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Ja seria hora que restiWssim a fa Ifengua una estnictura morfosintBctica ben 
genurna, ben arrelada en la nostra tradicid quan el m e  encara no es tmbava 
en condiciona de dsixar-se conv8ncer ni per intetferhcies Iingtiistiqueg ni per 
prejudicis ideolbgics. 

I cal restituir-la preckwnwnt pequ8 era i Bs una eina al servei de la Ibgica i de la 
preeislb. Es tracta de la disüncib entre sl quin (o bé, els qui, qui,aquells qui, 
tothom qui, qualsmd qu~) 1 ei qm. en les oracions de relatiu substantives, As 
a diaquelles oradons que no porten anteden1 explktt, la qual cosa fa que tota 
I'oració introdu'ída per algun deJs promnr#, esmentais subsütueixi el substantiu 
om8s. A hores d'ara ja s6n ben poca ela qui encara recorren a aital dtstinclb 
ciariricadora, sob ra  d'enqh que els mltjms de comunWi6 escriEs fan mans i 
m8nigw>s per tal de desqualifiav predsrmient el que ens dlferenciava de la 
Ilenguavelna. 'Ruimatelx,negligir la uülnsii de I'ús de -El quir: persona; ei que: 
cosa, contradiu no tan sda la llengua popular (mcordem la quantitat de refranys 
quecomencen per q u i m e ~ ~ s e l e s p e n s a t c t ~ ) s i n ó t m b 6 l ' ú n l c a  
normativa vigent, que tan sola admet les wnstfuccions amb quim en oracions 
relatives substantlves referides a pmma; par exemple: que ho porti quin 
yu~ui; el1 crMa aqueJls qui* s7m escdtava m aquel1 quin mt 
@&re; tothom qub vingui que entri; s<xtia amb aquells quhr havia con m...= 
mentre reserva .el que. per a conatruocione referides a e m w ,  equlvaienta al 
=lo= neutre de I'espanyol., o be a lea oradons adjedm I'antecedent del promm 
reiatlu de les quals ia ha esht dit. m la qual cosa resulta innece8dria la 
repetidd. AM, serien-exemples del ptimer úsde 4 quw: da em di& d qu@ 
vds; cal que* passa Bs que no ho d a ;  m'avlndd amb el que* em di&..* 
menimqueseranexemplesdeisegen k8qequesthomeiel~home)q~m 
ooneimrahirsón gemans; m'han tnun& el teu Illbre i els (els Iiíbres) que. haga 
perdut, e&*. 

Cal parar mment, doncs, en eis avantatges que representa el fet que la Bengua 
daiana pugui compSar amb una distincib entre les construcclons pefsonals i 



neutres,la qual cosa permet de bandejar unes confusions tan preuades pels 
lingíiistes de rebaíxes. Fixeu-vos en aquests titulars d'un diari actual: (Avui 
15-9-91) 

*La faculta1 d'lnformatica de la UPC fa aquest mes una experibncia pilot per als 
estudiants de primer curs. Les dasses estan destinades sobretot uals que. 
provenen de FP per rebaixar els suspensos entre aquest col.lectiu d'ectudiantsm 

Evidentment hom no acaba d'esbrinar el valor de la frase que inicia e l s  qua: 
Es tracta d'una omissid i hem d'entendre 4 s  (sstudiants) que*? Peh en aquest 
cas és absurd repetir td seguit *estudiantsr darrere d.lect iu* .  Altrament, si 
suposem que no hi ha omissib, sin6 úsermni de 4 s  que. per 4 s  quin imaginen 
qub hauriem d'entendre si, en lloc de substantiu femenl rclassesm, s'hi trabes, 
poseu percas, un substantiu masculicom ~cursosr . Aleshores hauriem d'enten- 
dre, si fa no fa, que *Els cursos estan destinati als (cursos) que provenen de FP*. 

Si aixb és un model de llenguafuncional, I'brgan deu anar per mal camí ... Pero 
tot seguit continuem Ilegint: 

aUnaoportunitat per als qui venim de F.!?* 

Aquí el model,o m& aviat el gust del corrector, ha canviat; pequb si en I'altra 
oracid es tractavade la primera possibilitat ens sembla una despesa absurda de 
mots, i si, com esdeve palbs , s'avenia amb la segona suposicid la incorrecci6 
identificaria la funcionalitat amb la incongrubncia, perqub no ens voldran pas fer 
creure que el verb provenir va introduit per que* i el verb venir va introduit per 
qui* .... I heus ací que el joc continua encara i al dessota mateix podem Ilegir: 

alnform&tica fa cursets per reduir el frac& dels aqus no fan el COU*. 

Vaja, no estavem pas assabentats que ara els cursets tamb6 fan el COU ... Quina 
escolaritzeció tan exhaustiva o...quin model de llengua tan poc útil ... 
El mateix model de llengua que -rebaixa* suspensos en lloc de reduir-los. Ja 
podem,doncs,comprovar I'ambigüitat que provoca el fe1 d'entestar-se a no fer 
servir el quin i substituir-lo sistemhticament per el *que* o, el que a la llarga és 
pitjor, confondre a pler ambdues construccions indiscriminadament. 

Les eines lingiilstiques no entrebanquen la funcid, m& aviat enriqueixen la 
Ilengua. Si exterminen -1s qui., quan llegirem o sentirem: 



rEl que.& ha.p#f& aqmWi8 am&. Haurem de demanar: RI$%I?J P 
plznuclp tres EHeesegw 

d a  hem el qus erill has m n a b . .  No sabrem SI Bs en Pm, o M@!## ., &$1 2 

Cineme aquesta hirda, o Me1 Ilibm del que1 pi38mm fa un moment , , . -  
, I .) .,. 

Així,doncs,sembta que en aqueet pals encara continuem ancorrUs al di vBII- 
ment de garfar 4 I I  a caaa 1 que no es notir. Sembla que algú mdf m 41 
s'enteeta a posar de moda I'unfforme IlngüWc del centre, no íos m8 
qua lW gend bessó de lakmadeu Fabmgal ens pogueg tialar dscetalen&W& i 
1 aix0 pera w n s  qtri no ia dentífie .... i 

1 

El d a  que aawpkmm que Vi is  &una e8&uotum IlnQiiIsHCa o d'ufi mbE-nO 
perjudica nhigi5 ai ea;dev6 &ii. Ibgic, precie 1 lmuMtuIMe; el dia que, a mé8 s 
m&, padrem m 8 h  amb orgull que ets mcts 1 lea e;shucnitW I l m U Q 8  
tamM se-n pera Mentificamos, pera unir-nos i per a dignfnCat-fi08 com a 
poble de ptwisament Iiiure, haurem comen@ a entrara la via de la cihncia. Amb 
objedMt8t. 

La interferbnda no &a I i n g ~  íuwbftal; Bs m& aviat una func56 essen- 
ciai deis oolonttmfm. 


