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Sabem que habituairnent solen pronunciar-se certs mots moniament 
amb eis accents desplagats. La majoria de les vegades aquests desplaga- 
ments de l'accent s6n deguts a la inflthda del CasteM, perquk aquestai 
liengua tamb6 els ha desplagats i aixb ha innist en el catalB, La p m  
n'és que només apereixen aquestes anomaties en els mots en que I'acwn- 
. tuaci6 catalaaa i h castellana no coincideixen, i r a m  vegades en els que 
presenten una total coincidencia. Engeneral, podem di que tant el cata  
com el ca8teM solen conservar I'accentuaci6 llatina orighWa, perb en 
casteiik hi ha f-a casos de wi d'accunt, canvi que no s'ha produit en 
carta&. Els mots en que I'aeccnmaci6 c a t a h a  no coincideix amb la 
catalana solen Bseer mots culks; entm aquests n'hi ha de ben correnta: 
atmmfeM. textil, pudgrd &@E, &C.; d'altres s6n d'un iis m& especia- 
iitzat: medui.ia, os- alvi2d, temWat, hnrcdcit, elactrode, e&. 

És cert que en alguns mots p0pdid15 tatalans s'ha prodult mepcionaI- 
ment aigun desplqament d'accent i a q w ,  com és natural, cai wep- 
tar-lo; perb en els mots cuita i'iaecartuacib que cal tenir en compe~ és 
sempre I'etimolbgica, i tot mwi d'acwat no justifiiat és considera 
ingdmissible. En l'obra de fixad5 del cS& modem, aquesta norma ha 
estat sempre observada i aiKi s'han fka! molts termes cultes inde- 
pendentrnent si I'accentuació odrreda wbcidia o no amb la del castellil. 

Pompeu Fabra ja traeta aquest tema en diverses convarsasfiloldgiqu~ 
on exposa ben clara- el sea ctiteri. Vegem-ho. 



Aixf, en la conversa núm. 333 Ilegim: 

«Un fet ben establert de I'woludó fonktica del iiati vulgar 6s la 
conservoció de l'accent. Un mot pot sofrir eanvinments que alteren 
pregonament La seva eitrncturn.. pero la s p a  vocal accentuada per- 
sisteix sempre, conservnnt el seu accent. Les exeepcions a aquesta 
regla s6n comptadíssimes 1 remunten al Uati vulgar.» 

Quant a la influhncia del casteilh en el canvi d'accentuaci6 i que aquesta 
influencia no ha de condicionar les solucions catalanes, nomes cal tenir 
en compte la conversa núm. 334, on Fabra es manifesta wmpletament 
contundent. Diu textualment: 

«Res no pnlesa tant la supeditació d'una Uengua a una altrn com el fet 
de trabar-se en aquella hdhuc les grafies i les pronúncies equiwcndes 
d9aquesta»... «tot aixb revela certament la supeditació del catali... 
Pd, jhi hn cap prova mes evident d'aquella snpeditació que el el fet 
de retrobar en -tal$ totes les @es equivocades o les accentuacions 
enbnies del casteUh?» 

Aquesta llengua presenta un nombre considerable de mots d'origen 
erudit amb I'accent desplacat: héroe, Óvalo, imbécil, vértigo, médula, 
aimbfem, poligono, ctclope. lbts aquests mots presenten en catala la 
pronunciaci6 castellana, i segurament no hi corregirem I'accentuacib 
equivocada sin6 a mesura que el castellh corregira la dels mots castelians 
corresponents. Quan els castellans deien telégrama, quilógramo, nosal- 
tres deiem tel6gram, quildgram; avui diem ja telegrama, quilogram, pero 
mentre els castellans diran midula, atmdsfera, imbécil, no és pas fhcil 
que nosaltres accentuem correctament aquests mots dient medul.la, 
atmoSfera, imbecil.» 

Mes endavant. en la núm. 335, torna a insistir sobre el tema i, després 
d'exposar que «h0m ha sostingut en dlfermts ocasions que el catalb tenia 
la tendkncii n tractar com a plms els esdníixols Uatins i grecs...», nega 
aquesta tendencia del catala al desplawment de I'accent i acaba dient: 



aEn el a-, ai contrari, res no s'oposii a 1% consedd de I'm- ' :: j 
Uatí. Eh mrs casos de dislocad6 de I'accest no obeeixen a cap 
tend&ncia general de la Ilengun; n'hi ha de regrrssius (c&tig), c ~ m  
n'hi ha de prognssius fllosop), i llur existhcia no pot en cap m ~ w r  
Jusüficar d'rltenr arbitdiirment I'accentuadó clilsstcri, m en la 
majorin d'elh h m m  d'esforpr-nos a restnbb aquests, preferinfilo- 
sqf a filosofi pa&gqf a pamgqf, eom aixP mateix heroi a heroe, 
Ddmosfpm a atm&fem..» 

Veiem, doncs, ben clar que tot desplacament de I 'awnt que no sigui de 
cap manera genui sin6 degut a la influencia del castellh no ha d'ésser 
admb, peque atempta contra el geni de la nostra llengua. 1 cal comba- 
tre'l si no volem trencar la tradici6 observada en la ¡lengua des de sempm 
i defensada tan aferrisadament per Fabra, com hem vist m& amunt. 

Finaiment, cal tenir en compte el que diu 1'Institut d'ñstudis Cataians 
en la recent publicaci6 Prvposkl pw a un estdndard oral de Ia Ilengilo 
catakna.1-FonPtica (1990), on recorda, en l'apartat «Accentuació», que 
no 6s recomanable d a  dislocacid de l'accent en cultismes: tel+gmma per 
telegrama, reptiI per r&pri& atmdsfera per afmosferrg, textil per textil». 

La conclusió de tot aixb no pot Osser m& evident: no hem d'admetre cap 
desplacament de l'accent que no sigui justificat i, per tant, cal rebutjar 
els despla-ents arbitraris en els casos que hem esmentat mCs amunt, 
peque s6n contraris a la manera de ruar els cultismes en la nostra 
Uengua. 


