrial com en el turístic o com en les relacions personals
dels meus conciutadans. Quan un grup d’amics elxans vam
visitar la ciutat de València, devers l’any 1975, ens van preguntar de quina part de Catalunya érem, i això que empràvem
un valencià d’Elx dialectal entre nosaltres. El desconeixement
de les parles valencianes ha estat també molt gran, però això
no ha interessat esmentar-ho. Ara l’anivellament interessa a
alguns sempre que siga intravalencià. Un senyor del Vinalopó
o del Maestrat també som «sospitosos» a València. Així i tot,
hem evolucionat molt. Tant TV3 com, en part, Canal Nou han
jugat a favor nostre. A hores d’ara, qui defensa el posicionament de l’enunciat ho farà més en castellà que en català, i les
crides secessionistes acostumen a eixir de la ciutat de València i d’una zona d’influència molt pròxima o d’espanyolistes
convençuts que no saben valencià o no fan un ús habitual de
la llengua. A aquesta persona, si és per ignorància, intentaLlengua Nacional - núm. 82 - I trimestre del 2013
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ria convèncer-la que el problema no és la unitat de la llengua
catalana, sinó que l’únic problema que tenim és la substitució
lingüística del valencià pel castellà.
Què opines que passa en matèria de llengua al País Valencià: s’avança, es retrocedeix o s’està estancat? Per què?
Ara mateix estic molt preocupat per tots els retrocessos que
s’anuncien en temes d’ensenyament amb la supressió de la
immersió lingüística (amb un nou programa trilingüe) que
tant ha fet per tornar a valencianitzar les grans ciutats. En
termes absoluts, al País Valencià, en els darrers quaranta
anys hem guanyat més parlants dels que hem perdut. Així,
el procés de substitució lingüística s’ha revertit a la major
part de les comarques i hi ha bosses importants de xiquets
catalanoparlants a les grans ciutats. El problema és l’ús
social del català a les grans ciutats valencianes, un fenomen que sembla escampar-se, encara d’una manera moderada, a les ciutats mitjanes. Les classes dirigents no han
sabut donar exemple i ens falten personalitats que facen de
models lingüístics. D’altra banda, la possible independència
de Catalunya durà conseqüències per als catalanoparlants
que quedarem dintre l’Estat espanyol. Penseu que gairebé
la meitat de la comunitat lingüística catalana viurem fora
de la nova República Catalana. Ara mateix les incògnites
són molt grans i caldrà molta militància al País Valencià
i a les Balears si volem subsistir com a poble. El futur del
català a l’Estat espanyol, com ha passat sempre, s’haurà de
negociar, amb duresa, entre Barcelona i Madrid. Els valencians, i els de les Balears i la Franja d’Aragó, ens haurem
de cohesionar i enfortir-nos des de dintre per no deixar-nos
ensorrar. Pel que fa a la Catalunya del Nord, un Estat català
no pot dur més que avantatges.
I en matèria de construcció nacional? Com veus la realitat al País Valencià? Parlar de «Països Catalans» encara
és un tema tabú?
Que és un tema tabú, és evident i no descobriré res nou. La
intel·lectualitat valenciana més compromesa s’ha convertit en
possibilista i poregosa. A mi m’ho sembla. Em preocupa quan
els missatges arriben des de sectors «unitaristes» que defensen un «particularisme» a ultrança fonamentat en les aspiracions de la ciutat de València. La ciutat de València pesa molt,
però el País Valencià és un país de ciutats grans i mitjanes de
pes, en una mesura molt més gran del que passa a Catalunya,
on el pes de Barcelona és aclaparador i indiscutible. Hem de
guanyar València, però València ha d’escoltar el seu país. Sóc
fusterià en la mesura d’aquest «plural», d’uns Països Catalans
que m’agradaria veure federats en un futur: «ser valencià és
la nostra manera de ser catalans»; jo hi afegiria: «ser català
és la nostra manera de ser valencià», i totes les combinacions
possibles pel que fa als germans balears. L’espanyolisme ho ha
tingut sempre molt clar: a València i a Madrid. El fet que un
percentatge creixent de valencians, a totes les comarques, tinguem aquest sentiment, no els agrada gens. Malauradament,
aquest provincianisme, pel que fa a la nació, abunda també
molt a Barcelona i a Catalunya. No té cap importància, però
la meua família fa més de set segles que deu viure a l’an42
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tiga Governació d’Oriola i em dic Martí-Osona i CasanovaGilabert pels quatre cognoms. Ser tractat com un exotisme
per alguns que no poden remuntar-se tan lluny, no deixa de
ser torbador. No dic que calga tenir aquesta dosi d’arrelament
«catalanesc», però deu ser un altre senyal del nostre esquarterament i de la submissió que hem patit aquests darrers segles.
Per a avançar en termes lingüístics al País Valencià, cal
passar per alt la denominació «català» i centrar-se en la
denominació «valencià»? Per què creus que passa? Penses
que es podrà superar en algun moment aquesta situació?
A mi la denominació «llengua valenciana» no em tranquil·
litza, ans al contrari, per legítima que siga; perquè veig que
darrere hi ha un projecte diferenciador que pot ser més o
menys suau segons qui l’empre. En canvi, emprar «valencià» ho faig cada dia. A mi em retreuen que empre «llengua
catalana» en els meus escrits. El que és pervers és convertir «llengua catalana» en tabú al País Valencià. Ho entenia quan venia de sectors secessionistes, però no ho entenc
quan m’arriba d’alguns professors de Filologia Catalana o
de personalitats que defensen la unitat de la llengua. I per
què no he de poder dir «llengua catalana»? Per què he de
censurar-me quan sé que aquesta autocensura serà emprada
en contra meua pels mateixos que em demanen «estratègia»
i «moderació»? Quin bé faig a la causa? Els mateixos que
t’aconsellen —des d’un pretès seny— que empres «llengua
valenciana» són els qui s’emprenyaran si un home d’Elx
empra lèxic del català central que no ha dit mai, però que
s’alegraran si empra lèxic del valencià central, que tampoc
no ha dit mai. Es volen fer compartiments tancats, i no hi
estic d’acord. La garantia de futur de la llengua catalana
és la lliure circulació entre tots els seus territoris. Darrere
de tot això hi ha una agenda política que no és la meua i
ningú no em podrà dir que no m’he dedicat a valencianitzar la meua ciutat amb resultats dels quals em sent orgullós. Això de dir que els valencians ens allunyem de la llengua perquè emprem un model allunyat de la parla és una
altra fal·làcia. Als parlants hiperperifèrics, i més que jo és
impossible, ens passa sempre i no passa res! Hem de partir
de nosaltres mateixos, és clar, però s’ha de ser rigorós tant
a València com a Barcelona pel que fa a la llengua de tots.
D’altra banda, ser un valencià de llengua i cultura catalanes,
a l’Extrem Sud del País Valencià, et fa haver d’atendre fronts
diversos atesa la quantitat de provincianistes alacantins,
de valencians regionalitzadors disfressats de nacionalistes i d’espanyolistes convençuts que pretenen aconsellar-te.
Cadascú és cadascú i no hi incloc «els catalanistes», perquè
són els millors valencianistes que conec. Partir de la realitat
que t’envolta no vol dir haver de compartir-la, malgrat que
siga mereixedora de respecte. En cas d’haver seguit aquesta
màxima, fa més de trenta-cinc anys, no tindria el català com
a llengua de cultura i, possiblement, no hauria transmès el
valencià d’Elx als meus fills. S’ha de partir de la realitat per
a avançar i mai per a recular.
Joan-Carles, moltes gràcies per aquesta dilatada entrevista.
Agraïm la teva atenció i les teves generoses explicacions. u

internàutica

Llibreries
Daniel Ruiz-Trillo

I

nternet és ple de llocs on trobar llibres: llibreries, editorials, biblioteques, propostes, recomanacions... Cada
vegada s’utilitzen més els llibres digitals i també es fan
comandes i cistelles d’anar a comprar a través d’Internet.
Ara bé, molts dels webs i blogs de llibreries són també una
bona manera de donar-se a conèixer i, a partir d’aquí, molta
gent les visita in situ.
Llegir és un plaer, una activitat humana que, malgrat el
pas del temps, no passa mai de moda; al contrari, s’adapta
als nous temps i a les noves tecnologies. Justament per això,
la xarxa —les xarxes socials en general— i els llibres van de
bracet. Amb un cop d’ull a Internet podem comprovar que
la majoria de les llibreries i editorials tenen blog, compte de
facebook i fins i tot de twitter. Hi podem trobar les novetats i
milers d’activitats que fomenten la lectura i el coneixement.
Les llibreries
http://www.alexandriallibres.com és una llibreria de Sant Cugat

cèntrica, atractiva i molt gran. Hi podeu trobar moltes
novetats editorials i llibres d’escriptors santcugatencs.
- núm. 82 - I trimestre
del 2013 des
43 de 1987 i tenen més de vint mil títols
Són llibreters
a disposició nostra.

tes, diccionaris, cuina, històrics, poesia… i una secció
dedicada a Menorca.
http://www.llibreria3i4.cat és la llibreria valenciana per excel·

lència, ubicada al carrer Sant Ferran de València. S’hi
poden comprar llibres en línia i comprovar que el seu
catàleg és gran i de matèries ben diverses: novel·la,
assaig, cinema, ciències, clàssics, diccionaris, ecologia,
ensenyament, feminisme, filosofia, fotografia…
http://www.llibreriacatalana.com és el blog de la Llibreria Cata-

lana de Perpinyà, on hi ha productes —tant musicals com
literaris— propis del Rosselló i també diccionaris i obres
didàctiques.
http://libreriacompas.com/llibres és el web de la Llibreria

Compàs d’Alacant. A més d’obres en paper, també en
tenen per a lectors digitals, portàtils, tabletes o telèfons
iPhone, iPad, iPod Touch o Android.
http://www.lla2deviladrich.cat on trobareu tots els llibres relacionats amb les Terres de l’Ebre i amb escrits de persones
d’allà. És una de les llibreries més antigues d’Europa (fundació any 1760) i disposa de més de 200 m2 amb més 15.000
llibres per triar. u

http://carrermajor.blogspot.com és el blog de la llibreria Carrer

Major de Sant Coloma de Gramenet, un indret familiar,
acollidor i ple de llibres, revistes i moltes activitats que
afavoreixen la lectura i donen suport als autors locals.
http://www.llibreriaombra.cat és el web de la llibreria L’Ombra

de Rubí, que és cèntrica i que compta amb un catàleg ben
ampli d’obres per a tots els gustos.
http://www.latralla.com és el web de la llibreria La Tralla de

Vic, que també té blog, facebook i twitter. Tenen llibres infantils, juvenils, de poesia, d’assaig, de lleure, de
viatges, diccionaris... És una llibreria fundada el 1976 i
compromesa amb la literatura local i comarcal, que dóna
suport als autors i editors de la zona.
http://laploma.blogspot.com és el blog de la llibreria La Ploma

de Barcelona, ubicada al barri de la Sagrada Família.
Aquesta llibreria, especialitzada en l’Àfrica, fa recitals,
presentacions de llibres, cursets, tallers i, com a més destacat, la festa africana.
http://www.quartcreixent.cat és el web de la llibreria mallor-

quina Quart Creixent, situada a Palma, on podeu trobar tots els llibres en català, a més de revistes, música
i cinema, i també llibres d’aprenentatge de la llengua.
http://www.llibreriamanent.com és el web de Can Manent, la

llibreria menorquina més antiga (té més de cent anys).
Situada a Maó, tenen novel·les, biografies, clàssics, con-

Passeig de Gràcia (Barcelona)
Foto: R. Puig Coromines

BiBliografia
El nivell C
de català

J. Macià; A.M. Muñoz;
J. Marcet; P. Mingarro; G. Verdés; M.H. Vergés,
Com dominar el nivell C,
Editorial Teide,
Barcelona 2012.

R

ecentment ha estat publicat el llibre de text Com
dominar el nivell C, obra
conjunta de sis professionals de
la llengua amb una dilatada experiència docent .
És un llibre, de 390 pàgines,
pensat com un ajut per a superar
les diferents proves del nivell C
de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), no sols
les escrites, de gramàtica i d’expressió o de comprensió textual,

L’Albertí
il·lustrat

Santiago Albertí,
Diccionari de la llengua
catalana il·lustrat,
Albertí editor,
Barcelona 2012.
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sinó també la prova oral . Es
tracta d’un manual que dedica
tot un apartat a l’expressió oral
(complementat amb un vídeo
penjat al web de l’editorial) . I tot
plegat des d’una perspectiva
eminentment pràctica . Com diu
la nota introductòria, nivell C és
la denominació popular per a
designar el certificat que atorga
la DGPL i correspon al C1 del
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, elaborat pel Consell d’Europa .
L’enfocament donat a la gramàtica respon a la realitat d’ús
de la llengua avui, defugint un
cert academicisme en l’ensenyament-aprenentatge de l’idioma .
El manual cerca d’agrupar els
diferents recursos expressius segons el contingut que es vol
transmetre (idea de quantitat, de
temps, de lloc, etc .), sense separar-los per raó de la seva categorització gramatical . Així mira
de respondre a les necessitats
reals de la gent .
En cada lliçó es combinen
aspectes teòrics i exercicis pràctics (aquests darrers, sota l’epígraf de «Posem fil a l’agulla»),
acompanyats de quadres, esquemes i il·lustracions . Igualment,
en cada lliçó hi ha un dibuix (al
capdavall, a la dreta) que representa una frase feta que el discent ha d’endevinar: la primera
és, precisament, «posar fil a
l’agulla» (i en vénen, segui-

Q

uè era la «Coronela»,
o qui va compondre
l’òpera «La favola
d’Or feo», o fins a quants violoncels pot arribar a tenir una
orquestra, o si la xirimoia té
llavors, són qüestions que en
principi no t’esperes d’un diccionari de la llengua il·lustrat .
Sovint els gràfics aportats són
sumaris i cal recórrer a l’extens
diccionari enciclopèdic o, ras i
curt, segle xxi, a internet .
Aquest no és el cas . En un mateix volum es combina, actualitzada, la valuosa tasca lexicogràfica de Santiago Albertí
(1930-1996) amb el suport de
vuitanta-sis làmines temàtiques, perfectament detallades i
ben visuals, tot i ser, només, en
blanc i negre (els exemples inicials, triats a l’atzar, correspo-
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dament, més d’una cinquantena;
encara que alguna no sigui fàcil
d’endevinar, creiem que es tracta
d’una manera ben enginyosa
d’anar aprenent expressions de
la fraseologia popular; n’hi ha
una, d’aquestes frases, que poquíssims repertoris de modismes recullen: «anar amb una ala
arrossegant» = anar malament
de salut); a la darrera pàgina del
manual hi ha les solucions de
cada dibuix-endevinalla .
I ara que parlem del concepte
frase feta, fem notar que el
DIEC2 s’hi refereix així: «a) Expressió d’ús corrent en la llengua .
b) Frase que presenta un alt grau
de fixació, el significat de la qual
no pot ésser deduït del significat
dels seus components .» D’on deduïm que potser no és prou precís
de fer correspondre aquest concepte de frase feta al de locució
verbal, com fan els autors
d’aquest manual que ressenyem
(pp . 43 i 211) . Per un costat i en
sentit ampli, els refranys i totes
les locucions —no únicament les
verbals— poden ser frases fetes,
i per un altre i en sentit restringit,
es fa servir el concepte de frase
feta precisament per a designar
les frases que no són ni refranys
ni locucions verbals o adverbials
(p .e ., a bodes em convides) . De
cara a afinar aquest concepte és
molt recomanable l’article d’Albert Jané «La fraseologia popular», dins Llengua Nacional,

III trimestre del 2009, núm . 68,
pp . 19-22 .
Cal dir que Com dominar el
nivell C és un llibre que tracta
molts temes, agradable a la
vista, que fa de bon llegir i de
bon estudiar .
Posats a fi xar-nos en alguns
detalls de redacció, anotem un
parell de casos a millorar en
una altra edició: « . . . tenim
paraules agudes, si la vocal
tònica (o forta) recau en l’última
síl·laba (pantalons) . . .» (p . 16),
per « . . . tenim paraules agudes,
si la vocal tònica (o forta) és (o
s’escau, o va) en l’última síl·laba
(pantalons) . . .»; «En la unitat
anterior has vist com donem
directament una ordre o una
prohibició (recorrent a l’imperatiu i al subjuntiu, respectivament)» (p . 58), per «En la
unitat anterior has vist com expressem directament una ordre
o una prohibició (recorrent a
l’imperatiu i al subjuntiu,
respectivament)» . Sens dubte,
també fóra desitjable unificar al
llarg de tot el llibre —d’acord
amb la normativa fabriana—
l’ús de per i per a davant d’infi nitiu .
En resum, Com dominar el
nivell C és un llibre de text que
confiem que farà un bon servei
als usuaris . u

nien a «coronela», «òperes»,
«orquestra» o «fruites») .
Pràctic i de consulta fàcil,
aquest diccionari s’adreça inicial ment a l’ensenyament (sigui
quina sigui la reforma que se’n
faci; a raó de dues cada deu
anys . . .), però és ampliable a altres sectors, amb un rigor i una
claredat que a vegades es troba
a faltar en diccionaris molt més
«canònics» . A tall d’exemple,
deixa ben resoltes les defi nicions de «xampany» i «cava»,
contràriament a les proposades
pel diccionari normatiu (IEC),
que hi passa de puntetes (no especifica mínimament per què en
ben pocs anys hem deixat de dir
«xampany» canviant-ho per
«cava») . Per acabar, anotarem
només un petit error, atribuïble,
segur, als impagables follets de

la impremta (avui informàtics) .
En la làmina cor responent a
«vaixella», a la tassa de te se li
ha escapat un pervers accent
obert . . . o és una altra insídia del
senyor Wert per anar espanyolitzant els nostres estudiants? u

C ARLES R IERA

VÍCTOR PALLÀS

BiBliografia
L’invent de
l’espanyolitat

Lluís Garcia, Imma Grande,
L’invent de l’espanyolitat,
Fundació Catalunya-Estat,
Barcelona 2012.

A

questa obra ens mostra
com el topònim Espanya
i el gentilici espanyol
han anat perdent el seu sentit de
designació geogràfica originari
per a donar pas a un concepte
polític de base exclusivament
castellana i amb una profunda
càrrega de caràcter nacional i imperialista .

Spock i jo

Elena Villalba Lizandra,
Spock i jo / De la ciènciaficció a l’espiritualitat,
Editorial: Llibres de l’Índex,
Barcelona 2011.

Els autors treballen a partir
de tres eixos: l’històric, el psicomètric i el lingüístic .
Des del punt de vista històric,
mostren com a partir de la instauració de la nissaga dels Borbons
(els autors eviten les denominacions tradicionals de Felip V, etc .)
es va acordar la divisió política
entre la Hispània i la Gàl·lia —
que ja incloïa la Provença als seus
dominis— romanes . El nou rei
de Madrid va prendre com a base
el regne de Castella i Lleó, molt
poblat però sense estructures
capaces de controlar el poder del
monarca . D’aquí en sorgí una monarquia «absolutista, militarista,
fiscalment insaciable, exacerbadora de l’etnocentrisme castellà i
fomentadora d’una forta xenofòbia contra les nacions no castellanes» . Els autors repassen també
aspectes com la Constitució de
1812, en què «La Nación española» és definida a partir de la
«reunión de todos los españoles
de ambos hemisferios», excloent-ne, per tant, els indígenes i els
esclaus; les guerres dites Carlines
i que ells anomenen —al meu parer encertadament— castellanitzadores; la dictadura de Primo de
Rivera; la frustració republicana
del 1931-1936, en què la «Nación
española» es continua identificant

A

questa obra és el primer
llibre d’història escrit en
català sobre Mr . Spock i
sobre Star Trek . Es tracta també
del primer llibre del món que
analitza la figura del famós vulcà
des d’un àmbit d’espiritualitat i
alhora científic .
L’autora és compositora de
música electrònica i practica la
meditació zen des de fa gairebé
vint anys . Aquestes característiques i el seu interès permanent
per l’evolució i el creixement
personal li han permès d’escriure
un llibre absolutament original .
La seva vida interior acompanya
tots els temes de Star Trek que es
comenten en els diversos capítols, i la figura de Spock, amb les
seves qualitats vulcàniques, li
serveix de model per a fer-ho .
Spock i jo és una experiència
viva, una visió fascinant sobre la
llegendària sèrie televisiva Star
Trek, sobre Mr . Spock i sobre la
vida .
Hi trobem deu capítols, deu
temes diferents interrelacionats:

amb la castellana, ara fins i tot
simbòlicament, mitjançant la bandera tricolor; la guerra de 193639, que ells anomenen la gran
guerra castellanitzadora; la postguerra, i els temps actuals .
Des del punt de vista de la
psicometria social analitzen minuciosament i crítica les enquestes del Centro de Investigaciones
Sociològicas (CIS), posant en
evidència les contradiccions i deficiències dels qüestionaris, i molt
especialment, la manera com darrere d’una aparent metodologia
científica i neutra s’hi amaga en
realitat un potent instrument de
manipulació i conducció ideològica, destinat a conformar una
única nació castellana, sobreposada damunt de les nacions i identitats històriques existents, però
subtilment amagada sota la denominació de «española» .
Pel que fa a la llengua, els
autors repassen amb bisturí de
plata les diferents denominacions i definicions que apareixen
al diccionari de la «Real Academia de la Lengua», curiosament
—però no pas casualment— creada l’any 1713 . La RAE significa, a partir d’aleshores, «la
institucionalització del poder
com a autoritat lingüística suprema en un territori, Espanya,

multilingüe: galaicoportuguès,
lleonès, basc, castellà, aragonès,
català i occità» . L’any 1925, en
plena dictadura castellanista
(amb el català, la bandera catalana, etc . prohibides), la RAE
aprofitarà per a fer la passa històrica definitiva, adoptant «el
nombre de ‘lengua española’ en
vez de ‘castellana’» . El moment
més apoteòsic de la RAE, però,
arribà durant el franquisme, és a
dir, durant un dels moments en
què l’odi, la xenofòbia i la persecució s’exacerbarien amb més
intensitat sobre les llengües no
castellanes . La RAE ho celebrava d’aquesta manera «quiere
que la 16ª edición de su Diccionario se difunda ya por el mundo
con el sello de la nueva España
imperial . Por eso [ . . .] se le ha puesto como fecha la del glorioso
Año de la Victoria, 1939» .
Els autors ens ofereixen en
aquesta obra —una obra imprescindible— una visió psicològica
i antropològica de la història, una
visió que és rigorosa i innovadora
alhora . I, molt especialment, una
visió de les relacions de poder i
de domini — passades i actuals— entre les nacions de la península antigament anomenada
Espanya . u

música; art i estètica; vegetarianisme i ecologisme; ciència i
tecnologia; humanisme i evolució; esoterisme; espiritualitat
zen, mística i amor . . . Una part
important del llibre parla sobre
Spock i espiritualitat, els dos
temes de més relleu en aquesta
obra . Perquè l’autora veu Spock
(el dels anys seixanta, l’autèntic
i original) com l’ànima de Star
Trek, i la vida en la dimensió
espiritual .
Aquest llibre, doncs, és un
viatge que ens porta de la ciència-ficció a l’espiritualitat, de la
imaginació i la fantasia a la part
més profunda de l’ànima, guiats
per un dels personatges de ficció
més carismàtics, misteriosos i
futuristes de la història .
Villalba diu: «Spock m’ha
inspirat més enllà dels seus creadors gràcies a la seva màgia . És
un personatge fascinant, una font
d’inspiració il·limitada, un arquetip transformador . No calen paraules, enlluerna amb la presència; manifesta dignitat i magni-

ficència, misteriosament sense
ego, i en aquest assaig tot això es
compara amb el zen i l’ésser
humà del futur .»
Nosaltres estimem la nostra
terra, la nostra història, la nostra llengua . Però hem de tenir
en compte que la cultura i la
història són temes oberts . Hem
de continuar creixent, obrir
nous camins, evolucionar i mirar cap al futur . Aquest llibre
escrit en català i amb visió de
futur és un petit gra de sorra per
a continuar avançant en la construcció del nostre país . Necessitem gent valenta, amb projectes de futur i originals . El nostre passat i la nostra identitat ja
queden prou reflectits en moltes
publicacions editorials, cosa
que sens dubte és molt interessant . Però Catalunya necessita
també mirar cap al futur, que
siguem creatius i innovadors .
Aquest assaig és una clara expressió de tot això . u

MARCEL FITÉ

LÍDIA PUIG
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BiBliografia
Qui estima la
llengua...

Quim Gibert,
Qui estima la llengua,
la fa servir,
Editorial Barcanova,
Barcelona 2013.

E

l sostre d’una de les sales
de l’Ateneu Barcelonès
va arribar als nostres
dies presidit per un escut de la
ciutat de Barcelona . La restauració que no fa gaire s’hi va dur
a terme va permetre descobrir
que a sota d’aquella pintura més
o menys moderna n’hi havia una
altra que havia estat púdicament, o potser intencionadament, tapada, censurada .
Es tracta de la peça El temps
despulla la veritat, obra de
Francesc Pla, dit el Vigatà . Una
al·legoria en què Saturn apareix
desvestint una figura femenina

(que ensenya una cama fins una
miqueta més amunt del genoll) i
que està envoltada d’un seguit
d’àngels que subjecten alguns
instruments científics que simbolitzen els atributs propis de les
diferents arts liberals .
Desconec si el que motivà la
censura de l’escena, que al seu
temps probablement presidia el
gabinet del propietari de l’immoble, el senyor Josep Francesc
Ferrer de Llupià, baró de Savassona, va ser la visió de l’esmentat genoll de la dama o bé el
tema de fons de la pintura, és a
dir, el fet de posar de manifest
que el temps acaba despullant la
veritat . L’al·legoria del Vigatà, en
aquest cas, no requereix pas cap
comentari .
He pensat en aquesta composició pictòrica mentre llegia el
llibre Qui estima la llengua, la fa
servir, de Quim Gibert, perquè
allò que l’autor fa amb la seva
obra és bàsicament pelar la ceba
de les nombroses fal·làcies, enganys i autoenganys que disfressen la realitat lingüística en què
alena la llengua catalana . En
efecte, Gibert, amb un excel·lent
coneixement del tema i auxiliat
d’una base de dades exhaustiva i
rigorosa, dedica una bona part
del seu assaig a desmuntar els
tòpics astutament difosos per
terra, mar i aire; a combatre els
prejudicis pacientment inoculats
als cervells dels parlants catalans; a desemmascarar les moltes
mentides difoses des de diversos
mitjans, i a denunciar els abusos
que constantment es cometen
contra les llengües minoritzades

De Verdaguer
a Ferrater
Narcís Garolera,
De Verdaguer a Ferrater.
Aproximacions
a tretze escriptors,
Angle Editorial,
Barcelona 2012.
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i, en aquest cas concret, contra la
llengua catalana .
L’obra, però, és bàsicament
una reflexió sobre els diversos
comportaments lingüístics dels
catalans, els quals rarament es
corresponen amb els comportaments lingüístics d’altres parlants
de països que viuen en una situació de normalitat comunicativa i
que, en molts sentits, tampoc no
es corresponen amb els usos tradicionals dels mateixos catalans
al llarg de la seva història .
L’autor dissecciona lúcidament i senzilla aspectes clau de
la situació psicolingüística i sociolingüística en què es mouen
els parlants de la llengua catalana actualment . Sense defugir
mai el detall ni el raonament, ens
mostra la realitat diversa i contradictòria de les relacions verbals que mantenen els ciutadans
catalans amb els parlants d’altres
llengües, especialment amb els
de parla castellana, francesa i
italiana que viuen en el seu domini lingüístic .
Si algú vol saber per què reacciona com reacciona davant les
diferents situacions lingüístiques
en què es troba quotidianament,
sense excuses ni subterfugis, i
quines són les causes externes
(sociolingüístiques) i internes
(sociolingüístiques i psicològiques) que el porten a fer-ho de la
manera que ho fa —amb un excés
de timidesa, de pactisme i fins i
tot de por acumulada—, que llegeixi aquest llibre .
Si vol saber per què no es duu
a terme una indicació tan senzilla
i eficaç com la que proposava

R

ecull d’un seguit de
treballs de Narcís
Ga rolera, catedràtic
emèrit, crític literari i editor
de textos, sobre Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Joan
Puig i Ferreter, Caterina
Albert, Josep M . de Sagarra,
Josep Pla, Joan Coromines,
Josep Pin i Soler, Francesc
Pujols, Josep Carner, Pere
Calders, Avel·lí Artís-Gener i
Gabriel Ferrater, sigui per
presentar-ne textos inèdits,
oferir-ne reinterpretacions,
apuntar-ne dades biogràfi-

Ferrer i Gironès: «Si tots sempre
parléssim en català, sense renunciar-hi mai, ja n’hi hauria prou»,
que no es deixi perdre aquesta
publicació .
Aquest escrit posa també en
evidència l’existència d’un procés
de substitució lingüística, dut a
terme —com mostra l’autor— a
voltes amb subtilitat i traïdoria, i
que conté a més una anàlisi dels
sentiments i de les conductes induïdes dels qui el pateixen i una
explicació de les estratègies de
manipulació emprades pels qui
mouen els fils del poder .
Formalment, l’autor demostra una excel·lent capacitat d’extrapolar històries i arguments per
a traslladar-los a l’àmbit dels
comportaments lingüístics . Així,
els diferents capítols solen començar amb un relat al·legòric,
generalment entretingut i encertat, circumstància que fa que la
lectura —amb múltiples informacions i exemples— esdevingui
lleugera i agradable i que arribi
al lector d’una manera més clara
i alhora profunda .
L’obra, elaborada amb un enfocament innovador i molt convenient, és, en defi nitiva, una
obra clara i senzilla, però ben
argumentada i documentada .
Molt adequada per a anar traient
els diferents vels i capes de guix
amb què des de segles han anat
intentant embolicar el cap i embolcallar la llengua dels parlants
catalans . u
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ques desconegudes, establir-ne afinitats i divergències
o aproximar-se a l’essència
de l’escriptura de cada autor .
Així Garolera contribueix a
ampliar el coneixement literari i lingüístic d’alguns dels
noms més destacats de les
lletres catalanes de la Renaixença ençà . u

D’ACORD, PARLEM
D’AGRICULTURA
BIOLÒGICA I SOSTENIBLE.
PERÒ COMENCEM
PEL PRINCIPI.

Segur que un pagès de fa dos segles podria donar-te lliçons sobre coses que ara ens semblen molt
modernes: la cultura de l’esforç, el reciclatge, el valor de l’aigua o la sostenibilitat. Vine a comprovar-ho
al Museu de la Vida Rural i descobreix un dels discursos museogràfics més moderns i més ben travats
del nostre país. Un museu que, mitjançant les instal·lacions més innovadores, s’encarrega de
refrescar-nos alguns valors que vénen d’antic, però que cal tenir presents per encarar bé el futur.

www.museuvidarural.cat / info@museuvidarural.cat / T. 977 870 576

PER SABER ON ANEM,
CAL SABER D’ON VENIM.

