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Ja sabcm que la llengua empra mccanismcs de  perfecció. per tal com 
I'cxcrcici de la comunicació rcqucreix un grau molt alt de  pnicisió en 
allb quc cs vol dir. 

Un dcls mccanismes més cnccriats pcr a diferenciar el genere 6s la 
terminació cn /-a/ i /-el -per al fcmcní i per al masculí, rcspectiva- 
mcni-, so que només ocorrc, a l'hora de pronunciar-ha, en la parla viva 
occidental -1'oricntal scmpre ho assimila cn tina vocal neutra-. Així. la 
ma és esqucrra i el peu 6s csqucrrc. 

Aqucsla marca. perb. va moli mes cnlla dels adjectius: tcnim farsa 
substantius -sobreiot. qualiricatius- que, en el dialec~e occidental, 
porten aqucsta marca. Així, tcnirn. pcr cxcmple, u n a  artista pero u n  ar- 
tiste (pronunciat amb e tancada) i, corn aixo. socialiste. pessimiste, 
masoquiste, copiste, ctc. 

No fcm cap apologia a favor de l'acceptació d'aquest sufix -iste ni 
tanipoc no prctcnem atacar la Normativa -que,  dc fct, ja rnostra algún 
cas dc difcrenciació (la psiquiatra i el  p s i q u i a t r e b ,  pcrb volem fcr-hi 
rzlcrkncia perquii 6s un mccanisme de disiinció larca rendible i que cns 
poi estalviar inoltes ambigüitats. 1 Cs que una llengua que serveix per a 
fcr cikncia i que cls ordinadois i la tecnica d'un món civilitzat com ara cl 
nostrc han d'utilitzar, cal que sigui d'allo més exacta. 1, en aquest cas, si 
I'analista poi Csscr u n  analista o una analista. l'analiste 6s scmprc 
masculí. 

Aixi iiiatcix, aqucsta icndiiiicia a la rigorositat esquitxa, idhuc,  cls 
antropbnims: cs pot scntir. pcr qualsevol poblc de parla occidental. qiii: 
la gcnl diu Batiste en lloc de Ba(p)tista. 

Aqucsta propnsta, que a prirncr cap d'ull, us pot semblar rcvoliicio- 
nhria, hcii d'cnicridrc que no ho Cs, ja qiic, al cap i a la Ti, aixo no nlccia- 



ria cn nbsolut cls parlants orientals -ja hcrn adduit el peque- ni als 
mitjans de comunicació iiudiovisuals que erncten des de Barcelona. 

En conscqütncia. arran dc lotes aqucstes consideracions, podem dir: 

- El rnccanisrne -iste/-ista ajuda a evitar arnbigilitats i malentesos, i 
resulta Forp cíicac en la llengua parlada occidental. 
- La distinció de gbncrc 6s de les més cconorniques de la llengua 

(alrnenys pcr cls parlants occidentals), car amb un ininirn canvi de to 
vocalic. wbcin una quantiiat d'iníormació considerable. 
- A rnCs, i tcnint en cornpte que la norma general diu que el rnascu- 

lí s'cscriu amb -e i el l'cmcni amb -a, 6s saludable dc reduir al maxirn Ics 
cxcepciuns que no Tan sinó cntcrbulir I'aprcnentatgc de la nostra Ilen- 
gua. 
- l .  linalment, podcrn dir que cl Ict que la llengua castellana no faci 

aquesta distinció, no vol dir que cn catalh no la puguern fcr. Oi que d'ai- 
xo sc'n diu Ssscr un home ~ r c a l i s t c ~ ?  


