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En els mitjans de comunicació (i tambe, malgrat que no tan sovint, 
en alguns llibres d'escriptors actuals), lamentablement, el catala que 
s'usa cau molt freqüentment en errades o abusos lexics de tot tipus. En 
aquest anicle intentarem deixar de banda tots aquells mots que, pel fet 
d'ésser manlleus lingüístics, no s6n en el Diccionan i tots aquells errors 
que puguin provenir de la traducció o adaptaci6 d'un mot estranger. Ens 
centrarem basicament en la confussió entre dos mots semblants. I'ús 
dels mots amb un signiíicat no apropiat, I'abús de determinades expres- 
sions ... 

Hi ha una serie de mots que. sense saber per que, sembla que s'han 
posat de moda i que tothom tendeix a usar arnb preferkncia a formes 
m6s correctes i amb un significat molt més precís. 

Un exemple d'aixb, el constitueix el mot dlgid que. tot i que potser al- 
gun dia el Diccionari n'especifiqui I'ús referint-se al moment culminant 
de quelcorn (no solament d'una malaltia, com consta fins ara, o refent a 
un fred intens). no té per que utilitzar-se indiscriminadament pertot 
arreu: "Sota el sol estimat que es troba en el punt m& dlgid". 

Un altre mot semblant és singladura, que com podem veure també 6s 
usat amb un significa1 que no li 6s propi, ja que singladura o singlada 6s 
el camí que fa una nau en un dia: "1. ..] coL1aborar aciivament en la sin- 
gladura pacffica que ens va pemetre enterrar les seqüeles de la Dictadura 
[...]" (Avui 10-8-91). 

Un mot que fa molt de temps és moda, i del qual se'n fa un clar abús, 
6s punta #iceberg, en una accepció que no consta en el Diccionari. perb 
que segurament caldrh afegir-hi: "La recent detencid de1.s membres d'una 
xana de persones que es dedicava a la compra-venda d'informació perso- 
nal no Ps sin6 la punta d'un gran iceberg: I'iceberg infonndtic [...]" (mi- 



que1 Porta Perales, Avui 16-1-92); "No 6s m i s  la seguretat urbana el que 
s'enfonsa sota la punta d'aquest gran iceberg que freu el cap per Roses 
[...p (Punt 4-6-88). 

Aixi rnateix, abans d'introduir-ne la nova accepció en el Diccionari, 
caldra veure si es consagra l'ús del mot serrell en el l&xic en el carnp de 
la polltica, que tant s'ha utilitzat últimament: "Considerem el tema del fi- 
nancarnen!, inclds el deLs denominats "serrells: com u n  dels punts cen- 
t r a l ~  delsprbxims quatre anys C...]" (Avui 31-1-88). 

Un error freqüent 6s la confusió del significat de  mots diferents; per 
exemple, a Catalunya Radio es confonen els rnots audiforia i audiencia 
( J .  Amat, 16-11-88). En el text següent també es confonen amarratge i 
amarrador: 'Els arnarratges tindran presa d'aigua, electricitat i televisió" 
(Avui 27-2-91). 

En un altre text es diu originalment allh on calia dir origindriament: 
"L%tudi Museum originalment portava a t e m e  la seva missi6 a l'espai 
d'un "lofi" a la pari alta de la cinquena avinguda" (Montsenat Vendrell, 
Avui 20-11-91). 

Malgrat que sigui un error rnolt sovintejat en el registre oral, parabri- 
res i eixugavidres tenen significats diferents: "Maria fiu funcionar el pa- 
rabrises" (Ferran Torrent, IJn negre amb u n  saxo). 

El mateix succeeix amb planell i plano[: '%..] finques per on passard la 
nova via, segons els planelis trantesos pel Ministen a cada Ajuntament" 
(Punt 13-8-91). 

En un altre escrit s'usa tester (Iloc on hom tira els tests de terrissa), 
en lloc de testera (front, cara anterior, de certes coses): "El Club Marííim 
esta situat al tester del nzoll d'E.?panyaN (Maria Fava. Avui 19-6-88). 

Els verbs transgredir i trascendir, malgrat ésser molt semblants Fonb 
ticament i, per tant, cal anar alerta a no utilitzar-ne un en lloc de I'altre: 
"L. ...] acaba fent una obra correcta que diftcilnzent transgredeix lexceLlent 
anekdota inicial que li seweix de punt de pattida" (Angel Quintana. Punt 
6-1 1-91). A mes, aqul hi ha una redundancia innecessaria amb els mots 
inicial i punt d e  partida. 

Molt sovint s'usen com a sinbnims els mots punyal, ganivet i navalla, 
els quals evidentrnent tenen un significat diferent, ja que normalrnent 
cap lector s'afaitai-a arnb un ganivet o tallad el pa amb un punyal. Unes 
proves d'aquesta confusió les podern trabar en els textos següents: "L'ho- 
me apunyalat a Platja díiro [...]va clavar-se el1 nzateix el ganivet" (Punt 
18-8-88); "[ ... ] a la faixa una gegantina navalla díilbacete, [...]" (Nestor 
Lujan, Casanova). 

També és molt Ireqüent I'ús de I'expressi6 a punta de pistola. quan 
sembla ben evident que una pistola no té punta, no té un extrern agut: 
"[ ... ] a punta  de pistola els altres dos van entrar al recambr6'. "[. ..] em- 



penyeni-lo a punta de pistola cap a l'habiiació"(Jaume Fuster. Per quan 
vingui un alire juny). 

6 s  divertit un text de la secci6 publicitaria del diari on s'anuncia la 
venda d'un duplrr de  4 habitacions. i en I'anunci s'inclou un plinol on es 
veu clarament que totes les cambres s6n a un sol nivel1 (Punt 9-2-92). 

Un dels errors freqüents que es tmben 6s el de  la ultracorrecció. 
En són exemples l'ús de parie rnetge en lloc de conrunicai rn2dic 
(Eduard Bemondo),  TV-3 27-2-91), viaige erpaial (Emili Teixidor, Ca- 
nal 33 22-1-91). en lloc de vir~ig~, espacial. escoliar niissri en lloc del tra- 
dicional i correcte oir nii.s.sa ... 

No obstant aixo, no tots els errors són deg~its a I'escriptor: per exem- 
ple. és curiós que, el Diccionari Fahra, en els verbs avarar i varar no ex- 
plica que també volen dir treure una barca de la s o m  (tal com bé con- 
signaven Alcover i Griera); per tant. malgrat que en principi hom pugui 
tenir dubtes de la validesa dels text de M. Merce Roca. sembla que el 
problema deriva d'una manca del Diccionari: "[ ... ] recolzat a les barques 
avarades" (M. Merce Roca. Pctfiin~ de Nard). Així doncs, a vegades tam- 
be és possible pensar que el Diccionari 6s incomplet. o bé que 6s cas 
d'un ús dialectal en lloc d'una incorrecció de I'escriptor. Per aixo és bo 
que entre tots aconseguim de tenir unes eines de consulta fiables (actua- 
litzades constanment). que sigiiin un ajut inestimable pe ra  aquelles per- 
sones que han d'usar la llengua professionalment. Pero també cal que 
qualsevol dubte lingiiístic que tinguem ens preocupem de resoldre'l amb 
criteris que no siguin personals sin6 que siguin vjlids p e r a  tots els ca- 
talans. 


