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1   Separa les paraules d’aquest text perquè les frases s’entenguin i escriu-lo correctament a sota:

Agafounmocadorperduespuntes

ihifaigunnus.Desprésunaltre.

(Fluixostotsdos,peròdicqueelsestrenyo.)

Unaltreenfaigigualiestirosempre

elmateixbec.Tapoelsnusos.

Llançoelmocadorenlaire,ielsnusos

estandesfets.

Joan Brossa, Poesia rasa. Edicions 62. (text adaptat)

  Traducció i conversa metagràfica

2   Tradueix el poema següent al català. Consulta el diccionari, si et cal. Després, conversa amb un company 

o una companya sobre les semblances i les diferències ortogràfiques entre el català i el castellà. 

Retrato

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,

y un huerto claro donde madura el limonero;

mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;

mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

anTonio machado. Poesía. Alianza. (text adaptat) 
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Els quaderns Lletres en 
context promouen:   

•  la renovació de 
l’ensenyament de 
l’ortografia;

•  una metodologia 
comunicativa i 
contextualitzada;

•  una didàctica activa i 
diversa;

•  les competències lectora, 
escrita, oral i literària. 

Aquests quaderns desenvolupen l’aprenentatge eficaç 
de la competència ortogràfica per mitjà de la pràctica:  

•  visual a partir de la lectura i la reflexió;

•  auditiva a partir de la lectura i els dictats diversos;

•  de l’escriptura, la traducció i la correcció del text;

•  de la conversa metagràfica;

•  del diccionari en paper i en línia;

•  de la bitàcola ortogràfica per prendre consciència 
dels errors i la millora contínua. 

29

A final d’un mot en plural

Els mots acabats en -s, -ç, -tx, -ix, -x, -sc, -st, -xt i -ig formen el 

plural amb -os: país – països, braç – braços, escabetx – escabetxos, 

dibuix – dibuixos, complex – complexos, disc – discos, test – testos, 

text – textos, passeig – passejos.

Hi ha mots invariables que acaben sempre en -us, tant en singular 

com en plural: cactus, globus, hiatus, lapsus, tipus, virus...

11   
Escriu el plural dels mots següents: 

1 curs ➜ 
2 comerç ➜ 

3 greix ➜ 

4 dibuix  ➜ 

5 text ➜ 

6 test ➜ 

7 mes ➜ 
 

8 avís ➜ 

   9 gos ➜ 

10 suro ➜ 

11 gerro ➜ 

12 quiosc ➜ 

 12   
 Completa el plural d’aquests mots i, després, escriu-ne el singular:  

1 carr

s ➜ 

2 lice s ➜ 

3 quil s ➜ 

4 ri s ➜ 

5 altave s ➜ 

6 totx s ➜ 

Divergències entre el català i el castellà

català amb o castellà amb u català amb u castellà amb o

avorrir 

botifarra 

joglar

joventut

ploma

tonyina

aburrir

butifarra

juglar

juventud

pluma

atún 

bufetada

butxaca

cacau

correu

esdrúixol

muntanya

bofetón

bolsillo

cacao

correo

esdrújulo

montaña

13   
Escriu el nom corresponent a aquestes definicions:

1 Peix blau que es menja fresc o en conserva. 
➜ 

2 Obertura en forma de bossa del vestit. 
➜ 

3 En l’edat mitjana, persona que es dedicava a cantar, recitar i ballar. ➜ 

4 Embotit fet amb carn de porc trinxada. 
➜ 
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Els quaderns Lletres en context, per als quatre cursos de l’Educació Secundària Obligatòria, 

s’han elaborat d’acord amb les Orientacions pràctiques per a la millora de l’ortografia 

proposades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

30

1   Llegeix en veu alta els dos poemes següents i fixa’t en la pronunciació del so de la vocal o àtona:

Què és la poesia?

La poesia és un ocell del cel
que fa sovint volades a la terra
per vessar una gota de consol 
en el cor trist dels desterrats fills d’Eva.

JacinT VerdaGuer. Barcanova. (text adaptat)

Cançó del suburbi

Estimo l’horta desolada;
el presseguer ensopit que es mor,
i l’arengada platejada,
porró de sang, tomàquet d’or.

Josep m. de saGarra. Selecta. (text adaptat)

2    
Llegeix en veu alta el poema següent i fixa’t en la pronunciació del so de les vocals o i u àtones:

L’elefant, a uns babaus

Podem viure més d’un segle
i som de pes i fem planta;
gaudim d’un cervell més gran
que no pas el de vosaltres.

Tenim poder, fem justícia
i sabem amb força i traça
bufar núvols en el cel
i esclafar les serps que passen.

Som la raça de més pes
i de més llarga durada,
i si mai tenim veïns,
el menudall són els altres. 

I al nyicris de l’home dic
que no oblido cap venjança;
i que essent lliure tinc fills
i no en vull en l’esclavatge.

Josep carner, Bestiari. Barcanova. (text adaptat)

 

  Dictat poètic i conversa metagràfica 

3   Fes el dictat del poema. Després, conversa amb un company o una companya sobre tot el que calgui millorar: accentuació, grafies, signes de puntuació.  

Núvol que passa

Un núvol escampat amb rinxolets rodons
va en cerca, a poc a poc, d’uns altres horitzons.
Du encara, al mig, una ombra cansada que sospira,
com per menar tristesa damunt la gent que el mira.

Josep carner, El tomb de l’any. Proa. (text adaptat)
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editorial

Atenció a Llull
La flama 
de la llengua

Entre el novembre de 1315 i el novembre de 1316 moria, en un 
lloc incert, Ramon Llull, el creador del català literari i alhora la 
personalitat més universal de la cultura catalana. Ens acostem, 

doncs, al setè centenari de la mort d’aquest autor genial i convé que 
hi prestem atenció. Si totes les cultures coneixen i veneren els seus 
fundadors i figures insignes, també ho hem de fer nosaltres amb Llull. 

Aquest mallorquí (nat probablement a la capital de les Balears en 
1232/1233), oriünd de Barcelona, va ser un intel·lectual complet: filò-
sof, teòleg, místic, científic (en el concepte medieval), poeta, assagis-
ta, però també conseller reial, estrateg, diplomàtic, viatger, missioner. 
És l’autor primigeni de les lletres catalanes, com hem dit, però va 
escriure així mateix en llatí i àrab (la seva producció en català repre-
senta un 20% del total). Destaquen entre les seves obres (més de dos-
cents títols) l’Ars magna, l’Arbre de sciència, Blanquerna (espècie de 
novel·la dins la qual s’inscriu l’exquisit Llibre d’Amic e Amat), el Fèlix 
o Llibre de meravelles (que conté el Llibre de les bèsties), el Llibre de 
contemplació en Déu, el Llibre de l’orde de cavalleria, Doctrina pue-
ril, etc. Aquestes obres haurien de ser conegudes entre nosaltres com 
ho són a Itàlia les obres de Dant, a Anglaterra les de Shakespeare, a 
Castella les de Cervantes, a Alemanya les de Goethe, etc. 

Val la pena de destacar que li tocà de viure en un moment de coe-
xistència i alhora de confrontació entre cultures, situació en què ell 
propugnà, a part d’altres mesures, el diàleg d’altura intel·lectual. No 
cal dir que la seva actitud  —condicionada per l’esperit de l’Edat Mit-
jana i de la Cristiandat, és clar— ens pot servir d’exemple, mutatis 
mutandis, a nosaltres que ens trobem en una situació anàloga.

Resta també pendent el reconeixement eclesiàstic de l’exemplaritat 
religiosa de Ramon Llull. En aquest sentit, darrerament hi ha hagut 
aportacions (sobretot per part del Dr. Josep Perarnau, expert lul·lista) 
que podrien facilitar la seva canonització. Seria un bon colofó de la 
commemoració setcentenària del Doctor Il·luminat.

Llengua nacional, doncs, s’adhereix, ja a l’avançada, als actes que 
se celebraran pròximament per a recordar i reivindicar la figura de 
Ramon Llull, el primer gran nom de la literatura catalana. 

Acabem aquesta pàgina reproduint el fragment 96 del Llibre d’Amic 
e Amat (segons la versió de la col·lecció Els Nostres Clàssics, Barcelona 
1927, pp. 45-46), en què tindrem un tast del Llull escriptor: 

«Demanaren a l’amic de qui era. Respòs: —D’amor—. —De què 
est?—. —D’amor—. —Qui t’ha engenrat?—. —Amor.—. —On nas-
quist?—. —En amor—. —Qui t’ha nodrit?—. —Amor—. —De què 
vius?—. —D’amor—. —Com has nom?—. —Amor—. —D’on véns?—. 
—D’amor—. —On vas?—. —A amor—. —On estàs?— —En amor—. 
—Has altra cosa mas amor?—. Respòs: —Hoc, colpes e torts con-
tra mon amat—. —Ha en ton amat perdó?—. Dix l’amic que en son 
amat era misericòrdia e justícia e per açò era son hostal enfre amor 
e esperança.» u

LA LLENGUA CATALANA

No exigim el respecte a l’ús de 
la nostra llengua per un mesquí 
esperit de localisme o d’esquifides 
divisions; volem la nostra llengua 
perquè és l’expressió natural de la 
nostra vida; perquè és la vibració 
externa pròpia, i l’única possible, 
de la nostra força de pensar i de 
sentir; perquè sense ella no tenim 
llibertat en l’expressió del nostre 
pensament i dels nostres afectes, 
ni la dignitat que dóna a l’home la 
fermesa i la seguretat d’allò que 
diu. La volem perquè és la defensa 
de la nostra individualitat i del 
nostre caràcter; perquè és part de 
la nostra existència i un dret de la 
nostra vida, que perdríem per a no 
adquirir-ne una altra.

Lluís Domènech i Montaner
Discurs a l’Assembla de la Unió 

Catalanista (Manresa, 1892)
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No podem negar la catalanitat de ningú, 
sia individualista, sia col·lectivista, en 
tant que catalanisme vol dir amor de la 
terra natal. Tots estimen Catalunya, tots 
són catalans els qui reconeixen com a 
motor de llur activitat política i social 
precisament aquell amor. [...] Ningú no 
és més català que altri en tant que tots 
reconeixen l’amor a la comunitat com 
a motivació única de llur punt de vista 
divergent. 

 J.V. Foix La Publicitat, 11-1-1935

Estimar Catalunya (II)
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De la llengua literària a l’estàndard 
més inclusiu i funcional
L’actualització successiva de la proposta normativa

Isidor Marí (Institut d’Estudis Catalans)

Els inicis: una normativa 
per a la llengua escrita culta

Com és sabut, la recuperació del 
català com a llengua de cultura, a par-
tir de la segona meitat del segle xix, 
va fer evident la necessitat d’elaborar 
i difondre una normativa moderna i 
generalment compartida que servís de 
referència a un model de llengua literà-
ria vàlid per a tots els territoris. Ales-
hores llengua literària no es referia 
tan sols a la literatura creativa, sinó a 
la comunicació escrita culta en general, 
ja que l’escriptura era gairebé l’única 
forma de comunicació supralocal.

Al cap d’un temps, es van identificar 
els referents que calia tenir en compte 
—i conciliar ponderadament— en aque-

lla codificació: la tradició dels millors 
clàssics catalans, defugint els arcais-
mes; l’adequació a l’origen etimològic 
dels mots, salvant excepcions justifica-
des, i sobretot la incorporació del capital 
viu dels diversos parlars catalans, que 
no sols havien de confluir gradualment, 
després de segles de fragmentació, sinó 
que també havien de recuperar l’expres-
sivitat més genuïna, superant les interfe-
rències acumulades al llarg dels segles 
de subordinació al castellà, o al francès.

Va ser, per tant, sobre els dos pilars 
de la llengua històrica i la llengua viva 
que la codificació moderna del català 
es va obrir pas fa poc més d’un segle, 
gràcies a la institucionalització que va 
emprendre eficaçment la Diputació de 
Barcelona amb Enric Prat de la Riba des 

de 1907, que continuaria la Mancomu-
nitat de Catalunya el 1914, i que repren-
dria el 1932 la Generalitat de Catalunya.

Entorn de l’Institut d’Estudis Cata-
lans es van aplegar els dos lingüistes 
aleshores més eminents: Antoni M. 
Alcover —que estudiaria la diversi-
tat dels parlars catalans i promouria la 
implicació dels diferents territoris en la 
recuperació de la llengua— i Pompeu 
Fabra —que seria el principal artífex de 
la sistematicitat i la funcionalitat de les 
primeres propostes normatives.

Des de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Fabra va saber superar —no sense con-
trovèrsies— les pressions conservado-
res dels Jocs Florals, els particularismes 
territorials i les tendències popularis-
tes barcelonines del «català que ara es 
parla». Les etapes en què es va promul-
gar la normativa moderna del català són 
conegudes: les normes ortogràfiques de 
1913 es van completar amb el diccionari 
ortogràfic de 1917; el 1918 apareix la 
primera gramàtica normativa de Fabra 
(revisada el 1933), i el 1932, amb el Dic-
cionari general de la llengua catalana, 
Fabra culminava aquella primera pro-
posta en el camp del lèxic.

Al llarg d’aquells anys es van con-
solidar alhora el prestigi de Fabra i l’au-
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Per la seva claredat, pel seu equilibri i, 
en definitiva, pel seu interès, ens plau de 

reproduir aquest article, publicat 
en el setmanari El Temps del 12-5-2015. 
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toritat acadèmica de l’Institut: durant 
els anys trenta desapareixen els sec-
tors antinormativistes de Catalunya, 
els escriptors valencians assumeixen i 
adapten la proposta amb les Normes de 
Castelló (1932) i, a les Balears, Alcover 
abandona les posicions discrepants que 
havia mantingut. D’aquesta manera, en 
tan sols vint anys, quedava establerta 
la normativa del català modern, que 
amb successives actualitzacions arri-
baria al dia d’avui.

No oblidem, tanmateix, que la difu-
sió d’aquella proposta normativa es va 
fer enmig d’enormes adversitats i limi-
tacions: no era fàcil estendre-la al con-
junt de la societat sense un sistema edu-
catiu i un sistema comunicatiu sòlids, 
sobretot més enllà de Catalunya. Però el 
fet que pels anys trenta, malgrat la dic-
tadura de Primo de Rivera i l’atzarosa 
evolució de l’autonomia republicana, ja 
hagués estat assumida pels sectors cul-
turals de tot el territori és un fet admi-
rable que no sols posa de manifest l’en-
cert de la proposta, sinó que confereix a 
l’autoritat acadèmica de l’IEC una legi-
timació social més valuosa i profunda 
que el posterior reconeixement jurídic 
formal de la seua funció per al conjunt 
de la llengua catalana.

En bona part, l’adhesió social es 
va guanyar per la voluntat d’adequar 
la normativa als diversos parlars cata-
lans, que ja es manifesta des de l’inici 
en tots els plans de la normativa, per 
més que el gran dinamisme cultural 
barceloní hagués influït marcadament 
en la caracterització del català literari. 
En ortografia, per exemple, l’escriptura 
dels plurals femenins —bones, pedres, 
elles— respon a la pronúncia valen-

ciana i occidental, encara que segons 
l’etimologia i la llengua antiga haurien 
hagut de mantenir les terminacions en 
-as. En morfologia, de manera sem-
blant, s’inclouen variants valencianes 
o balears en les conjugacions: parlo/ 
parle/parl. I en el diccionari s’hi incor-
poren també des del primer moment 
mots específics usuals dels diferents 
territoris: granera/escombra; tomata/ 
tomàquet/tomàtiga...

La represa de la postguerra

L’extensió d’aquell valuós consens 
social i territorial, encara fràgil, es va 
interrompre amb la dictadura fran-
quista, que no sols va impedir l’ensenya-
ment i l’ús públic del català, sinó que 
va arribar a combatre les mateixes nor-
mes de l’IEC: és prou significatiu que el 
1943 la reedició de les obres de Jacint 
Verdaguer s’hagués condicionat al man-
teniment de l’ortografia pre-fabriana.

Malgrat tot, primer en la clandes-
tinitat i progressivament des de les 
escletxes de permissivitat del règim, 
la difusió i l’actualització de la nor-
mativa es va poder reprendre, gràcies 
a l’obra de lingüistes vinculats a l’IEC, 
encara que l’aprovació institucional de 
les seues obres no fos explícita.

Així, Joan Coromines prepara l’edi-
ció de la gramàtica pòstuma de Fabra 
(1956), Antoni M. Badia i Margarit 
compendia el 1962, en castellà, la gra-
màtica catalana vigent, i apareixen les 
gramàtiques destinades al País Valencià 
—de Manuel Sanchis Guarner (1950) i 
Carles Salvador (1951)— i a les Bale-
ars —de Francesc de B. Moll (1962, 
1968)—, que aproximen i adapten la 

proposta normativa als usuaris dels res-
pectius territoris. 

D’altra banda, el 1954 es publica la 
segona edició del Diccionari general de 
la llengua catalana de Fabra, que seria 
objecte de diverses addicions i actualit-
zacions, si bé a petita escala.

A partir dels anys seixanta el català 
recupera alguns espais públics, però 
les restriccions de l’ensenyament, l’edi-
ció i l’ús públic del català continuaven 
limitant a cercles minoritaris l’accés a 
la varietat comuna culta de la llengua, 
sobretot fora de la Catalunya urbana. 
No seria fins als anys setanta, amb la 
transició democràtica posterior a la mort 
del general Franco, que es veuria for-
malment reconeguda l’autoritat acadè-
mica de l’IEC, el qual, amb el suport 
de les institucions d’autogovern, podria 
emprendre successives actualitzacions 
d’estatuts acompanyades de l’ampliació 
dels seus membres i dels seus recursos. 
És aleshores quan s’aborden iniciatives 
rellevants destinades a ampliar i actua-
litzar les orientacions normatives.

Nous àmbits d’ús, 
noves orientacions: l’adequa
ció de la varie tat estàndard

Amb la progressiva recuperació de 
l’ús oficial, educatiu i comunicatiu, la 
necessitat de proporcionar orientacions 
específiques per als diversos camps 
de coneixement va portar a la creació 
del Centre de Terminologia Termcat 
(1985), per acord entre la Generalitat 
de Catalunya i l’IEC. L’activitat ter-
minològica desplegada des d’aquell 
moment ha permès acompanyar l’ex-
pansió dels llenguatges d’especialitat, 
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amb la col·laboració de les seccions i 
filials de l’Institut, els especialistes del 
món universitari i dels centres d’inves-
tigació, les administracions i els més 
variats sectors d’activitat.

Des d’aquell moment, l’Institut 
abor da l’aplicació de recursos infor-
màtics tant als treballs terminològics 
com als lexicogràfics. És aleshores que 
neix un projecte singularment impor-
tant: el Corpus Textual de la Llengua 
Catalana, que serà fonamental per als 
treballs posteriors de codificació lin-
güística i donarà lloc al Diccionari 
Descriptiu del Català Contemporani, 
base de qualsevol treball futur de nor-
mativa lèxica.

Paral·lelament, es fa imprescindible 
atendre les necessitats dels nous mitjans 
de comunicació audiovisuals: la ràdio, el 
cinema i la televisió havien adquirit un 
paper social rellevant. En col·laboració 
amb les universitats, l’IEC dóna forma a 
les primeres propostes per a l’estàndard 
oral: criteris per a la pronunciació i la 
morfologia adequades per a les comu-
nicacions generals o locals, formals o 
col·loquials. Al llarg dels anys vuitanta 
avança significativament la recuperació 
del català al País Valencià i les Bale-
ars, de manera que es fa imprescindible 
prestar una atenció especial a tots els 
aspectes de la variació, dialectal i fun-
cional. La comunicació supralocal ja 
no és merament escrita, ni se centra tan 
clarament en textos de caràcter formal: 
per això des d’aleshores la varie tat 
comuna se sol anomenar estàndard. Una 
varietat estàndard que no és uniforme, 
sinó que admet variants geogràfiques i 
estilístiques.

Subratllem, però, que no és exacte ni 
convenient compartimentar les variants 
geogràfiques amb criteris administra-
tius: al nord valencià es diu penso, a les 
Terres de l’Ebre es diu esta, a Eivissa 
es diu meua, a Menorca es diu pensés... 
Una ràdio de les Balears pot parlar de 
gossos com una de Barcelona pot par-
lar de cans. Les modalitats regionals de 
l’estàndard no són tampoc uniformes, 
ni compartiments estancs.

I des del punt de vista funcional o 
estilístic no es tracta de considerar que 
són vàlides indistintament en tots els 
casos les expressions més formals i les 
més col·loquials: cal distingir quan és 
pertinent usar opcions formals (hom 
creu que ambdós devien conèixer-los) 
o resulta més adequat usar els equiva-
lents més col·loquials (es creu que tots 
dos devien coneixe’ls). 

Així, la dualitat correcte/incorrecte 
va quedar englobada en un concepte 
més ampli i més precís: l’adequació o 
inadequació a la situació comunicativa. 
Un enunciat pot ser correcte des del punt 
de vista ortogràfic i gramatical, però 
ser totalment inadequat des del punt de 
vista comunicatiu —per incoherent, per 
desconnexió del context o per haver triat 
un registre impropi—. Inversament, hi 
ha textos que transgredeixen la norma-
tiva i són exemples modèlics d’adequa-
ció: moltes obres mestres de la litera-
tura en són exemples. Aquesta és una 
característica present en totes les llen-
gües de les societats complexes d’avui: 
els diàlegs informals de les pel·lícules 
en anglès, francès o castellà no usen el 
mateix llenguatge que els noticiaris de 
la televisió. La conseqüència és que les 

orientacions normatives han de ser molt 
més inclusives i minucioses: actualitzar 
la normativa no és exactament fer-la més 
senzilla, sinó fer-la més flexible i deta-
llada, més adaptada a tots els usos de 
tots els usuaris.

En aquests criteris es basa l’actua-
lització que s’ha dut a terme, partint de 
l’obra de Fabra, en el diccionari nor-
matiu, que en les successives edicions i 
ampliacions que ha conegut des de 1995 
fins avui ha incorporat milers de mots 
de procedències, camps de coneixement 
i graus de formalitat molt diversos. Per 
això es va adoptar l’acord —segurament 
revisable— de no marcar l’origen dels 
mots, a fi de subratllar que es tracta d’un 
cabal lèxic disponible per a tots els usu-
aris i no circumscrit territorialment. I 
els milions de consultes en línia que 
rep el DIEC acrediten que els usua-
ris el consideren un recurs ben útil. La 
proposta d’estàndard lèxic que ha diri-
git Joan Veny donarà aviat orientacions 
més precises sobre l’ús adequat dels 
mots que presenten variants arreu del 
territori de la llengua.

També ha estat rellevant, en el cas 
dels noms propis, l’actualització de les 
propostes onomàstiques, tant per als 
noms i cognoms personals com per als 
topònims, especialment amb el Nomen-
clàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya (2003, 2009) i el Nomenclà-
tor toponímic de la Catalunya del Nord 
(2007). El nomenclàtor toponímic de les 
Balears també està gairebé enllestit. I no 
podem oblidar els criteris que s’han ela-
borat i difós per a adaptar al català noms 
propis i altres llengües d’altres sistemes 
d’escriptura.
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En aquest procés s’inscriu l’actua-
lització en curs de l’ortografia, i sobre-
tot de la gramàtica normativa —labo-
riosa i complexa precisament perquè cal 
donar compte de tota la variació geo-
gràfica i estilística, partint d’importants 
treballs recents, com la Gramàtica del 
català contemporani que va dirigir Joan 
Solà (2002, 2008), i consultant encara 
molts altres experts. I de manera imme-
diata l’Institut prepara l’elaboració d’un 
diccio nari normatiu de nou encuny, que 
ben aviat passarà a ser el projecte prin-
cipal de la Secció Filològica.

El diàleg progressiu 
entre l’ús i la norma

Tal com acabam de veure, hi ha una 
interacció permanent entre l’evolució 
de l’ús i les propostes normatives, un 
procés que convé comprendre si més 
no en les seues línies essencials. Con-
tràriament al que es podria pensar, no 
són els lingüistes ni les acadèmies, que 
«creen» les normes. La proposta norma-
tiva sempre neix de l’observació del bon 
ús: és en els enunciats, orals i escrits, 
que la llengua mostra als lingüistes la 
seua organització gramatical i lèxica, 
fonètica i gràfica. Sigui des d’una cor-
poració acadèmica, sigui amb un altre 
tipus d’intervenció codificadora, perso-
nal o col·lectiva, la proposta normativa 
selecciona i explicita com a models de 
referència les solucions que es conside-
ren les més adequades entre els usua ris 
més solvents i prestigiosos: no és tam-
poc una simple qüestió de freqüència 
estadística, per tant.

De fet, la proposta normativa és en 
bona part la descripció explícita d’unes 

normes socials implícites i preexistents 
en l’ús. Només en la mesura en què l’ús 
és imprecís o fluctuant, la proposta té 
un caràcter prescriptiu —selecciona 
i prioritza l’ús que es considera més 
convenient.

A mesura que la proposta normativa 
és assumida socialment, la norma es 
consolida i es resol la fluctuació preexis-
tent. Aleshores s’ha establert una nova 
norma social, que esdevé autònoma i ja 
no és fàcilment modificable, ni tan sols 
per l’autoritat normativa. I l’evolució de 
la llengua fa que el cicle torni a comen-
çar amb noves propostes d’actualització.

El procés pot semblar complex, 
però això és precisament el que podem 
observar, en general, en el cas de les 
propostes inicials de Fabra i l’IEC. 
Avui, per exemple, ja no té sentit qües-
tionar el manteniment de la hac inicial 
etimològica (home, haver) ni recuperar 
la hac tradicional de mots com rahó o 
Vich. Els gerundis col·loquials com cai-
guent o visquent ja està generalment 
acceptat que no han de transcendir a 
la llengua formal, per més que siguin 
genuïns. I s’han implantat en l’ús (però 
no del tot) mots com entrepà o bústia, 
que semblava difícil que desplacessin 
interferències flagrants. Aquests casos 
ens mostren el caràcter dinàmic i varia-
ble de les relacions entre l’ús i la norma, 
que sempre depenen de les condicions 
sociolingüístiques, que en el cas del 
català tenen una especial complexitat, 
com després veurem.

Al mateix temps, aquestes observa-
cions ens permeten comentar quin és 
l’àmbit adequat d’aplicació de les pro-
postes normatives: la varietat comuna o 
estàndard en les seues diverses moda-

litats geogràfiques o estilístiques. La 
normativa serveix de referència a l’hora 
d’establir convencions per a les altres 
varietats, però no tindria sentit pretendre 
que s’hi ajustassin els textos antics, els 
escrits dialectals, el llenguatge infantil 
o l’ús col·loquial espontani. En aquestes 
altres varietats cal propiciar la consoli-
dació de criteris àmpliament compartits, 
però externs en bona part a la normativa 
lingüística pròpiament dita. En totes les 
llengües, els experts en aquests camps 
—creadors, traductors o assessors— 
contribueixen a definir les especificitats 
lingüístiques corresponents, i és positiu 
que en aquest desplegament dels recur-
sos expressius hi hagi una bona coope-
ració amb l’autoritat acadèmica.

I la cooperació amb tots els professio-
nals de la llengua en general —docents, 
creadors o assessors— resulta indispen-
sable en el nostre cas i en el moment 
actual, tant per la complexitat especial 
de la situació sociolingüística del català 
com per la difusió imminent de les 
noves propostes normatives gramaticals.

La seguretat lingüística 
i la qualitat de la llengua

Dominar una llengua —qualsevol 
llengua, també la pròpia—no és en 
cap cas un objectiu senzill. Prou que 
ho saben tots els qui s’hagin endinsat 
en la complexitat del llenguatge tècnic 
d’una professió, en algun aspecte de la 
creació literària o en l’exigència de 
fluïdesa i precisió de l’expressió oral. 
Això explica que en moltes llengües 
s’hagi detectat, al llarg de les darreres 
dècades, una inseguretat notable entre 
els usuaris i una quantitat significativa 

Jo
an

 S
ol

à

Ca
rle

s 
Sa

lv
ad

or

M
an

ue
l S

an
ch

is
 G

ua
rn

er



sociolingüística

LLengua nacionaL - núm. 92 - III trimestre deL 2015    9

d’errors en els textos formals de difu-
sió pública, que sovint no tenen prou 
qualitat lingüística.

Hi ha factors sociolingüístics gene-
rals que ho expliquen: la diversitat 
creixent de les societats a causa de la 
gran mobilitat de població, que dóna 
lloc a contextos nous d’adquisició i 
aprenentatge de la llengua; l’enorme 
freqüència dels contactes intercultu-
rals multilingües que permeten les 
tecnologies actuals de comunicació, 
ara omnipresents; l’abundant diversi-
ficació dels gèneres de comunicació 
multimèdia, amb insòlites formes d’es-
criptura espontània i abreujada; l’ac-
cés generalitzat de la població a les 
comunica cions públiques, també com 
a emissors; la mateixa reducció de la 
funció d’estratificació social que tenia 
el domini formal de la llengua...

Ara bé, en el cas de la llengua cata-
lana hi ha factors històrics i sociopo-
lítics específics que incrementen la 
inseguretat dels usuaris i dificulten 
la qualitat de la llengua en els usos 
formals públics. Un llibre recent de 
Miquel Àngel Pradilla (La catalano-
fonia. Una comunitat del segle xxi a 
la recerca de la normalitat lingüística) 
ho analitza amb detall.

La presència del català en el sis-
tema educatiu, els mitjans de comuni-
cació, l’administració, el món del tre-
ball i la vida pública en general ha estat 
(i encara és) marcadament deficitària, 

sobretot fora de Catalunya. Els can-
vis demogràfics han estat enormes: 
després de l’arribada de centenars de 
milers de ciutadans de la resta d’Es-
panya al llarg del segle xx, en les dar-
reres dècades centenars de milers de 
persones de llengües i cultures molt 
diverses s’han incorporat a la nos-
tra societat, que no ha comptat amb 
les competències, recursos i mitjans 
d’acolliment necessaris. El predo-
mini de la llengua estatal en moltes 
fun cions públiques, sobretot en alguns 
territoris, dóna lloc a una allau d’in-
terferències difícils d’evitar. A part 
de la fragmentació administrativa, la 
interposició estatal ha impedit activa-
ment la consolidació de relacions cul-
turals i comunicatives normals entre 
els països de llengua catalana, fins al 
punt d’arribar a negar la identitat de 

la llengua, promoure el secessionisme 
i atacar de nou la difusió d’una varietat 
estàndard comuna... En definitiva: l’Es-
tat que hauria d’haver respectat i prote-
git la diversitat lingüística (art. 3 de la 
Constitució) i que s’havia compromès a 
promoure la unitat i l’ús del català sig-
nant la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries ha esdevingut 
un dels obstacles més adversos de la 
recuperació del català.

No negarem que hi ha punts de la 
normativa lingüística que reclamen 
una actualització. I per això l’IEC hi 
treballa tan intensament com pot. Però 
no és cert, ni és just, ni és oportú, afir-
mar que l’estat actual de la normativa 
lingüística catalana sigui un factor 
decisiu en la inseguretat dels usuaris 
o en la qualitat insatisfactòria dels tex-
tos públics, orals o escrits. És més: la 
resolució de la inseguretat o la manca 
de qualitat, i fins i tot la consolida-
ció de la varietat estàndard, depenen 
principalment de la superació dels 
obstacles sociopolítics, i no tant de la 
intervenció de l’acadèmia o dels matei-
xos professionals de la llengua.

Si hem de ser justos, cal reconèixer 
que, malgrat els obstacles, millora sig-
nificativament la competència en llen-
gua catalana de molts conciutadans, 
també de molts dels nouvinguts; que 
en la mesura en què s’ha aconseguit 
un espai comunicatiu en llengua cata-
lana —a internet o en els mitjans més 

convencionals— la qualitat de la llen-
gua hi progressa també de forma ben 
visible, i que en general, en els àmbits 
professionals en què el català ha acon-
seguit un ús satisfactori, la seguretat 
lingüística i la qualitat de la llengua 
avancen clarament.

El moment actual ens exigeix una 
gran conjunció d’esforços, que tots 
siguem conscients d’on són les dificul-
tats principals que hem de remoure, i 
que cadascú assumeixi la part de res-
ponsabilitat que té, sigui en la supe-
ració d’aquest context sociopolític 
advers, sigui en la millora de l’apre-
nentatge, l’ús, la seguretat lingüís-
tica i la qualitat dels textos de difusió 
pública. 

Tenim la capacitat d’avançar satis-
factòriament fins a la plena norma-
litat de la llengua i la consolidació 
d’un estàndard inclusiu i funcional. 
En aquest procés l’Institut d’Estudis 
Catalans estarà al costat de tots els 
professio nals de la llengua —docents, 
creadors o assessors—, dels responsa-
bles de les institucions, dels mitjans de 
comunicació, de les empreses i orga-
nitzacions, i del conjunt de la societat, 
i cooperarà sempre tant com podrà a 
la consolidació de la llengua, actualit-
zant progressivament les orientacions 
normatives per a respondre a les noves 
necessitats. u

L’Estat que hauria 
d’haver respectat i pro-
tegit la diversitat lin-
güística (art. 3 de la 

Constitució) i que s’ha-
via compromès a pro-
moure la unitat i l’ús 
del català signant la 
Carta Europea de les 
Llengües Regionals o 
Minoritàries ha esde-

vingut un dels obstacles 
més adversos de la re-
cuperació del català.
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Parlen català. Ho fan per fotre
Josep Espunyes

Això, exactament això, és el que 
pensen la gran majoria de cas-
tellanoparlants quan senten com 

els catalans ens expressem pública-
ment en català, una llengua que no és 
la seva, que és la castellana, també dita 
espanyola. I ho pensen així perquè així 
se’ls ha dit i repetit, un dia sí i l’altre 
també, des de les altes esferes governa-
mentals espanyoles, tant de dreta com 
d’esquerra, i des dels poderosos mit-
jans de comunicació de massa espa-
nyols, tant de dreta com d’esquerra. A 
Catalunya, que és Espanya, s’hi ha de 
parlar el castellà «per respecte» a la 
resta de l’Estat, argumenten i defensen; 
segons ells, doncs, el castellà hi ha de 
ser l’única llengua oficial i d’ús social. 
I el catalanoparlant que no ho fa així és 
exactament per dues raons: o perquè és 
un mal educat o perquè va a fotre.

Quaranta anys enrere, un escriptor 
tan conegut i llegit com Camilo José 
Cela, no gens susceptible d’antiespanyo-
lisme ni de pro-catalanisme, ja posava 
el dit a la nafra en aquesta qüestió tan 
vella i tan actual alhora. En el pròleg 
que va escriure per a Vox. Diccionari 
manual castellà-català, català-caste-
llà (Biblograf, SA. Barcelona, 1974), 
deia que al castellà, a l’home castellà, 
l’han anat educant històricament en la 
falsa idea que l’home català, el gallec i 
el basc parlen en la seva llengua «para 
darle rabia a él». Supòsit, continuava el 
membre de la Real Academia Española 
i futur premi Nobel de Literatura, que 
l’home castellà es creu a ulls clucs; és a 
dir, que ja ho té interioritzat. 

No ha d’estranyar gens ni mica, 
doncs, que en ple 2015, i en un jutjat 
de la Ciutat Judicial de Barcelona, es 
volgués induir Joan Laporta, ex-presi-
dent del Futbol Club Barcelona, a par-
lar en castellà en el judici que s’hi duia 
a terme entre l’empresa MCM (Muro 
Cortina Modular) i el club blaugrana. 
L’empresa havia demandat el club per 
incompliment de contracte respecte a 
l’explotació publicitària de la façana del 

Centre de Formació Oriol Tort, la nova 
La Masia, un contracte que havia sig-
nat amb Joan Laporta quan aquest era 
president del Barça. «Em sembla incom-
prensible que a Catalunya em vulguin 
fer parlar en castellà. Els qui tenim el 
català com a llengua pròpia tenim tot 
el dret a declarar en la nostra llengua», 
va manifestar indignat Joan Laporta a 
la sortida del jutjat. El jutge, Antonio 
Morales, que li va demanar que decla-
rés en castellà perquè l’advocat defen-
sor —Mario Conde, advocat, banquer, 
ex-pres— no entenia el català, va cridar 
l’atenció a Joan Laporta dues vegades, 
mentre que Mario Conde li recriminava 
la seva actitud. De fora vingueren...

Altrament, tampoc no han d’estranyar 
gens ni mica les piulades catalanòfobes 
que van circular per la xarxa després de 
la terrible desgràcia aèria esdevinguda 
als Alps francesos el dia 24 de març pas-
sat, amb un total de cent cinquanta morts. 
«D’aquells garrins, aquests purins», que 
fa la dita. Eren piulades insultants contra 
els catalans, carregades d’odi, amb inci-
tació a la violència. Missatges de gent 
espanyola que deuen tenir per cert que 
si els catalans parlem la nostra llengua 
i defensem la nostra cultura i la nostra 
personalitat històrica és, senzillament, 
per tocar-los la pera i que «s’encenguin 
de ràbia», com exposava Camilo José 
Cela en el pròleg del diccionari esmen-

tat anteriorment. Vegeu-ne unes quantes, 
d’aquestes piulades:
— Ho diré jo, però mig Espanya pensa 

que tant de bo els 45 cognoms 
espanyols siguin catalans, bascos i 
«panchitos» (sud-americans).

— Tant de bo que un avió en què viat-
gin tots els catalans s’estavelli con-
tra una roca i es morin lentament i 
dolorosament. 

— Senyors passatgers «catalufos», des-
cordin-se els cinturons que ens que-
dem a esquiar als Alps francesos.

— A veure, a veure, no en fem un 
drama, que a l’avió només hi anaven 
catalans, no persones.

— L’avió va caure perquè va sortir de 
Catalunya, mort al català.

— Això de l’accident de l’avió em sem-
bla prou bé, si és que hi anaven cata-
lans a dins.
Una mentalitat, la d’aquesta gent, 

als antípodes de la mentalitat de Camilo 
José Cela, que reconeixia que d’ençà 
que vivia en l’àrea del català —va resi-
dir més de trenta anys a Mallorca— se 
sentia literàriament i humanament enri-
quit pel fet de sumar, a l’horitzó propi 
de les dues llengües que ja posseïa, el 
gallec i el castellà, el nou horitzó lin-
güístic que se li regalava. Una llengua, 
la catalana, que entenia i llegia «pitjor 
que millor», confessava.

Un Camilo José Cela observador 
i analista de la realitat del seu temps, 
capaç de manifestar que des que Espa-
nya és Espanya —i fins i tot abans, 
quan encara era a l’ou del qual va 
haver de sortir—, sempre ha estat més 
perillós el separatisme de Burgos o de 
Valladolid que el perifèric. O dit d’una 
altra manera: que sempre han estat més 
nombrosos i nocius els separadors que 
els separatistes.

Finalment, una consideració. Incitar 
a l’odi és un delicte tipificat en l’article 
510 del Codi Penal. En aquests darrers 
anys, quantes condemnes ha rebut la 
catalanofòbia per part dels aparells de 
l’Estat? u

Em sembla incom
prensible que a 

Catalunya em vulguin
fer parlar en castellà. 
Els qui tenim el català 

com a llengua
pròpia tenim tot el 

dret a declarar en la 
nostra llengua.
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Normalització lingüística: 
condicions bàsiques i elements secundaris

Bernat Joan i Marí

De tant en tant, des que resulta ben clar i diàfan que 
Catalunya va fent passes cap a la seua independència nacio-
nal, surt a l’escena pública el debat sobre quin model lin-
güístic ha d’imperar a la futura Catalunya independent. De 
fet, es tracta sobretot d’un exercici intel·lectual, que pro-
bablement pretén incidir més en allò que s’està fent a la 
Catalunya (encara) autònoma que en les futures decisions 
del país sobirà. Dic això perquè és del tot obvi que el model 
lingüístic de la República Catalana (no crec que a ningú se 
li acudeixi que la Catalunya independent hagi de ser una 
monarquia) el marcarà el Parlament que aprovi la futura 
Constitució. I que la política lingüística del país l’aniran 
construint els governs democràticament elegits. 

Però, ja se sap, els catalans estam tan habituats a discutir 
sobre qüestions lingüístiques que no ens hem pogut estar de 
fer propostes, de diversa casta i condició, sobre les caracte-
rístiques del model lingüístic de la futura Catalunya inde-
pendent. Certament, també va bé parlar-ne perquè la qüestió 
sigui sobre la taula quan s’hagin de posar les bases del país 
que vulguem construir. 

Aproximacions poc matisades

Des del meu punt de vista, hi ha dues aproximacions sim-
plistes a la qüestió del futur model lingüístic de Catalunya, 
quan aquesta estigui en disposició d’establir-lo. D’una banda, 
hi tenim els que consideren que no s’han de fer canvis subs-
tancials en el model que existeix actualment, i que advo-
quen (sempre oblidant que la llengua occitana és oficial a 
Catalunya) per un bilingüisme oficial. Es tractaria de man-
tenir l’oficialitat del català i l’oficialitat del castellà en els 
termes actuals. Ningú no ha gosat dir gairebé res sobre l’ofi-
cialitat de l’occità, aranès a l’Aran, fet que, d’altra banda, no 
deixa de ser sorprenent. 

A mi, particularment, em costa bastant pensar que un futur 
Parlament constituent, redactant la Constitució de la nounada 
república independent, es limiti a tallar i aferrar el que ja 
estableix l’actual Estatut d’autonomia. Tot i que, atenent a 
determinades inèrcies, tampoc no crec que s’hagi de descartar 
completament. Només el temps ens esvairà els dubtes. 

L’altra posició que, des del meu punt de vista, resulta sim-
plista és la d’aquells que, pla i ras, consideren que hem d’imi-
tar el model lingüístic més general, i establir que l’única llen-
gua oficial de Catalunya sigui el català. Normalment, els que 
afirmen això tampoc no tenen en compte l’oficialitat de l’oc-
cità. Començaríem malament si un dels nostres trets més sim-
pàtics amb vista a la comunitat internacional (el del respecte 

a la nostra minoria nacional històrica) es perdés inexorable-
ment. Quedaríem com a més respectuosos amb la pluralitat 
dins el Regne d’Espanya que no a la Catalunya independent. 
No deixaria de ser, tot sigui dit de passada, una situació alta-
ment paradoxal. 

Diversos models existents

Contràriament al que es pugui vendre en el camp de l’opi-
nió pública, no hi ha un sol model de política lingüística, tot i 
que sí que n’hi ha un de clarament dominant. A la nostra part 
del món disposem d’exemples diversos de països petits que 
tenen més d’una llengua oficial. 

Per exemple, hi tenim un cas que vendria a demostrar que 
el bilingüisme oficial no necessàriament implica la mort de 
la llengua pròpia (o històrica) del país. Em referesc al cas de 
Finlàndia. Finlàndia, independitzada durant la segona dècada 
del segle xx (encara no fa cent anys), va establir una doble ofi-
cialitat lingüística: finès-suec. En el moment de la independèn-
cia, el suec era una llengua clarament dominant, especialment 
en els àmbits acadèmics, i en els formals en general. La llen-
gua finesa mai no havia gaudit d’un estatus que li permetés 
un establiment normal damunt el seu territori. Amb la inde-
pendència, el finès va guanyar prestigi, va esdevenir la llengua 
principal de les elits polítiques i va entrar en el món acadèmic. 
I, de mica en mica, hi va anar refermant el seu paper. El suec, 
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emperò, no va deixar 
de ser-hi oficial. I, 
encara, actualment, la 
república de Finlàndia 
compta amb aquestes 
dues llengües ofi cials: 
el finès i el suec. L’ofi-
cialitat del suec no ha 
suposat la desapari-
ció del finès, ni la 
seua residualització. 
Al contrari: la llen-

gua que ha anat perdent pes en aquest bilingüisme desequili-
brat ha estat el suec, que avui constitueix la principal llengua 
minoritària de Finlàndia (després hi hauríem de comptar el 
saami o lapó, que es troba en una situació molt més precària). 

Entre les noves incorporacions a la Unió Europea, hi tenim 
Malta, un petit estat insular mediterrani que també disposa 
de dues llengües oficials: l’anglès i el maltès. Aparentment, el 
futur del maltès tampoc no perilla. 

Tenim també un parell de casos de països amb tres llen-
gües oficials (com actualment Catalunya). D’una banda, 
sempre ens ha interessat la política lingüística de l’estat d’Is-
rael, perquè ha aconseguit la renativització d’una llengua que 
havia quedat relegada als usos ultraformals. L’hebreu torna 
a formar part del cabdal mundial de llengües parlades com 
a llengües maternes, o nadiues, o pròpies dels individus. 
Però a Israel no hi ha una llengua oficial única, sinó tres: hi 
són oficials l’hebreu, l’àrab i l’anglès. La llengua àrab no ha 
deixat de ser oficial a Israel, des de la construcció de l’estat. 
I l’adopció de l’anglès ha significat el reconeixement d’un 
espai del país dins el món. 

A Europa, dins la Unió Europea, hi tenim un exemple d’es-
tat membre amb tres llengües oficials dalt tot el territori nacio-
nal: em referesc a Luxemburg. Bèlgica, de fet, també compta 
amb tres llengües oficials, però ho són territorialment (és a 
dir, les tres són oficials de l’Estat però cadascuna és oficial 
en exclusiva dalt el seu territori lingüístic). A Luxemburg, en 
canvi, el luxemburguès, l’alemany i el francès són oficials a tot 
el territori (d’altra banda, ben reduït, puix es tracta d’un dels 
estats més petits de tota la Unió Europea). Podríem dir que 
a Luxemburg, el luxemburguès es troba en perill d’extinció? 
S’ha residualitzat? Ha perdut pes davant l’alemany i davant el 
francès? Sospit que les respostes són negatives. El país manté 
un equilibri en les tres llengües oficials, i la majoria de la 
població les domina totes tres. 

A bona part de les noves repúbliques que han sorgit a 
Europa després de la caiguda del mur de Berlín, en canvi, 
s’ha optat per l’oficialitat única, seguint el model més gene-
ral imperant arreu. Així, per exemple, el rus no és oficial 
a Estònia ni a Letònia (on hi ha contingents importants de 
població russòfona), i ni el polonès ni el rus no són oficials 
a Lituània, etc. Com ja era previsible, l’oficialitat única a les 
noves repúbliques no ha estat mesurada de la mateixa manera 
que l’oficia litat única en els estats més antics. Estaments i per-
sones que no qüestionen l’oficialitat única del grec a Grècia, 
del francès a França o de l’alemany a Alemanya s’atreveixen 

a qüestionar radicalment la política lingüística que es porta a 
terme a les Repúbliques bàltiques, per exemple. Com es podia 
preveure fàcilment, els arguments que serveixen per als uns 
no serveixen per a d’altres. 

A l’hora de comentar aquest aspecte, no puc evitar de 
recordar els argumentaris encesos d’alguns eurodiputats fran-
cesos en contra de l’acostament de Turquia a la Unió Europea, 
devers l’any 2006, basats en el fet que Turquia no reconeix 
la diversitat nacional interna, que no ha adoptat cap estatus 
especial per al Kurdistan i que no reconeix l’oficialitat de la 
llengua kurda. Per alguna raó que (no) se’ns escapa, no tro-
baven contradictori exigir als altres el que no volen de cap de 
les maneres per a si mateixos. 

L’element clau

A l’hora de fer previsions sobre l’èxit o el fracàs d’un pro-
cés de normalització lingüística, realment, només hi ha un 
element que resulti del tot clau: la sobirania pròpia. Amb sobi-
rania pròpia, Finlàndia, mantenint un model oficial bilingüe, 
ha aconseguit la plena recuperació de la llengua finesa, avui 
una llengua plenament normalitzada. Amb la sobirania prò-
pia, Malta gaudeix d’una llengua nacional plenament vigent, 
i això no treu que l’anglès hi sigui també llengua oficial. Seria 
molt discutible afirmar que el maltès es troba en perill perquè 
l’anglès és llengua cooficial a Malta. 

Israel es va constituir en estat després de la Segona Guerra 
Mundial i no va optar per l’hebreu com a única llengua ofi-
cial. Des del primer moment, l’àrab va continuar sent llengua 
oficial a Israel. I es va optar també per l’oficialitat de l’an-
glès. Però avui no crec que ningú gosi discutir que la llengua 
que opera realment com a llengua nacional d’Israel és, d’una 
manera exclusiva, l’hebreu. 

A tots els països que han recuperat una llengua pròpia 
que estava en procés de minorització (és a dir, que han asso-
lit plenament la seua normalització lingüística), s’ha produït 
un factor comú: han assolit la independència nacional. La 
sobirania pròpia, doncs, guarda una relació ben directa amb 
la normalització de la llengua (tant a escala institucional com 
en l’àmbit social). Certament, hi ha hagut casos d’independèn-
cia que no han comportat la plena normalitat per a la llengua 
pròpia, però també els hauríem d’analitzar molt finament i 
amb agudesa per a poder entendre per què. Sempre, quan es 
vol minimitzar l’impacte de la independència sobre la norma-
lització lingüís tica, se’ns parla d’Irlanda. Però mai no es fa 
referència a la situació en què es trobava la llengua gaèlica en 
el moment de produir-se la independència del país. Era recu-
perable? Sortia a compte? Hi havia res a fer? I, malgrat tot, el 
gaèlic és llengua oficial, juntament amb l’anglès, a Irlanda, i 
disposa de l’estatus d’oficialitat lingüística a la Unió Europea 
(cosa que nosaltres, en gairebé tres dècades, no hem aconse-
guit per a la llengua catalana). 

L’element clau és la sobirania. La independència consti-
tueix la garantia més ferma per a la normalització lingüís-
tica, tot i que no l’assegura del tot. És quelcom que passa 
amb les condicions sine qua non: resulten imprescindibles, 
però no garanteixen l’èxit final. u
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Català, llengua nacional (i II) 
Carles Castellanos

Un model de llengua 
que ha d’ésser nacional 

Cal també tractar, encara que sigui breument, el 
tema del model de llengua que és objecte des de fa 
un cert temps de reiterades polèmiques, entre els qui 
es presenten com a defensors d’un català anomenat 
«light», i els seus contraris (que són qualificats, pels 
primers, de partidaris d’un català «heavy»). 

La construcció d’un model de llengua propi del 
català ha estat un procés llarg i que ha tingut la seva 
expressió contemporània més remarcable en la norma 
fabriana. La coherència de la normativa de Pompeu 
Fabra va permetre de disposar d’una llengua codifi-
cada, apta per a una gran multiplicitat d’usos formals 
(culturals, polítics, econòmics...). A partir d’aquesta fita, 
l’ortografia de base fabriana ha estat adoptada d’un punt a 
l’altre del territori català. Les resistències encara existents 
(com la del blaverisme valencià) apareixen forçosament com 
a residuals. 

El procés de normalització pel que fa al model de llengua 
a utilitzar semblava, doncs, pràcticament acabat. 

Ara bé, amb l’aparició de les diferents autonomies regi-
onals i dels mitjans de comunicació que depenen de cada 
govern autonòmic per separat, la situació del model de llen-
gua ha estat objecte de discussió, i ens trobem actualment 
en una situació d’una certa confusió i d’un cert estancament 
també en aquest camp. 

La polèmica s’ha generat, com és sabut, principalment 
en els mitjans de comunicació i ha estat protagonitzada 
per persones amb unes certes responsabilitats en l’asses-
sorament lingüístic de les diferents autonomies. Aquest fet 
no és casual, ja que és evident que la concepció regiona-
lista-autonomista predisposa a un posicionament ideo lògic 
determinat, també en qüestions lingüístiques. Cal, doncs, 

no prendre’s alegrement aquest fenomen, encara que el poc 
rigor lingüístic dels anomenats «fantasmes del barco» pugui 
induir a la inhibició. 

Si més no, cal posar en evidència la línia ideològica que 
plana damunt una actitud que podia haver semblat una sim-
ple maniobra oportunista de recerca d’una notorietat fàcil. 

Centrem-nos, doncs, en la qüestió del model de llengua 
en relació amb els mitjans de comunicació. 

L’existència de diferents varietats de llengua és una qües-
tió comunament admesa; i també el fet que hi ha determinats 
usos que exigeixen registres lingüístics de tipus informal. És 
a dir, que aquest no és el veritable tema de discussió. 

Els temes que es troben avui realment en discussió, dar-
rere el debat sobre el model de llengua, són principalment, 
a la meva manera de veure, els dos següents: 

a)  La posició respecte a l’ús dels castellanismes en el 
català. 

b)  La contraposició entre models de llen  gua regionalistes i 
model de llengua nacional. 

Reproduïm aquest article aparegut a LLengua 
nacionaL 910, pp. 1417, juliol de l’any 1992. 

Encara que l’hem de situar en el context en què 
es va publicar inicialment, considerem molt 
adequada la seva reproducció perquè els pro
blemes que s’hi denuncien no han desapare
gut sinó que encara persisteixen i encara amb 
més gravetat.
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Respecte a aquesta qüestió dels castellanismes, no ens 
entretindrem a discutir casos particulars, perquè no es tracta 
d’una casuística infantil sobre si tal mot espanyol (o francès) 
«es pot dir o no». Enfocar el debat com una simple batalla 
per la permissivitat no té gaire sentit, perquè la normalitza-
ció (depuració, en aquest cas) de la llengua catalana és un 
procés; i és a més un procés que abasta totes les varietats 
de la llengua (que es troba —cal recordar-ho— en una situ-
ació de moviment cap a la normalització). És per això que  
els objectius de normalització i els criteris i els mètodes a 
utilitzar són més importants que els detalls.

Ja hem apuntat més amunt que la normativa, aplicada 
a una llengua, no és pas independent de la situa ció del seu 
ús social: una llengua que té un ampli ús social (l’anglès a 
Anglaterra, per exemple) estructura les seves pautes de nor-
malització als diferents nivells d’una manera ben diferent a 
una llengua que no ha aconseguit un ple ús social (com és el 
cas del català). En aquest segon cas que ens pertoca, molts 
àmbits d’ús seran nous en la mesura en què avanci el pro-
cés de normalització, i la implantació d’un model de llen-
gua adequat en aquests àmbits demanarà fonamentalment 
una tasca de depuració, creació i difusió dels nous recursos 
expressius. (Tothom pot recordar els esforços fets en aquest 
sentit en el camp de la radiodifusió de l’esport, per exemple; 
o la dificultat que va representar en un primer moment la 
consecució d’uns doblatges cinematogràfics acceptables.)

L’objectiu de normalització (com és el cas de totes les 
llengües que han aconseguit un ús considerat «normal») és, 
en aquest terreny dels barbarismes, la depuració de totes 
les expressions que no són pròpies de la llengua, amb què 

posseeixin una forma catalana idònia en tot el sistema 
lin güístic (dialectes, formes clàssiques, recursos deriva-

tius, etc.). Aquesta premissa és coneguda per tothom, 
però alguns enemics de la normalització redueixen 
la font de recursos de la llengua al seu dialecte 
provincial i cedeixen amb una gran facilitat als 
barbarismes. 

En segon lloc, cal tenir molt clar també que 
aquest procés de depuració i creació s’ha de por-
tar a terme a tots els nivells i en totes les variants 
de llengua sense excepció, si el que es pretén és 
un procés de normalització. 

És una falsedat que només calgui mantenir cri-
teris rígids en els registres formals. També s’han 
de fer esforços (i potser més grans encara) per la 

catalanització dels registres informals, ja que for-
men part d’un mateix sistema lingüístic que ha de 

rebre un tractament global i coherent. És evident que 
en una expressió de la parla col·loquial pot caldre l’ús 

de formes no incloses en el diccionari normatiu (des de 
contraccions a innovacions o manlleus), però això no vol dir 
que tota forma nova ja hagi d’esdevenir vàlida d’una manera 
general i que se n’hagi de fomentar l’ús. 

Així, per exemple, pot ésser útil que un personatge de fic-
ció (posem per cas, un president d’un club de futbol) utilitzi 
incorreccions amb la intenció de donar més versemblança 
a una determinada representació, però aquest fet no justi-
ficarà pas que calgui promoure aquesta manera incorrecta 
de parlar. Confondre literatura amb normativa és, doncs, un 
error massa greu per a pensar que no és intencionat per part 
dels qui hi cauen. Com a exemple d’aquests criteris, crec 
que no es pot trobar, doncs, cap justificació lingüística en 
l’ús de mots espanyols com el famós «barco» en registres 
formals com els utilitzats pels presentadors de televisió i la 
premsa escrita. 

La dèria per reintroduir castellanismes en la llengua 
estàndard per part d’alguns no és altra cosa que una malal-
tia d’espanyolisme, que porta a fragmentar (separant-la de 
Catalunya del Nord, per exemple) i a patuesitzar la llengua 
catalana, tal com ja hem assenyalat abans. 

L’altra cara d’aquesta mateixa posició és l’obsessió 
regio nalitzadora que observem entre alguns personat-
ges «autonòmics» del País Valencià o del Principat. Hi 
ha paraules i expressions que són prohibides en alguns 
mitjans de comunicació al País Valencià, i d’altres que 
ho són al Principat. Un cop més hem de dir que el pretext 
d’aproximar la llengua a les formes parlades no justifica 
que es prohibeixi l’ús, en un registre formal, de mots de la 
llengua estàndard nacio nal, encara que siguin poc usuals 
en la parla quotidiana d’alguna àrea. No és gaire difícil 
d’observar com funcionen les relacions interdialectals en 
les llengües normalitzades. Els dialectes anglesos i espa-
nyols d’Europa i d’Amèrica, per exemple, tot i conservar 
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les característiques pròpies de cada lloc (d’acord amb la 
persona que s’expressa en un determinat mitjà de comuni-
cació), practiquen un intercanvi lliure i ric d’expressions 
i també de persones. Aquest intercanvi és a la base de tot 
sistema lingüístic normal. En el nostre cas, normalització 
vol dir nacionalització, és a dir, intercanvi obert dins tot 
l’espai comunicatiu nacional. 

En resum, si partim de la base que tota llengua és un 
sistema dins el qual s’inclouen diferents variants (dialectals, 
socials...) podem considerar que, per tal de desenvolupar un 
model de llengua nacional a partir de la situació actual de 
la llengua catalana, cal tenir en compte almenys aquestes 
dues consideracions generals:  

1)  El procés de depuració dels estrangerismes innecessa-
ris s’ha de continuar realitzant als diferents nivells (és 
a dir, estenent també l’esforç als registres informals). 
Aquest procés ha d’ésser adequadament estudiat, plani-
ficat i mantingut als diferents nivells i amb un enfoca-
ment global, és a dir, nacional pel que fa a les propostes 
i solucions. 

2)  La constitució d’un model de llengua nacional s’ha de 
realitzar sobre la base del lliure intercanvi entre els dife-
rents dialectes dins l’àmbit nacional; i a partir de la 
selecció, per als usos més formals, d’aquelles formes que 
tinguin més possibilitats d’assolir un abast interdialectal 
més ampli. u

Catalunya, en el punt de mira
Andreu Salom i Mir

Resulta ben significatiu, i ben 
demostrat al llarg del temps, que 
la conformació de l’Estat espa-

nyol, iniciat en el segle xviii i consolidat 
durant el segle xix a partir de la consa-
gració definitiva de l’hegemonia caste-
llana, es va realitzar al voltant d’un eix 
bàsic i aglutinador de les idees unifor-
mitzadores, d’una idea que obsessionava 
les seves elits dirigents, ço és, l’oligar-
quia madrilenya: la derrota i eliminació 
de Catalunya. Heus ací el gran enemic 
interior, el mateix que evocava un per-
sonatge anomenat Quevedo: «Mientras 
haya piedras en los caminos y catala-
nes en Cataluña tendremos guerra.» 
No ho poden pas evitar, deu ser la seva 
natura. Algú ha dit que la cultura polí-
tica dominant a Espanya és el milita-
risme. No seré pas jo qui contradigui 
aquesta asseveració, certament.

Els intents per anorrear-nos i absor-
bir-nos són una constant en la història 
que ells diuen «comuna». És clar, ens 
volien a prop per a rematar-nos millor. 

Ens menyspreen tan profundament que 
ni ens esmenten en els seus «debats 
de la nació», quan és evident que el 
xoc polític (i no pas de trens) entre 
Catalunya i Espanya és el principal con-
flicte que afecta l’estructura de l’Estat 
espanyol. L’objectiu, per a ells, no és 
mai el diàleg, sinó la victòria d’Espa-
nya i la derrota de Catalunya (i després 
encara n’hi ha alguns, entre nosaltres, 
que prediquen el federalisme... santa 
innocència!).

I no us penseu que tot aquest entra-
mat el porta a terme únicament el PP (ja 
sabeu, el Partit dels Poderosos), sinó que 
també és un objectiu del PSOE i dels 
poders mediàtics i econòmics madri-
lenys, els veritables amos de l’Estat. Tots 
en conjunt han dissenyat una estratègia 
de destrucció de l’enemic (no pas física, 
és clar, sinó incidint molt especialment 
en les seves aspiracions de llibertat). I 
tots els mitjans de l’Estat són vàlids per 
a aquesta finalitat, fins i tot els il·legals. 
Tot això, òbviament, amb l’ajut inesti-

mable del Tribunal Constitucional, que 
per a això hi és també. La justícia (espa-
nyola) al servei d’un determinat ideari 
polític. Ideologia, justícia i Estat, tot 
molt clar i definit, com sempre ho ha 
estat. Hom no pretén enganyar ningú, 
oi? Que es vagin preparant, doncs, els 
no-espanyols, i sobretot els antiespa-
nyols, perquè AQUELLS, incloent-hi els 
de Podemos, no consentiran mai que els 
catalans del Principat decideixin el seu 
futur en llibertat.

Madrid vol doblegar i derrotar Cata-
lunya. La vol dissoldre en el magma 
espanyol. És el que sempre ha pretès. És 
veritat que fins ara no se n’ha sortit, però 
també ho és que sempre ho intentarà... 
llevat que recuperem la nostra llibertat 
i disposem d’un Estat propi. Tan sim-
ple com això, però tan complicat alhora. 
L’Estat espanyol és poderós, i té al seu 
costat la raó de la força; nosaltres, els 
catalans, ens tenim a nosaltres mateixos, 
una ciutadania valenta, i ens empara la 
força de la raó. u
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L’occità, cap on anem?
Jordi Ortiz de Antonio 
(Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada [IULA])

1. Retrospecció

L’any 1928 es creava a Bar-
celona l’Oficina de Relacions 
Meridionals (ORM), una entitat 
que tenia per objectiu promoure 
les relacions entre Catalunya i 
Occitània en un context de dic-
tadura de Primo de Rivera i d’en-
derroc de les quatre columnes de 
Puig i Cadafalch a Montjuïc. El 
catalanisme polític, bastit des 
de feia dècades, havia vist en la 
Mancomunitat la seva primera 
victòria. En aquest temps d’ebu-
llició de la identitat catalana és 
on es va constituir aquella ofi-
cina, dirigida per Josep Carbo-
nell i Gener (1897-1979). Gràcies 
a la col·laboració de l’ORM, de 
la Societat d’Estudis Occitans i 
de la Generalitat de Catalunya, 
anys després, es va publicar la 
Gramatica occitana de Loís Ali-
bèrt, la gramàtica de referència 
de la llengua occitana. Els anys trenta s’albiraven, doncs, 
com un temps, en paraules de Carbonell, de «desvetllament 
cultural occità»1.

Avui, Catalunya es troba en un procés de transició vers 
la sobirania nacional i la seva constitució en Estat. I no hi 
manquen pas debats sobre la llengua o llengües que haurien 
de ser oficials en aquest hipotètic futur Estat. Es publiquen 
llibres i s’escriuen articles fent hipòtesis i plantejant avantat-
ges i inconvenients. Alguns proposen el català com a llen-
gua oficial de l’Estat i d’altres que el castellà també hi sigui 
llengua cooficial. El debat se centra en aquesta dicotomia 
lingüística, però és ben sabut que Catalunya no és pas, ofi-
cialment, un país bilingüe, sinó un país trilingüe. L’occità, 
aranès a l’Aran, és llengua oficial al Principat des de l’any 
2010. Però és una llengua amagada, que només es troba en 
els racons més petits de la literatura medieval catalana en els 
llibres de text de l’escola, que costa de trobar a les llibreries 
si no són especialitzades i que provoca astorament i un cert 
desconcert al públic quan la sent anomenar. 

1.    Carta de Josep Carbonell a Loís Alibèrt de 9 de juliol de 1931, dins 
Alquézar i Montañés, M. (1992), La correspondència entre Loís Alibèrt i 
Josep Carbonell i Gener (Materials per a l’estudi de la codificació de la 
llengua occitana), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, p. 160. 

2. L’occità a Catalunya

L’any 2006 es va aprovar un nou Estatut d’Autonomia per 
a Catalunya que, tot i haver passat pel sedàs de la sentència 
del Tribunal Constitucional, dicta en l’apartat 5 de l’article 6 
(La llengua pròpia i les llengües oficials) el següent:

La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és 
la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de 
normalització lingüística.

Uns quants anys més tard, el 2010, el Parlament de 
Catalunya aprovava la Llei de l’Occità, aranès a l’Aran, que 
establia, un altre cop, el caràcter de llengua pròpia a l’Aran 
i llengua oficial a Catalunya. Així mateix, en l’apartat 2 de 
l’article 2 (Llengua pròpia i llengües oficials) s’afirma:

Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions políti-
ques reconeixen, emparen i respecten la llengua que singu-
laritza el poble aranès i reconeixen l’Aran com una realitat 
dotada d’identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística.

Finalment, a principis del 2015 s’aprova la nova Llei del 
règim especial d’Aran, una llei que fa de l’Aran una realitat 
nacional occitana, reafirma la seva divisió geogràfica en ter-
çons històrics, n’oficialitza els símbols (bandera, escut, festa 
i himne) i fa de l’Institut d’Estudis Aranesi – Acadèmia Ara-
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nesa de la Llengua Occitana l’organisme de caràcter acadèmic 
encarregat de la normativització de la llengua. Així mateix, 
assevera el caràcter de llengua pròpia de l’aranès i la seva ofi-
cialitat tant a l’Aran com a la resta de Catalunya. cal destacar 
també els apartats 2 i 3 de l’article 8 (Llengua pròpia i llen-
gües oficials), que tracten sobre el paper de la Generalitat i el 
Conselh Generau d’Aran en la qüestió lingüística:

2. La Generalitat mitjançant les seves polítiques lingüís-
tiques i el Consell General d’Aran en el marc de les seves 
competències han de coordinar llurs actuacions en matèria 
de llengua, i impulsar l’ús de la llengua pròpia d’Aran en les 
àrees en què la normalització és especialment dificultosa, com 
és el cas de l’Administració de justícia.

3. La llengua occitana, denominada aranès a Aran, és 
oficial a Catalunya i ha d’ésser objecte de protecció en tots 
els àmbits i sectors, d’acord amb la normativa aplicable. Els 
poders públics n’han de fomentar la utilització, la promoció, 
la difusió, el coneixement i l’ús oficial, que són regulats per 
llei del Parlament de Catalunya.

3. On som?

Tal com es pot observar, es pot detectar fàcilment una 
sobrecàrrega legal en allò que respecta a la llengua occitana 
i, atenent als propòsits que es planteja, ens trobem davant una 
oficialitat virtual. Segons el darrer Informe de política lingüís-
tica (2013) publicat per la Direcció General de Política Lin-
güística, un 80,7% de la població de la Val d’Aran assegura 
entendre l’aranès i un 55,6% parlar-lo. Així mateix, tot i que 
les competències d’ús d’aquesta llengua —entendre, parlar, 
escriure i llegir— són més altes en la franja d’edat dels 15 als 
29 anys, fruit del sistema d’immersió lingüística en aranès i 
de l’ensenyament a l’escola d’aquesta llengua, ha disminuït 
respecte del 2008 el percentatge de població que la té com a 
llengua habitual, d’un 23,4% (2008) a un 17,6% (2013).

Els fonaments de la política lingüística rauen en l’Ad-
ministració, l’ensenyament i els mitjans de comunicació, 
les tres eines fonamentals per a la difusió lingüística. Si 
ens atenem a la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, obser-

vem que, en primer lloc, pel 
que respecta a l’Administració, 
l’aranès és la llengua preferent 
a la Val d’Aran i els ciutadans 
de la resta de Catalunya tenen 
el dret de dirigir-s’hi a la Gene-
ralitat. En segon lloc, el sistema 
educatiu de la Val d’Aran té un 
projecte lingüístic basat en cinc 
llengües —aranès, català, cas-
tellà, anglès i francès—, essent 
l’aranès la llengua vehicular dels 
ensenyaments d’infantil, primà-
ria i secundària. En tercer i dar-
rer lloc, pel que fa als mitjans 
de comunicació, la llei estableix 
que s’ha d’introduir una quota 
mínima en aquesta llengua en la 

seva programació i els seus serveis informatius. 
La Llei de l’occità, aranès a l’Aran, és clara en els seus 

objectius, però sota els epígrafs «ha de fomentar», «ha de 
garantir», «ha de fer tècnicament possible», «ha de promoure» 
o «ha d’estimular», s’amaga una realitat ben diferent. D’un 
costat, l’ús amb l’Administració d’aquesta llengua fora de 
l’Aran és tècnicament inviable per la manca de parlants i de 
coneixement sobre la llengua occitana a la resta del territori 
català. D’un altre costat, el model educatiu en immersió lin-
güística de la Val d’Aran s’acaba en finalitzar l’ESO, essent 
una assignatura de caràcter optatiu en el batxillerat i sense 
l’opció d’examinar-s’hi en les proves d’accés a la universitat 
(PAU). A més a més, la Llei estableix en l’apartat 2 de l’article 
13 (L’aranès a l’ensenyament):

El Govern ha de garantir que l’ordenació curricular de 
l’educació primària i secundària a Catalunya inclogui el 
coneixement de la realitat lingüística, històrica i cultural de 
l’Aran, i la seva connexió amb la llengua, la història i la cul-
tura occitanes.

Tanmateix, els plans curriculars del Departament d’Ense-
nyament no inclouen cap assignatura ni obligatòria ni optativa 
de llengua occitana fora de l’Aran i, mentre les competències 
bàsiques de l’àmbit lingüístic de primària només l’esmenten 
en l’apartat de «conèixer i valorar la diversitat lingüística i cul-
tural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món»2, ja 
no el trobem reflectit en les mateixes competències bàsiques 
de secundària, sinó que s’infereix en el manifest i la valoració 
positiva de «la diversitat lingüística de l’estat espanyol» i el 
coneixement de la «legislació que en regula l’ús, especialment 
la normativa lingüística vigent a Catalunya»3. No trobem, en 

2.    Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Direcció General 
d’Educació Infantil i Primària (2013), Competències bàsiques de l’àmbit 
lingüístic. Llengua catalana i llengua castellana. Identificació i desple-
gament a l’educació primària [en línia], Generalitat de Catalunya, Depar-
tament d’Ensenyament, Barcelona, p. 73.

3.    Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Direcció Gene-
ral d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (2013), Competències 
bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). 
Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria [en línia], 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Barcelona, p. 60.
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cap cas, unes competències bàsiques de l’àmbit lingüístic 
per a l’occità aranès. 

Finalment, pel que fa als mitjans de comunicació, 
el mateix informe abans esmentat explicita la quota de 
minuts d’ús de la llengua en la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, d’un total a la setmana de noranta 
minuts a la ràdio i de vint-i-dos o vint-i-tres minuts a la 
televisió. Cal explicitar, a més, la inexistència de premsa 
escrita a nivell de Catalunya en aquesta llengua, no 
essent així en premsa digital, on destaca el Jornalet, un 
diari en occità que inclou articles en la varietat aranesa. 
Finalment, també cal esmentar l’existència d’Aran TV i 
Ràdio Aran, que emeten en aranès només a la Val d’Aran.

Davant aquesta situació, es pot afirmar que, tot i la 
sobrecàrrega o sobrerepresentació legal de l’oficialitat 
de l’occità a Catalunya, es tracta d’una política lingüís-
tica normalitzadora virtual, sense els mitjans necessaris 
per a poder-se aplicar i sense una planificació acurada 
pel que fa al territori català. La manca de polítiques de 
dinamització i sensibilització lingüístiques, d’un màrqueting 
lingüístic amb publicitat periòdica de la llengua i del seu ús 
públic i quotidià, la quota reduïda de mitjans de comunicació 
i la manca de continguts curriculars sobre l’aranès fora de 
l’Aran dificulta no solament l’ús de la llengua a la resta del 
territori català, sinó també la manca de coneixements sobre 
la seva pròpia existència i, per tant, el desconeixement de la 
realitat trilingüe del Principat (o tetralingüe considerant la 
llengua de signes catalana, regulada per la Llei de la llengua 
de signes catalana de 2010)4.

4. Cap on anem?

Arribats a aquest punt de contrast entre la virtualització 
legal en l’oficialització de l’occità i la seva plasmació real 
en l’ús i la promoció, cal que ens preguntem què volem fer 
de l’aranès a Catalunya: el pretenem normalitzar? O ja ens 
està bé aquesta situació certament ambigua? Si volem afir-
mar Catalunya com a país trilingüe que sigui capdavanter en 
la gestió del multilingüisme i de les llengües minoritàries, és 
evident que en el cas de l’occità el sistema grinyola. En aquest 
article defugirem l’etern debat sobre si s’ha de normalitzar 
l’occità dit referencial (la versió estandarditzada de la llengua) 
o bé la seva varietat aranesa. Seguint la filosofia de la Llei de 
l’occità del 2010, tenint en compte la seva filiació lingüística i 
asseverant la unitat de la llengua, l’objectiu principal és la de 
normalitzar la varietat aranesa i de potenciar el coneixement 
de la varietat referencial. 

Així, doncs, l’objectiu principal de la normalització de 
l’occità ha de partir de les tesis explicitades en la llei abans 
esmentada i desgranar els punts bàsics que proposa: coordi-
nar les actuacions entre la Generalitat i el Conselh Generau 
d’Aran en matèria lingüística per tal de promoure i difondre 

4.    En aquest article considerem Catalunya un país trilingüe o tetralingüe 
segons el que estableix el marc legal, però és ben sabuda la realitat multi-
lingüe del Principat gràcies a les aportacions de les llengües de la població 
immigrada. 

el coneixement i l’ús de la llengua occitana. Davant d’això, 
la realització pràctica d’aquests objectius pretén el que ano-
menarem desminorització de l’occità, és a dir, donar visi-
bilitat pública a la llengua, i dur a terme la sensibilització 
social mitjançant la inclusió de l’aranès en les tasques de dina-
mització, impuls del coneixement i promoció de l’ús per tal 
d’aconseguir la normalització lingüística en l’Administració, 
l’ensenyament i els mitjans de comunicació. 

4.1. Desenvolupament d’un pla de dinamització lingüística 

La dinamització lingüística (Mataix, 1996) és el procés de 
programació, organització, seguiment i avaluació d’activitats 
i projectes amb la finalitat de promoure l’ús de la llengua. 
Contextualitzada normalment en una situació sociopolítica 
de conflicte, les seves actuacions són de durada determinada 
i de caràcter sistemàtic. L’objectiu principal de la dinamitza-
ció lingüística és provocar el canvi d’actituds, hàbits i com-
portaments de la població envers una llengua. En el cas de 
l’occità a Catalunya, com s’ha anat dient fins ara, es presenta 
una necessitat fefaent de dinamitzar la llengua fora de l’Aran. 
Una justificació que, en paraules de Casals (1992), ve donada 
per quatre necessitats bàsiques: incidir en l’ús de l’occità, el 
seu estatus i el seu prestigi lingüístics, canalitzar la mateixa 
normalització lingüística, conèixer les dades demogràfiques 
d’ús de la llengua i, sobretot, crear un pla coordinat i siste-
màtic per a aconseguir-ho. 

Tornant a Mataix (1996), la dinamització té dos límits 
clars: els destinataris i els procediments. Pel que fa al primer, 
en el cas que ens ocupa, la dinamització lingüística l’haurien 
d’aplicar les institucions de l’Administració, així com també el 
sistema educatiu i els mitjans de comunicació, envers els ciu-
tadans d’aquest país, per fer-los partícips de la normalització 
lingüística de l’occità. Pel que fa al segon, respecte als proce-
diments, cal distingir dos vessants que es troben estretament 
relacionats i són per se imprescindibles i complementaris per 
a impulsar la normalització de la llengua. Per un costat, la 
regulació, que es basa en la legislació, la normativització i la 
reglamentació de la llengua, és a dir, la dotació per a l’occità 
d’un marc legal. Per un altre costat, la dinamització, que es 
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fonamenta en la seducció, la persuasió, el convenciment i el 
consens, és a dir, crear condicions favorables i potenciar el 
caràcter voluntari de l’ús. Com s’ha vist anteriorment, l’aranès 
a Catalunya ja gaudeix d’un marc legal favorable per a la seva 
normalització lingüística —l’objectiu de la qual és, segons 
Boix i Vila (1998), la plenitud lingüística i la conversió de l’oc-
cità en una llengua completa, és a dir, una llengua que permeti 
comunicar-se en totes les situacions comunicatives i en tots 
els àmbits d’ús—, però manca d’una dinamització lingüís-
tica clara fora del territori de l’Aran. Segons Mataix (1996), 
la dinamització es pot aplicar per mitjà d’actuacions tant per 
a la sensibilització com per a la promoció d’entorns d’ús. 

a) Actuacions per a la sensibilització

Aquest tipus d’actuacions estan enfocades a la sensibilit-
zació i al convenciment dels ciutadans envers l’ús de l’occità 
mitjançant una bona oferta de serveis que facilitin aquesta 
tasca. Tot i que la sensibilització genèrica i enfocada al con-
junt dels ciutadans és menys eficaç, cal ajustar-se a la reali-
tat actual de desconeixement per part d’aquest públic de la 
realitat lingüística occitana i cal optar per aquest tipus de 
sensibilització, perquè els ciutadans «exerceixin una pressió 
(en diríem sensibilització indirecta) sobre els responsables 
de les organitzacions» (Mataix, 1996: 24). En definitiva, unes 
actua cions enfocades vers la creació de consciència lingüís-
tica entre la població de fora de l’Aran.

b) Actuacions per a la promoció d’entorns d’ús

En el cas de la llengua occitana, ens hem d’enfrontar amb 
la qüestió de la territorialitat de la llengua, restringida en l’ús 
quotidià, formal, preferent i vehicular a la Val d’Aran, motiu 
pel qual es plantegen dificultats evidents per a possibilitar un 
canvi lingüístic en les comunicacions existents i, per tant, cal 

crear «almenys un espai de comunicació nou, abans 
inexistent, per tal de garantir un mínim de presència» 
(Mataix, 1996: 25) de l’occità en l’estructura social. 

Alguns dels exemples de Mataix ja s’han com-
plert i s’apliquen en l’occità, com la creació de con-
cursos i premis (p.e.: Prèmi Aran de Literatura, Mòs-
tra de Cinèma Occitan, Premis Llanterna Digital, per 
a curtmetratges en català i occità, i el Premi Robèrt 
Lafònt, per la promoció de la llengua), programes 
de ràdio i televisió (p.e.: els oferts per la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, Catalunya Ràdio 
i Televisió de Catalunya, abans esmentats), subven-
cions a mitjans digitals (p.e.: Jornalet, gaseta occi-
tana d’informacions), la creació d’opuscles (p.e.: la 
col·lecció Documents occitans, editats per la Direcció 
General de Política Lingüística), estudis sociolingüís-
tics (p.e.: les dades demolingüístiques proporcionades 
pels informes de política lingüística), alguns vocabu-
laris del Termcat (p.e.: el Lèxic de transport turístic 
o el glossari terminològic Societat de l’informacion. 
Novèlas tecnologias e Internèt) i la traducció a l’ara-
nès de tot el lloc web de la Generalitat de Catalunya. 

Tanmateix, encara manquen per fer tasques que 
serien primordials per a poder coordinar els esforços 

de dinamització i arribar a nous estadis de normalització lin-
güística. Per aquest motiu, plantegem la necessitat de desen-
volupar plans de dinamització lingüística de l’occità, en què 
s’esmentin els objectius que es pretenen segons la normativa 
vigent, les necessitats lingüístiques que cal cobrir i els des-
tinataris per a qui es pensa aquesta tasca de dinamització. 
Així mateix, es tractaria d’un pla on hi hagués una agenda 
d’esdeveniments clara, de celebracions i de calendari de pre-
mis i concursos. A més a més de la confecció d’un pla amb 
aquestes característiques, també caldria potenciar la publica-
ció de cartells informatius i la preparació de campanyes de 
sensibilització lingüística per a ser televisades o plasmades en 
cartells a peu de carrer. 

El que es planteja és, doncs, un pla de dinamització lingüís-
tica per fases, amb una primera fase de sensibilització, cons-
cienciació i un fort màrqueting lingüístic —de promoció d’ús 
de la llengua o d’actes institucionals— de caràcter genèric i 
destinat a la població en general, i a tres nivells (l’Adminis-
tració, l’ensenyament i els mitjans de comunicació), per a pas-
sar després a fases posteriors que pretenguin cobrir situacions 
comunicatives concretes o puntuals, tals com els rètols d’en-
trada i senyalització interna dels edificis de l’Administració, 
la tramesa de publicitat en català i occità o fins i tot la confec-
ció de documentació oficial en occità a disposició del ciutadà. 
Alhora, caldria continuar avançant en la producció de pro-
grames educatius que incloguessin l’occità —comprenent-hi 
les competències lingüístiques bàsiques de primària i secun-
dària— i el desenvolupament de la terminologia de l’occità 
mitjançant la seva inclusió com a llengua de treball i d’equiva-
lència de termes en els diccionaris especialitzats del Termcat. 

En resum, «més que de canvi lingüístic, parlarem de la pro-
moció d’entorns d’ús de [l’occità] i donarem per fet que, pel que 
fa a aquest bloc, l’objectiu de la dinamització és la promoció 
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d’espais de comunicació [en occità] (presència oral o escrita) 
a les organitzacions, independentment que existeixin en una 
altra llengua o que no existeixin» (Mataix, 1996: 25). 

5. Conclusions

En aquest article hem pogut observar que, tot i disposar 
d’un marc normatiu molt favorable per a la seva normalitza-
ció, l’occità gaudeix d’una sobrecàrrega legal i d’una oficiali-
tat que, per bé que certa, no és prou per al desenvolupament 
de la llengua a la resta del territori de Catalunya. Davant 
d’això, hem observat la necessitat de revertir aquesta virtua-
lització i passar del 2D del document legal al 3D de la reali-
tat social, un procediment que ha de permetre socialitzar la 

llengua per mitjà d’un pla de dinamització lingüística. Un pla 
que, per fases i en els tres nivells administratiu, educatiu i de 
mitjans de comunicació, ha de servir per a marcar l’agenda 
dels afers occitans fora de l’Aran i posar les bases d’una coor-
dinació i sistematicitat d’accions enfocades a la consciencia-
ció i la sensibilització (implícita o no) lingüístiques, primer, 
i a la promoció de nous espais d’ús, després. Passar d’accions 
genèriques adreçades a un públic genèric a accions concretes 
destinades a sectors socials concrets. I és que, si volem ser 
un Estat capdavanter en la gestió del multilingüisme i en la 
normalització de llengües minoritàries, caldria que féssim 
una retrospecció i ens féssim nostre el «desvetllament cul-
tural occità» de què parlaven aquells homes de la República 
que vetllaven per les relacions entre Catalunya i Occitània. u
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La llengua que es parla sense parlar
Quim Gibert, psicòleg

En el relat Sentir. El banc dels 
esguerrats, inclòs en Els ven-
tres de la terra (Columna, Bar-

celona 2000), el primer dels llibres de 
Francesc Serés, es descriu com una 
euga, que traginava una càrrega de 
farina, era violentada pel mosso d’una 
farinera que «no parava de pegar-li». 
En Toni, un altre dels personatges de 
la narració, que contemplava l’escena 
prop d’un banc amb un grup de veïns, 
es va aixecar corrent cap al carro i 
«abraçà l’animal, primer al cos i des-
prés al coll». En Toni, «que no sabia 
parlar» i «desvariejava sovint», en va 
sortir malparat. Tant és així que el 
mosso, «encegat pel que estava fent», 
també va pegar-li, i l’euga, per rema-
tar-ho, el va trepitjar: «després d’allò 
en Toni ja no va estar bé mai més». 
L’escriptor de Saidí detalla que, quan 
el mosso pegava l’euga, «segur que 
estava pensant en l’encarregat», atès 
que «els treballadors del molí de blat 
eren els més maltractats de tota la 
comarca». L’esmentat molí, diu Serés, 
va haver de tancar «mig pel mal caràc-
ter de la gent que el dirigia».

Entre la pagesia d’abans de l’arribada 
del tractor, l’euga era molt apreciada en un 
mas, tant a l’hora de llaurar el camp com 
de carretejar la collita. Em ve al cap quan 
so Pepeta, una fragatina que va treballar 
en el sector de la fruita, s’entusiasmava 
parlant de la seua euga. I del drama que va 
suposar el dia que, per vella, se’n van haver 
de desprendre. El citat animal represen-
tava un dels eixos econòmics de la família. 
Això explica que estomacar una euga fos 
una temeritat, un impuls contrapro duent: 
l’equivalent a escanyar la gallina dels ous 
d’or o a serrar la palmera de l’oasi. En 
Toni, justament aquell que no filava, fou 
l’únic veí que es va sentir cridat a tractar 
d’evitar el dany que s’infligia a l’animal.

Aquest arrelament a la terra, per mitjà 
d’una bèstia, també el fa servir Joan Lluís 
Lluís en El dia de l’ós (La Magrana, 
Barcelona 2007), novel·la situa da al 
Vallespir. El retorn de l’ós en aquestes 
contrades del Pirineu és senyal que els 
francesos abandonaran la Catalunya del 
Nord. Així ho assegura una llegenda. 
El rebuig a l’ós és tan explícit que, un 
pic detecten la presència del plantígrad, 
la gent de l’indret organitza una batuda 

fins a aconseguir abatre’l. És a dir, hi ha 
simbòlicament una renúncia a recuperar 
la identitat lingüística. No hi fa res que 
la llengua territorial hagi estat i conti-
nuï essent bandejada per les institucions 
de govern. El missatge és que allò català 
és una andròmina, que fa més nosa que 
servei. I que el progrés, la modernitat, el 
futur, només pot ser en francès.

Serés matisa que el parlar d’en Toni 
era «una barreja de riure, d’espant, de 
por fins i tot». El saidinenc ens ve a dir 
metafòricament que aquell qui sent dolor 
i s’angoixa, a més té enormes dificultats 
per a expressar-se. I és que, arran de cer-
tes crueltats, se’t trenca la veu, no saps 
com descriure la barbaritat per fer-la cre-
ïble, ni com mobilitzar l’entorn. La pas-
sivitat dels qui suposadament hi toquen, 
mentre l’euga és apallissada, també vin-
dria a ser una renúncia: la de recuperar la 
dignitat lingüística. Els veïns presents en 
l’episodi semblen empeltats d’una moder-
nitat que encara fa més riure, la caste-
llano-espanyola.

Quin és l’animal que camina sense 
caminar?, diu l’endevinalla. La serp, l’ani-
mal que s’ha de matar. 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
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Tornen a bufar vents de remode-
lació de la llengua. En els temps 
que m’ha tocat viure amb l’aten-

ció fixada en els combats que ha rebut, 
i que rep, la nostra llengua, observant 
com ella els encaixa i va tirant aquí 
caic, allà m’aixeco, he pogut veure 
com alguns d’aquests atacs els inspira 
la recta intenció d’afavorir-la i sobretot 
de posar-la al dia, de modernitzar-la. 
I, de la meva banda, no em puc estar 
de dir que aquests vents em fan angú-
nia. Vàrem travessar, fa uns quinze o 
vint anys, la maltempsada del català 
light. Però si les llengües no en tenen, 
de light; les llengües són el que són 
i no pot anar un avançat a descarre-
gar-les de si mateixes ni a cercar-los la 
lluna en un cove respecte al seu pes, al 
seu caràcter i a les normes que la seva 
naturalesa inspira. 

L’elenc de reformistes és prou divers 
i amè, però parem compte que en lloc 
d’una llengua reformada no ens surtin 
amb una llengua deformada. Però no 
siguem pessimistes, d’entrada, deixem 
fer, sospesem, analitzem i vegem què hi 
ha d’acceptable i què de secret desig de 
fer-se discordant, per a emportar-se això 
la palma de la discòrdia. 

No aniríem pas a fer unes matemà-
tiques, o una aritmètica, light. És clar 
que no és igual —no podríem fer el light 
aritmètic que dos i dos facin cinc—, 
però per a entendre’ns va bé. Les llen-
gües tenen una fesomia i unes normes 
que neixen de la seva constitució, com 
hem dit, i que no poden ser violades així 
com així, és a dir, sense alterar-la a ella i 
desfigurar-la, perquè perdi el seu tremp 
i la seva qualitat. No hauríem pas d’anar 
mai a parar en allò de tants caps tants 
barrets. Si la llengua estigués exposada 
a l’opinió de cadascú, pobres de nosal-
tres. Però vegem-ne més perspectives.

N’hi ha alguns que es queixen de les 
dièresis sobre paraules que diu que no 
hi calen. Els hi col·locà mestre Fabra i 
diria que en sabia més i hi tocava més 
que cap de nosaltres. Pot ser que tot tin-

gui a veure amb el fet de no haver assi-
milat la teoria, l’estructura i la saviesa 
de la fixació fabriana, que no obeí a un 
caprici o a un impromptu, ans a una 
reflexió docta i repensada, a un coneixe-
ment profund de l’idioma a quo, el llatí, 
i de l’idioma ad quem, el català. Fabra 
no tenia pressa i no es deixava ataba-
lar per fums de renovació i per plantar 
bandera de reformador modern. El pre-
sidí la cultura, el seny, la penetració, que 
floriren en una obra acceptable als més 
coneixedors del ram i més exigents. Pot 
ser que tots aquests vents i neguits per 
retocar allò que ha estat ben tocat no 
siguin més que falta d’assimilació de la 
norma fabriana. Cal conèixer-lo de dalt 
a baix, Fabra, en la seva gramàtica, en 
la seva ortografia, en les seves converses 
filològiques. No trobaríem un aglutina-
dor eficient com ell. 

Se’n perfilen d’altres que vindiquen 
que les llengües «evolucionen», amb 
la qual cosa volen justificar els barba-
rismes que utilitzen, grossa arreple-
gada de paràsits de la pobra llengua, i 
pretenen amagar la seva ignorància de 
la llengua i dissimulen la seva impo-
tència per a parlar-la com Déu mana. 
Em creuria que n’haveu trobat més de 
tres. Emplenar-se de barbarismes no és 
evolució, ans camí de mort.

A uns altres els fan nosa els accents 
gràfics. Diu que no calen pas. Que el 
llatí no en té i l’anglès tampoc. Però 
segur que embelleixen la llengua, els 
accents gràfics, li donen amenitat, 
varietat, i diria que totes les romàni-
ques en tenen. Ajuden el qui fa tenti-

nes, els neòfits que n’enceten l’estudi, 
el mateix lector de la mena que sigui, 
i col·laboren a aclarir mots i lectures. 
Són un revestiment favorable de l’es-
criptura, de la lectura. 

Allò que més neguiteja és que n’hi 
ha molts d’impacients per fer, no saben 
exactament què, però per fer, a favor de 
la llengua, per respirar, per exonerar-se 
d’una burxada interna. Potser per fer-se 
notar com a innovador i savi, home 
exacte del moment. Com cal que vigi-
lem i anem ben desperts i alertats com-
pensant aquests vents!

Amb l’espanyol, majorment a la 
península, mireu què hi ha: existeix 
la Real Academia de la Lengua, amb 
el lema Limpia, fija y da esplendor. 
Manoi que bé que ho tenen, quin plan-
tejament més savi! Ha de ser càrrec 
d’experts, d’alts experts, de gent sàvia 
i seriosa, i no de qualsevol il·luminat del 
moment, reformar la llengua. Limpia, 
elimina brossa, paràsits, el manlleu no 
és cap riquesa ni cap «evolució», és 
malaltia i lletjor. Tot i que el castellà, 
com l’anglès, és un idioma potent, estès 
a mig món i que no ha de passar qui-
mera per combats o infiltracions detur-
padores.

I encara vull manifestar que no sóc 
un conservador d’aquells tossuts que 
s’oposen als canvis que imposen la vida 
i el progrés legítim; no sóc partidari 
d’allò encarcarat: nihil innovetur, nisi 
quod traditum est. Tan sols demano que 
hi hagi amor sincer a la llengua, que el 
seu caràcter sigui ben preservat, i que 
la cosa sigui feta amb seny i saviesa. u

Vents de renovació
Pere Ortís
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Salutacions
David Casellas

Com ja sabem, vivim en una socie-
tat on passem fàcilment d’un 
extrem a l’altre. Per això no és 

estrany que, després d’uns quants anys 
en què la religió era una imposició de 
l’Estat, ara hi hagi un rebuig de qual-
sevol cosa que pugui tenir una conno-
tació religiosa. Malauradament, això 
també ha arribat al llenguatge i ha con-
tribuït que, de mica en mica, es deixin 
d’usar expressions molt nostrades. N’hi 
ha alguns exemples en les formes de 
salutació. 

A molta gent li sembla inadequada 
una salutació tan bonica com Déu vos 
guard. És que hi ha res més bonic 
que desitjar a una persona que Déu el 
guardi? A mi em sembla que aquesta 
és una salutació molt més càlida i 
entranyable que un simple i fred hola 
(que potser va d’acord amb una soci-
etat freda, on regna l’individualisme i 
cadascú mira pels seus interessos), o, 
no cal dir-ho, molt més idònia que la 
interjecció eh! o ei! que hi ha joves que 
fan servir per a saludar. 

Una altra forma tradicional que gai-
rebé s’ha perdut —potser per l’existèn-
cia del timbre elèctric, del picaporta o 
d’uns altres ginys semblants— és l’ex-
pressió à Maria! Aquell qui entrava 
en una botiga o en una casa, per tal 
de cridar l’atenció, cridava à Maria! i 
immediatament sortia alguna persona 
a atendre’l. No cal dir que té l’origen 
en l’expressió religiosa Ave Maria.

Contràriament, com a forma de 
comiat, adéu continua tenint plena 
vigència, malgrat la seva significació 
religiosa, potser perquè és més breu 
i senzilla. Què ha influït perquè Déu 
vos guard s’empri menys i, al con-
trari, adéu mantingui el seu ús? Tot 
el que podem fer és aventurar hipòte-
sis. També hi podria haver contribuït 
la seva semblança amb una forma cas-
tellana. De fet, adéu s’havia castella-
nitzat en «adiós»; en canvi, Déu vos 
guard no fa dubtar gens del seu origen 
ben genuí. Molt sovint passa (i cada 

vegada molt més) que els cata-
lans tenim por de fer-nos veure 
massa o bé temem que no ens 
entenguin si ens expressem 
amb paraules genuïnament 
catalanes, i —maleït disba-
rat!— ens inclinem a parlar de 
la manera més semblant al cas-
tellà, ja que, si no ho fem així, 
ens pensem que provocarem 
les ires de les persones amb 
qui dialoguem. 

De tota manera, és curiós 
que els castellans usin de forma 
general hasta luego i no pas adiós. Pot-
ser per això també s’han estès força fins 
aviat, fins ara o fins demà.  Però quin 
és el mot català corresponent a hasta 
luego? La traducció literal, fins des-
prés, no és gaire aconsellable (malgrat 
que en algun diccionari hi consti), com 
tampoc no ho és fins ara, castellanisme 
fruit de la traducció literal de hasta 
ahora). En català cal usar unes expres-
sions diferents segons les circumstàn-
cies. Si hom s’acomiada amb la inten-
ció de tornar-se a veure al cap de poca 
estona (durant el mateix dia) pot dir: 
ara torno, no trigaré, fins més tard, 
fins d’aquí a una estona; però si hom 
vol expressar únicament que li agrada-
ria de tornar-se a veure un altre dia és 
millor fer servir a reveure, ja ens veu-
rem, que ens vegem aviat, adéu-siau...

L’expressió adéu-siau, malau ra-
da ment, està avui dia en clara regres-
sió —la major part dels joves la diuen 
ben poc— i bé prou valdria la pena 
de recuperar-la quan ens adrecem a 
un grup de persones. El mal pot venir 
del fet que l’escàs ús del tractament de 
vós hagi arrossegat la pèrdua d’aquesta 
expressió, referida especialment a més 
d’una persona o a una persona que 
tractem de vós. Anàlogament, la forma 
corresponent al tractament de vostè, 
passi-ho bé, també es fa servir menys 
pel mateix motiu: en la llengua popular 
el tractament de cortesia perd terreny 
enfront del tractament de tu.

Una altra forma castellana, que en 
català no és bona, és què tal? En català 
hem d’emprar les formes com va?, com 
va això? Fixeu-vos fins a quin punt 
estem immergits en una castellanitza-
ció, que de jove va haver de ser un pro-
fessor (no de català, sinó de matemàti-
ques!) qui em fes adonar que no era una 
expressió genuïna. 

I pel que fa a les salutacions refe-
rides a la part del dia (bon dia, bona 
tarda, bon vespre, bona nit), sembla 
que genuïnament solament es distingia 
bon dia i bona nit. Prova d’això és que 
bona tarda es deia incorrectament en 
plural, bones tardes, la qual cosa en 
denotava l’origen foraster. En canvi, 
bon dia o bona nit no han estat mai 
pronunciats bons dies o bones nits. En 
la major part de llegües només usen 
una salutació  per al dia i una altra 
per a la nit (i, en tot cas, una expres-
sió diferent per a acomiadar-se quan 
hom se’n va a dormir). Potser no cal 
que precisem tant, malgrat que avui 
dia l’exactitud i el temps tinguin tanta 
importància; sembla força absurd que 
abans de saludar hàgim de mirar el 
rellotge per a decidir si direm bon 
dia, bona tarda, bon vespre o bona 
nit. Per una altra banda, també es va 
perdent l’afegitó i bona hora: bon dia 
i bona hora!

Després d’aquestes explicacions, ja 
només em resta acomiadar-me: adéu-
siau. u
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Per molts anys
Pere Ortís

En algun altre lloc he advertit que moltes paraules 
i expressions, netament catalanes i tradicionals, 
han estat substituïdes en la nostra parla quoti-

diana per altres de castellanes que ha imposat insen-
siblement, però implacablement, la llengua castellana, 
per la seva presència, pel seu privilegi entre nosal-
tres, per la seva imposició social i política durant tants 
d’anys. El català s’ha empobrit tristament i la nova 
generació té clavades a la pell, i a la sang, aquestes 
paraules i aquestes expressions manllevades de què 
no s’adona, i a alguns els fa impermeables i negats a 
corregir-se, quan algú que ho sap i que pot apreciar el 
canvi verificat durant els seus anys de vida els n’avisa; 
generalment no s’ho creuen, la correcció els sembla 
una cosa estranya, fora de lloc i de temps. Per aquesta 
raó és molt bo i convenient que els nous estudiants 
llegeixin llibres vells, dels nostres clàssics, i d’aquells 
potser no tan clàssics, però bons i més recents que 
recorden el vell català i es guarden de la contaminació 
ambiental de la llengua. 

Perquè vegem clar on vaig, citem una paraula i una 
expressió que compten entre les que hem perdut aquests 
darrers anys. La paraula, bé que paraules inseparables, fóra 
cansalada viada, que abans la deien totes les mestresses 
catalanes, i l’han arraconada per donar el seu lloc a «piti-
llo», imposada pel castellà, o a «bacon», imposada per l’an-
glès; bacó també és català. La frase fóra aquesta tan senzi-
lla i clara no cal, que ha estat substituïda per *‘no fa falta’, 
imposada pel castellà «no hace falta». Fixeu-vos com d’en-
tre el jovent, n’hi ha poquíssims que diguin no cal, que tots 
diuen l’altra.

Avui dediquem aquest espai a l’expressió que fa de títol 
d’aquest escrit, que és cabdal, i una de les mostres més cla-
res d’aquest fenomen que comentem. Per molts anys és 
l’expressió que ha estat utilitzada a Catalunya d’ençà qui-
sap-lo, que és considerada descendent de la llatina, clàssica, 
Ad multos annos, la qual, certament, era emprada per a feli-
citar o per a donar l’enhorabona pel motiu feliç que fos. Per 
tant, per molts anys és una expressió avial, de l’ordre del 
dia, que els catalans hem dit per segles i segles i que avui 
hem fet «evolucionar» tant la llengua catalana que l’hem 
enviada a fondre’s a l’espai català. 

L’expressió porta una rèplica inherent, potser tan vella 
com ella mateixa, que ha de dir l’interessat felicitat, corres-
ponent al generós que se li adreça, i que fa així: En vida 
teva. És sensacional. És exclusiu de la cultura catalana, no 
ho sentireu enlloc més del món, és una joia de la dialèctica 
catalana, i per això els catalans ho hem abandonat, que 
abandonem tot allò que ens ennobleix i ens fa rics, per a 
encaixar bastardies imposades des de fora, en el seu lloc.

Dic que ara la llengua l’han feta «evolucionar» tan cul-
tament que, per comptes de Per molts anys, diuen «Feli-
citats». Imposada pel castellà «Felicidades». També és 
paraula catalana, però... adéu-siau Per molts anys! No s’hi 
val i no hi estem d’acord. I encara hi faria una consideració 
molt personal: és més que probable que el català, en tot cas, 
utilitzés la paraula en singular: Felicitat. D’acord amb el 
tarannà aquell català, inspirat pel carpe diem, que sugge-
reix la tàctica aquella d’aprofitar bé aquest trosset de felici-
tat que tens a les mans, atura-t’hi i gaudeix-ne, esprem-lo. 
Com també diem, actualment: bon dia, bona tarda, bon 
vespre, bona nit, als quals amb gust afegeixo el mallorquí 
bona hora baixa i el valencià bona vesprada. En singular 
tots, que un et basta, perquè sufficit diei malitia sua, gau-
deix-ne i xucla’l, que demà en vindrà un altre, contingut 
en allò tan gloriós de: Demà serà un altre dia! Ho diríem 
tot igual respecte al mallorquí: Molts d’anys!, on sembla 
que, per rèplica, hi va una suau estirada d’oreies, fiet; bono, 
rèplica o acció executada pes mateix que felicita mentre 
s’altre roman emocionat i sense dir un mot. 

N’hi ha de tan avançats que defensen que Per molts anys 
és per a felicitar pel natalici i Felicitats per al dia del sant 
Patró. I és fals. Puix que abans, fa cinquanta anys, no el 
celebràvem, el natalici, només celebràvem el sant Patró i 
sempre, sempre dèiem Per molts anys. Començàrem a cele-
brar el natalici, el birthday, arran de l’entrada dels films 
nord-americans i dels metratges televisius d’allà mateix, raó 
que prova apodícticament que allò que volen suposar alguns 
és absolutament fals. És bo, boníssim, per a tota ocasió feliç, 
utilitzar Per molts anys i que duri en vida teva i de tots els 
catalans, fins a la consumació dels segles. u
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Sobre els noms dels animals
Albert Jané (membre de l’Institut d’Estudis Catalans)

En realitat, no tenim sinó el modest propòsit de fer algu-
nes observacions sobre les definicions dels noms d’ani-
mal que podem llegir en els diccionaris de la llengua, 

més concretament, en el nostre diccionari normatiu actual, és 
a dir, la segona edició del Diccionari de la llengua catalana 
de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), que és encara tribu-
tari, com se sap, del Diccionari Fabra.

D’acord amb uns criteris lexicològics habituals, les defi-
nicions dels noms d’animal intenten determinar l’espècie (o 
el gènere) designada per cada nom amb les principals carac-
terístiques que els són pròpies, reals o atribuïdes, cosa que 
dóna lloc a definicions no paral·leles, que a vegades poden 
ser sorprenents. Vegem, així, les definicions del nom de dos 
animals tan coneguts com el llop i la guineu, prescindint del 
fet que el primer d’aquests noms és específic i el segon és 
genèric: «Mamífer carnívor de la família dels cànids, de pèl 
gris fosc, cua llarga i peluda, molt voraç, que emet un udol 
característic (Canis lupus).» «Mamífer carnívor de la famí-
lia dels cànids, d’uns 60 centímetres de llarg, musell estret, 
orelles dretes, peus curts, cua llarga i grossa i pelatge rogenc 
(Vulpes vulpes).» Totes dues definicions són impecables i no 
mereixen cap objecció, però quan les comparem ens adonem 
que s’indiquen unes quantes característiques sobre l’animal 
designat amb el terme guineu que se silencien pel que fa a 
l’animal designat amb el nom llop: la llargada, la forma del 
musell, de les orelles i dels peus (que, potser, més aviat cal-
dria dir de les potes). Curiosament, en canvi, el Diccionari 
Fabra deia del llop que fa un metre de llarg i que té les ore-
lles erectes. Pel que fa a la voracitat del llop, no deixa de ser 
una característica més aviat atribuïda. En principi, tots els 
animals mengen per la gana que tenen, sempre que tinguin 

prou aliment al seu abast, cosa que en el cas del llop, per la 
seva natura i pel medi en què li ha tocat de viure, no sempre 
s’ha esdevingut. 

El DIEC no diu res de la localització ni del llop ni de 
la guineu, és a dir, del territori on viuen, que és el fet més 
usual, però amb excepcions. Així, de l’isard (Rupicapra 
rupicapra) ens diu que habita les zones muntanyoses del 
sud d’Europa, del linx (Lynx pardinus) ens diu que viu a les 
muntanyes i als boscos de la península Ibèrica, i de la llebre 
(Lepus europaeus), que viu a l’Europa central i és corrent 
als Països Catalans.

Així mateix, observem algunes diferències de ter-
minologia. Per exemple: peus curts (s.v. guineu), cames 
llargues (s.v. linx), potes esveltes (s.v. oví), extremitats 
curtes (s.v. geneta).

El valor culinari dels animals

Un aspecte molt important dels animals tractat molt 
desigualment és el seu valor culinari. Dels mamífers 
del nostre país que són habitualment objecte de caça, 
en primer lloc el conill, seguit per la llebre, l’esquirol, 
el senglar i l’isard, el DIEC no en diu res. En canvi, 
sobre aquest punt, ens dóna informació d’alguns ocells: 
«peça de caça apreciada» (s.v. perdiu), «ocell... molt 
apreciat pels caçadors» (s.v. guatlla), «molt preat com a 
ocell de caça» (s.v. faisà), «una peça de caça aprecia da» 
(s.v. tudó), «... del qual s’aprofita la carn, el fetge i les 
plomes» (s.v. oca). «molt apreciat pels caçadors» (s.v. 
becada), «molt apreciat pels caçadors» (s.v. becadell). 

El llop, segons el DIEC, és un animal molt voraç

De la guineu, dita també guilla o rabosa, 
ens diu que té la cua llarga i grossa
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No hi trobem, però, una informació anàloga sobre els ànecs 
(amb 21 espècies diferents), el francolí, el tord i la tórtora, 
a part d’altres moixons més aviat petits, com és ara el par-
dal, apreciats per certs gastrònoms, o, ocasionalment, per 
alguns famolencs!

Pel que fa als peixos, en el sentit ampli del terme, és a dir, 
els animals de vida aquàtica, la informació desigual del DIEC 
sobre el seu valor culinari és encara més notable. Amb fra-
ses com «de carn molt apreciada», «de carn molt saborosa», 
«de carn exquisida», «molt apreciat en gastronomia» o «molt 
apreciat culinàriament» es pondera la bondat de l’anguila, 
el bacallà, el bonítol, l’escamarlà, la llagosta, el llamàntol, 
el llobarro, el lluç, el nero o anfós, el moll, el rap, el salmó, 
la sípia, la tonyina, l’ostra, l’espardenya (Stichopus regalis), 
l’emperador o peix espasa, la gamba (les espècies del gènere 
Palaemon són de carn molt saborosa i la gamba vermella és 
molt apreciada en gastronomia), el xanguet i és possible que 
algun més. Del musclo, de la galera i de certes petxines es diu, 
simplement, que són comestibles, i de la cloïssa, de la qual no 
s’indica cap nom científic, generalment comestible. En alguns 
casos, la informació del DIEC sobre el valor culinari dels 
peixos enclou una valoració matisada o negativa. Així, se’ns 
informa que la carn de la mussola vera és de la millor 
qualitat, i que la de la mussola pintada és de carn infe-
rior. També hi llegim que el pop vulgar (Ocpotus vul-
garis) és un comestible molt apreciat, però que el pop 
mesquer o pop pudent (Eledone moschata), que amb els 
noms ja paga, és molt abundant però no gens apreciat 
com a comestible. També hi aprenem que dels òvuls de 
l’esturió se’n fa el caviar, i que l’areng arriba als con-
sumidors enllaunat o conservat per fumatge, amb què 
deduïm clarament que és comestible.

Però la nòmina de peixos i animals de mar sobre 
els quals el DIEC no dóna cap informació gastronò-
mica no és pas gens escassa. Hi ha, si més no, els 
següents, la major part dels quals, si no tots, són també 
de carn saborosa i apreciats en gastronomia (els uns 
més que els altres, certament): el llagostí, l’angula, el 
cranc, el llenguado, la carpa, la truita, el barb, l’orada 

(ens ve a la memòria aquella passada mitificació de l’orada 
a la sal!), el seitó, el verat, el calamar o calamars, l’escór-
pora (de tanta anomenada pel bon gust que diu que dóna a 
les sopes), la garota o garoina (o eriçó de mar), el besuc, el 
congre, el corball, el déntol, el caçó (que sembla que no és 
el mateix que la mussola), la llissa o llíssera, la mòllera, el 
pagell, la palaia, la rajada, el rèmol, el serrà, el sorell i la 
sardina. Cal remarcar que, si bé no es diu res del valor culi-
nari d’aquest darrer peix, la rastellera de derivats que la seva 
entrada precedeix en la nomenclatura del DIEC, sardinada 
«menjada de sardines», sardinaire, sardinal, sardinaler i 
sardinalera, posen en relleu la seva importància com a ali-
ment. Observem que el DIEC dóna informació gastronòmica 
sobre peixos en força casos en què manca en el DGLC; però, 
curiosament, aquest darrer diccionari ens diu que el llen-
guado és de carn exquisida, informació que ha desaparegut 
de la definició del DIEC. 

El sentit figurat

En un nombre molt elevat de casos, els diccionaris, i entre 
ells, naturalment, el nostre DIEC, no deixen de fer constar, 
en el seu articulat, l’ús en sentit figurat dels mots definits, 
dit altrament, els nous valors que han adquirit en virtut de 
la figura retòrica de la metàfora. Però per elevat que sigui 
aquest nombre de casos no arribarà mai als que ofereix la 
realitat de la llengua, als usos metafòrics ja existents i per-
fectament consolidats i, òbviament, als més o menys ocasio-
nals i els que la pràctica del llenguatge crea incessantment. 
De fet, com és ben sabut, un bon nombre de formes lèxiques 
del llenguatge més habitual tenen un origen metafòric del 
qual ja no són conscients la major part dels usuaris de la 
llengua. És ben natural, així, que les múltiples propietats 
característiques, tan heterogènies i variades, dels animals 
que coneixem hagin originat un ús metafòric, que consisteix 
a aplicar a les persones el nom d’aquell animal les peculia-
ritats del qual els atribuïm. 

Les subentrades en la nomenclatura del DIEC dedica-
des a aquesta mena de definicions, és a dir, corresponents a 
noms d’animals usats en sentit figurat, no són pas escasses, 

La gamba vermella, segons el DIEC, 
és un crustaci molt apreciat en gastronomia

El llagostí no sembla pas menys apreciat que la gamba, però el DIEC, 
que el descriu detalladament, no en diu res
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ni de bon tros; però, com acabem de dir, sempre es podria 
ampliar. En un bon nombre de casos, es tracta de defini-
cions iniciades amb el descriptor persona: «Persona toixa, de 
poc enteniment» (s.v. ase), «Persona perspicaç» (s.v. àguila), 
«Persona que viu retirada i fuig de la gent» (s.v. aranya de 
forat), «Persona que porta el pes més feixuc en un ofici, en 
una ocupació» (s.v. burro), «Persona, espacialment una noia, 
jove i esvalotada» (s.v. cavallot), «Persona innocent, càndida 
o excessivament tendra» (s.v. colomí), «Persona maligna» (s.v. 
escurçó), «Persona molt eixerida» (s.v. estornell), «Persona 
que pertot es fica, que tot ho esbrina» (s.v. fura), «Persona que 
no pensa sinó a arreplegar per a si béns, avantatges, etc.» (s.v. 
garsa), «Persona que canvia d’opinió segons les oca sions» 
(s.v. camaleó), «Persona cruel» (s.v. hiena), «Persona toixa, 
bestiota» (s.v. gamarús), «Persona que en un poble, en una 
comunitat, etc., vol manar-ho tot, és la principal, imposa la 
seva voluntat» (s.v. gall), «Persona covarda» (s.v. gallina), 
«Persona desnerida, d’aspecte ridícul» (s.v. mico filós), «Per-
sona que no fa sinó imitar el que veu fer als altres» (s.v. 
mona), «Persona confiada a la direcció d’un pastor espiri-
tual» (s.v. ovella), «Persona molt pesada» (s.v. poll «insecte»), 
«Persona que molesta perquè parla contínuament, 
demana coses, no deixa fer la feina, etc.» (s.v. 
paparra), «Persona que parla poc, ensopida, encan-
tada» (s.v. mussol), «Persona poc espavilada, poc 
deseixida» (s.v. lluç), «Persona bruta, físicament 
o moralment» (s.v. porc), «Persona que viu, que 
s’enriqueix, a expenses d’altri, exhaurint-ne els 
béns, els recursos» (s.v. sangonera), «Persona molt 
cruel» (s.v. tigre), «Persona llesta, viva, eixerida» 
(s.v. mostela), «Persona que mai no calla, que hom 
es troba sempre al damunt» (s.v. borinot), «Per-
sona dòcil com un anyell» (s.v. xai), «Persona alta 
i desmarxada» (s.v. aligot), «Persona que parla fora 
mesura» (s.v. cotorra), «Persona molt lletja» i «Per-
sona molt xerraire» (s.v. lloro), «Persona astuta» 
(s.v. vespa). En casos com els següents, l’obtenció 
de la designació amb un sentit figurat s’ha realitzat 
a causa de circumstàncies que no corresponen a les 
característiques de l’animal: «Persona que comer-
cia en droga a la menuda» (s.v. camell), «Persona 

que té més malícia o gosadia de la que aparenta 
amb les maneres, el posat, etc., quan és davant 
algú» (s.v. mosca balba o mosca morta). Pel que fa 
a «Persona molt alta i prima» (s.v. gànguil), consi-
derant que una segona accepció de gànguil és «gos 
llebrer», sembla en principi molt lògic i enraonat de 
veure-hi un cas més de sentit translatici a partir del 
nom de l’animal, però indueix a rebutjar aquesta 
idea la informació que sobre aquest nom dóna Joan 
Coromines en el seu DECat, que sosté que tant el 
sentit personal com l’animal provenen del nom 
d’una embarcació. És tanmateix un fet que en el 
llenguatge après en la nostra infantesa als carrers 
de Barcelona es deia Corre com un gànguil i Quin 
gànguil! fent referència a una persona alta i prima, 
sense que, evidentment, tinguéssim idea ni del gos 

llebrer ni de l’embarcació. En els casos següents, certament 
una mica especials, el descriptor no és persona sinó més 
específicament dona: «Dona que mascleja» (s.v. gallimar-
sot, mot que en el sentit propi és definit «Gall sense cresta 
que sembla una gallina») i «Dona atractiva, provocadora, 
activa amorosament i sexualment» (s.v. tigressa). Esmentem, 
encara, un cas en què el sentit metafòric del nom de l’animal 
s’aplica més aviat a una cosa que a una persona: «Obstacle 
que s’oposa a l’avançament d’alguna cosa» (s.v. rèmora).

En alguns casos, com si l’ús d’aquests noms d’animal 
no es considerés prou consolidat, el DIEC recorre a exem-
ples comparatius: Lleuger com una daina, Córrer com una 
daina, Fidel com un gos, Poruc com una llebre, Dormir 
amb els ulls oberts com les llebres, És valent com un lleó, 
Defensar-se com lleons, Es van batre com lleons, Menjar 
com un llop, Tenir una fam de llop, Arrapar-se com una lla-
gasta. Hi ha, també, els casos en què es parteix de la base 
que el nom de l’animal ha originat una frase verbal, a la qual, 
per tant, es concedeix una subentrada amb la definició cor-
responent: Ésser una aranya «No deixar escapar cap avinen-
tesa de guany, saber-se aprofitar de tot» (s.v. aranya), Estar 

Perspicaç com una àguila

Fidel com un gos
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com una cabra «Ésser eixelebrat, esbojarrat», «Estar esva-
lotat» (s.v. cabra), Fer l’ànec «Morir» (s.v. ànec), Fer el mico 
«Fer ximpleries» (s.v. mico). Fer la rateta «Projectar sobre 
alguna cosa la llum reflectida per un mirallet» (s.v. rateta).

També podem observar alguns exemples en què la nova 
accepció obtinguda amb la figura retòrica de la metàfora 
es considera, amb un punt evident d’arbitrarietat, més aviat 
adjectiva que no pas substantiva, o totes dues coses alhora. 
Aleshores la definició es fa no per mitjà d’un grup nominal 
sinó d’un adjectiu o d’una frase relativa adjectiva: «Esquerp» 
(s.v. isard), «Avariciós» (s.v. rata), «Que té poc enteniment, 
no gens intel·ligent» (s.v. ruc), «Que fa marraneries» (s.v. 
marrà). Anàlogament, «Estúpid, obtús» i «Estúpida, obtusa» 
(s.v. burro i burra), considerats, potser a tort, exclusivament 
substantius. Notem, encara, l’accepció «Escabrós, salvatge» 
(s.v. isard), aplicada, evidentment com a forma adjectiva, no 
a persones sinó a coses. 

És segur que la nostra relació és incompleta. Una lectura 
exhaustiva del nostre DIEC ens faria trobar algun altre cas. 
Però el que a continuació volem indicar són algunes omissi-
ons, que poden semblar sorprenents, però que hem 
de considerar inevitables. Efectivament, ens sembla 
prou habitual l’ús metafòric de mots com tortuga 
(persona molta lenta), marmota (dormilega), for-
migueta (persona treballadora i estalviadora), gui-
neu (persona astuta), òliba (persona retreta i soli-
tària), mula (persona molt tossuda), toro (persona 
amb molta empenta), ostra (persona avorrida), tauró 
(persona sense escrúpols), cadell (enjogassat i fes-
tós), pollet (inofensiu), gripau (lleig), gasela (lleu-
gera i esvelta), paó (presumit), papallona (persona 
voluble), pop (persona absorbent, que tot ho abasta), 
llimac (llefiscós), voltor (depredador repugnant). 
Així mateix, les característiques físiques més aviat 
sobresortints d’animals com l’elefant, l’hipopòtam, 
la balena, la vaca, la girafa, l’ós, el goril·la, la boa, 
la iguana o la zebra inviten tot naturalment a apli-
car els seus noms a determinades persones, sovint, 
és veritat, sense gaire gentilesa ni consideració 
personal. La conveniència d’incloure tots aquests 

usos figurats en un diccionari de la llengua és molt 
relativa, car la seva exclusió no ha de privar mai 
de recórrer-hi lliurement sempre que l’usuari ho 
consideri útil i oportú. D’altra banda, escau d’as-
senyalar que a vegades es manifesta una tendència 
exagerada a pretendre o reclamar una exhaustivitat 
pràcticament impossible pel que fa als casos d’apli-
cació de les paraules que han d’indicar les seves 
definicions dels diccionaris.

Ja cau fora de la metàfora o sentit figurat el sentit 
amb què s’usen certs noms d’animal que no hi tenen 
res o gairebé res a veure: daina «noia escolta», gra-
nota «roba de mecànic», ratolí «element de l’ordi-
nador», goril·la «guardaespatlles», cranc «càncer», 
gall «nota falsa», gat «instrument mecànic», mona 
«embriaguesa» i «pastís de Pasqua», grua «màquina 
d’aixecar grans pesos», esquirol, «no vaguista», etc.

Els verbs derivats

 Així com els verbs derivats de noms de vegetals són més 
aviat escassos, els derivats, directament o indirectament, de 
noms d’animals són més nombrosos del que podria semblar. 
Vet ací els que hem reeixit a trobar en l’articulat del DIEC2, 
que transcrivim amb una definició succinta:

anguilejar Ésser semblant a una anguila.

anyellar, xaiar L’ovella, parir.

astorar Causar un gros espant (a algú).

esparverar La imminència d’un perill, esverar.

formiguejar Una part del cos, experimentar una sensació 
de formigó. Una gran multitud de persones o bèsties, 
bellugar-se.

serpejar, serpentejar Anar, estendre’s, segons una línia 
sinuosa, formant meandres. 

De qui va molt a poc a poc diem que és una tortuga

Esvelta com una gasela
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papallonejar Moure’s d’una banda a l’altra com una papa-
llona.

cavallar El mar, agitar-se rodolant les onades les unes 
sobre les altres. 

cavallejar Anar sovint a cavall. Tenir alguna cosa de 
cavall. 

cavallerejar Portar-se com un cavaller. 

cotorrejar Parlar massa.

cabrejar La mar, formar petites onades blanques d’escuma.

gatejar Anar de quatre grapes.

gatinar La gata, parir.

esgatinyar-se, gatinyar-se Barallar-se a esgarrapades.

garrinar La truja, parir.

furar Posar la fura dins els caus dels conills.

furetejar Cercar-ho, regirar-ho tot. 

cadellar La gossa, la lloba, etc., parir. 

gallejar Fer el gall, l’important.

gallinejar Ronsejar.

caragolar Disposar en forma de canó o rotlle.

marranejar Un infant, fent una marraneria.

mosquejar Un animal, esquivar-se les mosques amb la cua.

porquejar Fer porqueries.

ratar Un gat, un gos, etc., caçar rates. Rosegar.

talpejar Anar a les palpentes. 

torejar Algú, esp. un torero, lluitar amb un toro segons 
unes regles establertes.

vedellar La vaca, parir.

Hi trobem a faltar especialment falconar, tant més que el 
DIEC ja recull falconada «Acció d’escometre el falcó, l’es-
parver, etc., la seva presa». Doncs, falconar seria «Escometre 
el falcó, l’esparver, etc., la seva presa» i falconada «Acció de 
falconar». El mot és ben viu. No fa gaire, un caçador amic 
nostre ens explicava que del balcó de casa seva estant veia 
com falconaven els esparvers que niaven a les torres de la 
Sagrada Família de Barcelona. I, encara, tortuguejar «cami-
nar o obrar lentament, com les tortugues».

Al costat de la forma principal caragol el DIEC recull la 
forma secundària cargol, que, de fet, és la més habitual, però 
no el verb corresponent, cargolar, que és també la forma més 
generalment usada.

Amb el mateix valor que talpejar és molt habitual anar 
talper (pronunciat generalment anar tauper). 

Els hàbitats determinatius

Hi ha noms d’animal que s’usen en certes ocasions 
determinats per un altre nom que designa el seu hàbitat en 
principi natural. Podem dir els següents: conill de bosc, 
pardal de bardissa, ànec de riu, truita de riu, cranc de riu, 
llagosta de rostoll, cuc de terra, musclo de roca, rata de 
claveguera, gat de teulada, eriçó de mar, perdiu de mar, 

cargol de mar, escarabat de cuina, pantera de la neu, polla 
d’aigua, mallerenga d’aigua, serp d’aigua, tallarol de gar-
riga, esparver d’estany, oreneta de ribera. 

Algunes d’aquestes designacions compostes han estat 
imposades pels naturalistes amb un propòsit específic, és 
a dir, amb la idea de dotar cada espècie, també en llengua 
catalana, d’un designació inequívoca. Cal recordar que molt 
sovint la diversitat de noms vulgars és simplement un fet dia-
lectal i no té cap relació amb la diversitat específica. Però 
algunes d’aquestes designacions són del llenguatge comú, i 
el determinatiu els és aplicat amb un propòsit diferenciador. 
Concretament, ens són familiars de tota la vida designacions 
com conill de bosc (no domèstic), ànec de riu (no domèstic) i 
llagosta de rostoll (l’insecte, no el crustaci). Però que circums-
tancialment siguin aplicades a uns animals aquestes desig-
nacions complexes, no vol pas dir que l’hàbitat designat pel 
terme determinatiu sigui el lloc on han de viure permanent-
ment aquests animals. No són, doncs, vàlides les posi cions 
dels qui, obeint a un raonament, generalment improvisat i 
esporàdic, rebutgen aquestes designacions adduint que no tots 
els conills no domèstics viuen al bosc, que no tots els ànecs 
silvestres viuen al riu i que no totes llagostes dites de rostoll 
(els insectes) viuen als rostolls. Cal recordar que el valor des-
criptiu que poden tenir certes designacions nominals molt 
sovint no correspon del tot a la realitat o no hi correspon gens. 
Sobre llagosta de rostoll podríem dir que és una designació 
repetidament usada per Josep M. de Sagarra, pel cap baix en 
tres de les seves obres, L’aperitiu, Memòries (diverses ocur-
rències) i La ruta blava (com a element d’una comparació, un 
cas en què és imprescindible distingir l’insecte del crustaci).

 Sobre la truita de riu cal precisar que s’usa aquesta 
designació quan, en termes culinaris, cal distingir-la de la 
truita d’ous, encara que a vegades aquesta imprescindible 
distinció es fa amb altres recursos lingüístics. u

De qui vol imposar la seva voluntat 
en el seu ambient es diu que és un gall
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Segons els diccionaris, el mot cap, a més de nom i prepo-
sició, és també adjectiu i pronom; en canvi, el mot ningú 
és únicament pronom. Així, en el conjunt ningú altre, 

el mot ningú fa de pronom, mentre que altre fa d’adjectiu1.   
Hi ha qui creu, equivocadament, que ningú altre és d’in-

fluència castellana. És fàcil de demostrar la bondat de ningú 
altre referint-nos, primer a l’equivalència/paral·lelisme/con-
trast amb algú altre i, després, a la correspondència amb 
el castellà2.    

Equivalència, paral·lelisme i contrast 
entre algú altre i ningú altre

Notem que així com, en construccions dubitatives (inter-
rogatives i condicionals), ningú és equivalent a algú (Ha 
vingut ningú? = Ha vingut algú?; Si ve ningú, comenceu la 
feina = Si ve algú, comenceu la feina)3, així mateix ningú 
altre i algú altre poden ser conjunts equivalents, paral·lels 
o contrastats, depenent del tipus d’oració: dubitativa, com-
parativa i asseverativa. Exemples: 

1) ORACIONS DUBITATIVES 
(INTERROGATIVES I CONDICIONALS)

Ens hauria pogut justificar algú altre que no fos el Fill 
de Déu? = Ens hauria pogut justificar ningú altre que no fos 
el Fill de Déu?

Si algú altre els parla, no el senten = Si ningú altre els 
parla, no el senten. 

2) ORACIONS COMPARATIVES

Et faré més feliç que algú altre | Et faré més feliç que 
ningú altre (comparativa de superioritat). 

Algú altre escriu versos com els de Sagarra | Ningú altre 
no escriu versos com els de Sagarra (comparativa d’igualtat4).

1.    Semblantment, en els conjunts res més o jo mateix, el primer element és 
un pronom i el segon un adjectiu. 

2.    Observem l’existència en italià del conjunt nessun altro, equivalent al 
nostre ningú altre. 

3.   Recordem que els mots ningú, res, cap, gens, enlloc i mai poden tenir un 
valor positiu en determinades construccions. 

4.   Veurem més exemples de comparatives d’igualtat en la tercera part d’aquest 
treball.  

Els guardians han de privar-se de la borratxera, car 
un guardià té, menys que algú altre | ningú altre, el dret 
d’emborratxar-se i de no saber on es troba (comparativa 
d’inferioritat).

3) ORACIONS ASSEVERATIVES

Les coses que ells propugnen les haurà de fer algú altre ↔ 
Les coses que ells propugnen no les haurà de fer ningú altre.

Algú altre ens ho havia inspirat ↔ Ningú altre no ens ho 
havia inspirat. 

Correspondència amb el castellà

La falsa creença que ningú altre és incorrecte és deguda 
segurament al fet de pensar que es tracta d’una traducció 
del conjunt castellà ningún otro. Però no és pas així, car 
l’equivalent català de ningún otro és cap altre o cap més, 
mentre que ningú altre és l’equivalent català de nadie o 
nadie más. Exemples:  

cast.: Mi hijo tiene fibre pero ningún otro síntoma. = cat.: 
El meu fill té febre però cap altre símptoma. O també: ... però 
cap més símptoma.

cast.: Este gobierno está comprometido con la industria 
como ningún otro = Aquest govern està compromès amb la 
indústria com cap altre. O també: ... com cap més.

cast.: No quiero que entre nadie más = cat.: No vull que 
entri ningú més. O també: No vull que entri ningú altre. 

O sigui, la correspondència castellana de El Barça no 
tindrà ningú altre com Messi (El Punt Avui, 23-XI-2014, 
edició digital) és El Barça no tendrá nadie (o nadie más) 
como Messi, i no pas «El Barça no tendrá ningún otro como 
Messi»5. Per tant, ningú altre no és cap calc del cast. nin-
gún otro.   

Més sobre construccions comparatives

Vegem, en construccions comparatives d’igualtat, els con-
junts cap (altre o més), ningú (altre o més). Notem que, 
si es tracta de persones, a més del conjunt com cap altre, 
referint-nos a un element que va en plural, també podem 
fer servir els conjunts com ningú més, com ningú altre, etc. 
Mentre que, si es tracta de coses, a més del conjunt com cap 
altre, referint-nos igualment a un element que va en plural, 
també podem fer servir el conjunt com no n’hi ha d’altres, 
etc. Vegem-ho amb els exemples següents:   

5.   Sí que estaria bé si s’hi sobreentengués el mot jugador; però, llavors, 
en català seria: El Barça no en tindrà cap altre com Messi, en què en 
representa el substantiu jugador.   

A propòsit de «ningú altre» 
Carles Riera
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1) PERSONES 
com cap altre ; 
o bé com ningú més, com ningú altre

Com cap altre, aquests autors van saber desenvolupar els 
seus dots literaris. O bé: Com ningú més (sap fer), aquests 
autors ...; Com ningú altre (sap fer), aquests autors ...; Com 
cap altre autor, aquests van saber ... 

Els del Serrallo, espectaculars, aconsegueixen sempre 
emocionar el públic com cap altre. O bé: ... aconseguei-
xen emocionar el públic com ningú més (sap fer); ... acon-
segueixen emocionar el públic com ningú altre (sap fer); 
... aconsegueixen emocionar el públic com cap altra colla 
(sap fer).

Edward G. Robinson, juntament amb James Cagney i 
Humphrey Bogart, representarien com cap altre l’essència 
del cine de gàngsters ... O bé: ... representarien com ningú més 
l’essència del cine de gànsters ...; representarien com ningú 
altre l’essència del cine de gànsters ...; ... representarien com 
cap altre autor l’essència del cine de gànsters ...

En aquest procés van participar-hi holandesos, france-
sos i anglesos, però els anglesos, com cap altre, van tenir 
èxit a reorientar l’economia. O bé: ... però els anglesos, com 
ningú més, van tenir èxit a reorientar l’economia ... ; ... però 
els anglesos, com ningú altre, van tenir èxit a reorientar 
l’economia ...; ... però els anglesos, com cap altre grup, van 
tenir èxit a reorientar l’economia ...

2) COSES 
com cap altre ; o bé com no n’hi ha d’altres

Els amfiteatres eren edificis complexos i costosos que 
simbolitzen com cap altre la passió de Roma per l’especta-
cle. O bé: Els amfiteatres eren edificis complexos i costosos 
que simbolitzen com no n’hi ha d’altres la passió de Roma 
per l’espectacle. 

Hi ha indrets màgics, carregats d’energia, bells com cap 
altre, que et connecten amb la natura. O bé: ... bells com no 
n’hi ha d’altres, que et connecten amb la natura; ... bells com 
cap altre indret, que et connecten amb la natura.   

Fruits gustosos com cap altre i en el seu punt òptim de 
maduració. O bé: Fruits gustosos com no n’hi ha d’altres i en 
el seu punt òptim de maduració. 

Els estudis bíblics, amb els actuals mètodes informàtics i 
la possibilitat de relacionar història, arqueologia i lingüís-
tica, avancen com cap altre (s’ha calculat que es publica un 
llibre sobre Jesús cada 8 minuts). O bé: ... avancen com no 
n’hi ha d’altres ... 

Aquests musclos són com cap altre!: amb un sabor molt 
més dolç. O bé: Aquests musclos són com no n’hi ha d’altres! ... 

Observem finalment que podem fer servir també el conjunt 
com no n’hi ha cap més: 

El peix irisat és molt presumit i cregut, com no n’hi ha cap 
més.

Un globus amb vida pròpia, singular, com no n’hi ha cap 
més. u
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Conjuncions
Josep Ruaix i Vinyet

En aquest article oferim un seguit d’exemples que ens 
permetran d’aprofundir (en l’aspecte gramatical i també 
en l’aspecte estilístic) en l’ús de les conjuncions i locu-

cions conjuntives. Els distribuïm segons la classificació tra-
dicional d’aquestes partícules (copulatives, distributives, 
disjuntives, adversatives, il·latives, continuatives, causals de 
coordinació, completives, temporals, comparatives, condicio-
nals, concessives, causals de subordinació1) i hi fem les expli-
cacions adients. Les altres característiques amb què presen-
tem els exemples són com les dels nostres articles publicats 
anteriorment en aquesta mateixa revista i per això suposem 
que no cal repetir-les. Al final hi ha la clau bibliogràfica.

A) COPULATIVES

1)  «Preposicions transitives o intransitives / Preposicions 
tòniques o preposicions àtones / Preposicions simples, 
preposicions compostes o locucions prepositives» (títols 
de paràgrafs d’una gramàtica, abans de ser corregida; 
pròpiament, la conjunció subratllada [conjunció dis-
juntiva] s’ha de canviar per una conjunció copulativa) 
> Preposicions transitives i intransitives / Preposicions 
tòniques i preposicions àtones / Preposicions simples, 
preposicions compostes i locucions prepositives.

2)  «Vol dir ... que per a arribar a un cert nivell cívic cal que 
neixi i creixi una ètica bàsica. No pas floritures puritanes 
o permissivisme, sinó un primer grau bàsic d’ètica per-
sonal i familiar» (J. Rovira Belloso, Societat i Regne..., 
p. 156; noteu que la conjunció o és ambigua, perquè es 
pot interpretar amb valor sinonímic; l’hem de canviar 
per la conjunció copulativa negativa, en correlació amb 
l’adverbi no anterior) > Vol dir ... que per a arribar a un 
cert nivell cívic cal que neixi i creixi una ètica bàsica. 
No pas floritures puritanes ni permissivisme, sinó un 
primer grau bàsic d’ètica personal i familiar.

3)  «És cert, però, que no tota la jerarquia espanyola i ni tot 
el clergat adoptaren la mateixa actitud» (AA. VV., L’Es-
glésia catalana durant el franquisme, p. 15; la partícula 
ni ja inclou el valor de la partícula i) > És cert, però, que 
no tota la jerarquia espanyola ni tot el clergat adopta-
ren la mateixa actitud.

Vegem ara un parell d’exemples correctes d’un ús ac -
tualment poc conegut:

1.   Vegeu CC/2, lliçons 36 i 37.

1)  Va reconèixer que exagerava una mica quan deia que 
Mercè el provocava, directament ni d’intenció (R. Tasis, 
Tres, p. 354; vegeu CC/2, p. 283; aquí es fa servir la con-
junció ni, seguint un ús tradicional, en lloc de la conjun-
ció o, en oracions de matís negatiu; en aquest exemple, 
el matís negatiu és expressat pel verb exagerar).

2)  Seria inútil de cercar la causa fonamental d’aquesta 
incapacitat de pau permanent que pateix el món d’avui 
dia en el principi de les nacionalitats, en les estretors 
econòmiques, en el desig de revenja dels vençuts en 
la guerra passada, ni en altres fenòmens semblants 
que, més que principis, són conseqüències (C. Cardó, 
Un clàssic del pensament, p. 383; cas semblant a l’an-
terior; en aquest exemple, el matís negatiu és expressat 
per l’adjectiu inútil).

B) DISTRIBUTIVES

1)  «D’altra banda, es va creure convenient homogeneït-
zar més el grup de persones que havien de contestar 
l’enquesta definitiva. Així, a part de pertànyer al català 
central, el seu model de llengua havia de tenir una pro-
jecció pública notable, bé perquè eren lingüistes espe-
cialitzats en la docència de la llengua oral o en l’asses-
sorament lingüístic dels mitjans de comunicació, o bé 
perquè eren professionals relacionats directament amb 
els mitjans com a periodistes i locutors de prestigi o, 
més indirectament, com a divulgadors, conferenciants 
o docents reconeguts» (J.A. Castellanos, Contribució 
a un model d’ortologia del català central, p. 12; noteu 
que es produeix una confusió entre conjuncions distri-
butives i conjuncions disjuntives) > D’altra banda ... 
bé perquè eren lingüistes especialitzats en la docència 
de la llengua oral o en l’assessorament lingüístic dels 
mitjans de comunicació, bé perquè eren professionals 
relacionats amb els mitjans ...

2)  «El català és tan millor com més evita tota mena de 
perífrasis barroques com les que hom troba tan sovint 
en altres llengües com el castellà i el francès, per 
exemple. [...] I per això [...] el català és tan més autèn-
tic i més bonic com més lacònic és, més directe i més 
impactant» (d’un original, abans de ser corregit; com 
que, en aquests casos, el castellà empraria tanto, en 
català hem d’emprar tant) > El català és tant millor 
com més evita ... I per això [...] el català és tant més 
autèntic i més bonic com més lacònic és, més directe 
i més impactant.
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C) DISJUNTIVES

1)  «Els complements adjunts poden ubicar-se en posició 
canònica i en posicions de dislocació. Això vol dir, per 
tant, que poden ser remàtics i temàtics en funció del con-
text, com qualsevol altra unitat oracional» (d’una gramà-
tica, abans de ser corregida; noteu que les conjuncions 
subratllades no han de ser copulatives sinó disjuntives) 
> Els complements adjunts poden ubicar-se en posició 
canònica o en posicions de dislocació. Això vol dir, per 
tant, que poden ser remàtics o temàtics en funció del 
context, com qualsevol altra unitat oracional.

2)  «Un nadó aprèn amb la mateixa facilitat el xinès que el 
català que l’àrab (J. Solà, Avui, 13-12-2007, supl. Cul-
tura, p. 6; certament, hi falta la conjunció o) > Un nadó 
aprèn amb la mateixa facilitat el xinès que el català o 
que l’àrab.

D) ADVERSATIVES

En el nostre manual Obs/2, p. 52, 1, intentàvem una dis-
tribució de les conjuncions sinó que i ans. Completant-ho, 
creiem que es pot formular la següent regla o recomanació: 
Davant de verbs en imperatiu i davant de verbs contra-
posats a verbs introduïts per la preposició sense, s’hauria 
d’usar ans i no pas sinó (que). Aplicant aquesta regla o reco-
manació, esmenarem els exemples següents:

1)  «No jutgis els altres, sinó posa’t per sota de tots» (d’un 
original, abans de ser corregit) > No jutgis els altres, ans 
posa’t per sota de tots. / «De cap manera no te’n vagis, 
sinó seu una mica amb mi ...» (ibídem) > De cap manera 
no te’n vagis, ans seu una mica amb mi ...

2)  «No us separeu dels altres, sinó enteneu que nosaltres, 
que som l’Església, som u amb els altres» (Docs. d’Esgl., 
1-2-1998, p. 79) > No us separeu dels altres, ans enteneu 
que nosaltres, que som l’Església, som u amb els altres. 
/ «A cada bisbe és adreçada la paraula de sant Pere: “No 
regiu despòticament les persones que teniu confiades, 
sinó feu-vos models del ramat” (cf. 1Pe 5,3)» (ib., 1-10-
1998, p. 514) > A cada bisbe és adreçada la paraula de 
sant Pere: “No regiu despòticament les persones que 
teniu confiades, ans feu-vos models del ramat.” «Escol-
teu la veu del vostre cor! No us quedeu en la superfície, 
sinó aneu al fons de les coses!» (ib., 1-12-1998) > Escol-
teu la veu del vostre cor! No us quedeu en la superfí-
cie, ans aneu al fons de les coses! / «... fes que mai no 
ens venci Satanàs, l’adversari que cerca separar-nos de 
Tu, sinó sostén-nos en l’hora de la prova perquè ...» (ib., 
1-1-1999, p. 13) > ... fes que mai no ens venci Satanàs, 
l’adversari que cerca separar-nos de Tu, ans sostén-nos 
en l’hora de la prova perquè ...

3)  «Així, doncs, no dormim com la resta, sinó vetllem 
i mantenim-nos sobris. Perquè els qui dormen, dor-

men de nit, i els qui s’embriaguen, s’embriaguen de nit, 
però nosaltres, que som del dia, mantenim-nos sobris, 
revestits amb la cuirassa de la fe i de l’amor i amb el 
casc de l’esperança de la salvació» (d’una traducció de 
1Te 5,6-8, abans de ser corregida; noteu, de passada, 
que no s’hi ha pas de corregir la forma verbal mante-
nim-nos, segons expliquem en CC/2, p. 176) > Així, 
doncs, no dormim com la resta, ans vetllem i man-
tenim-nos sobris. Perquè els qui dormen, dormen de 
nit, i els qui s’embriaguen, s’embriaguen de nit, però 
nosaltres, que som del dia, mantenim-nos sobris ... / 
«Germans, no sigueu infants en seny, sinó compor-
teu-vos infantilment en la malícia; però, en seny, sigueu 
perfectes» (d’una traducció de 1Co 14,20b, abans de ser 
corregida) > Germans, no sigueu infants en seny, ans 
comporteu-vos infantilment en la malícia ...

4)  «No recordes que un dels pastors ens va dir que anéssim 
amb compte a dormir? No dormim, doncs, com altres 
fan, sinó que vigilem i siguem sobris» (d’un original, 
traduït de l’anglès, abans de ser corregit) > No recordes 
que un dels pastors ens va dir que anéssim amb compte 
a dormir? No dormim, doncs, com altres fan, ans vigi-
lem i siguem sobris.

5)  «Llavors em vaig tornar a arranar completament els 
cabells i, sense ombrejar ni tapar la meva calbesa, 
sinó mostrant-la obertament pertot arreu, complia 
joiosament les funcions d’aquella corporació anti-
quíssima, fundada en temps de Sul·la» (Apuleu, L’ase 
d’or, p. 275; noteu que la forma verbal mostrant-la es 
contraposa als verbs anteriors introduïts per la pre-
posició sense) > Llavors em vaig tornar a arranar 
completament els cabells i, sense ombrejar ni tapar 
la meva calbesa, ans mostrant-la obertament pertot 
arreu ...

6)  «El diàleg, en aquesta recerca de la veritat, implica ser 
fidel a la veritat que busco i desitjo per a l’altre, vol dir 
escoltar, veure l’altre amb simpatia i sense sospites, amb 
capacitat de comprensió i respecte, sense reduir la dis-
cussió a la polèmica, sinó fent fructificar les diferències, 
acceptant que no arribem allí on esperaríem i desitja-
ríem arribar» (A. Puig [ed.], La terra i la llavor, p. 283) 
> El diàleg ... sense reduir la discussió a la polèmica, 
ans fent fructificar les diferències ...

Oferim ara un altre grup d’exemples. Abans recor-
dem (com ja apuntem en el CC/2, pp. 286-287) que exis-
teix l’estructura conjuncional bàsica amb tot i això, que 
genera dues variants: amb tot i tot i això (també existeix 
així i tot, locució admesa pel DIEC2 però remetent a tot i 
això); les altres variants són híbrids inacceptables (encara 
que tot i així es fa servir molt, avui dia, i és admesa pel 
GDLC, diccionari que, en canvi, no enregistra tot i això). 
Tenint en compte aquest fet, doncs, esmenarem els exem-
ples següents:

sintaxi



34    LLengua nacionaL - núm. 92 - iii trimestre deL 2015

1)  «Tot i amb això, podem constatar que ...» (d’una gra-
màtica, abans de ser corregida) > Tot i això, podem 
constatar que ... / «L’imperfet és el temps que més 
fàcilment pot avaluar-se a partir d’un temps anterior 
al de l’oració subordinant. Tot i amb això, aquesta 
possibilitat no és exclusiva de l’imperfet, com es pot 
comprovar en el fragment següent ...» (ibídem) > L’im-
perfet és el temps que més fàcilment pot avaluar-se 
a partir d’un temps anterior al de l’oració subordi-
nant. Tot i això, aquesta possibilitat no és exclusiva 
de l’imperfet ...

2)  «Dudú té dues cames, dos peus; amb tot i amb això, no 
pot seguir dos camins a la vegada» (d’una gramàtica, 
abans de ser corregida) > Dudú té dues cames, dos peus; 
amb tot i això, no pot seguir dos camins a la vegada.

3)  «Tot amb tot, cal no oblidar que ...» (d’una gramàtica, 
abans de ser corregida) > Amb tot, cal no oblidar que ... 
/ «Tot amb tot, seria injust liquidar, amb ironies fàcils, 
la contribució de l’Acadèmia [de Bones Lletres] a la cul-
tura catalana, basant-nos exclusivament en l’ús circums-
tancial i pràcticament insignificant que va concedir a 
la llengua del país» (AA. VV., La llengua catalana al 
segle xviii, p. 52) > Amb tot, seria injust liquidar ...

4)  «Tot i així, aquest autor recull també altres aspectes 
que, per la data, ens presenten un home avançat en el 
seu temps» (AA. VV., La llengua catalana al segle 
xviii, p. 234) > Tot i això, aquest autor recull també 
altres aspectes ...

5)  «No obstant i això, en l’aplicació del comunisme, sobre-
tot a Rússia, ha predominat la idea hegeliana ...» (J. 
Colet, Pràctica, poesia de la realitat prosaica, p. 58; 
confusió de no obstant això amb tot i això) > No obs-
tant això, en l’aplicació del comunisme ... / «No obs-
tant i això, sempre resten diferències entre ...» (J. Colet, 
Macumba, p. 18; com el cas anterior) > No obstant això, 
sempre resten diferències entre ...

Posem, finalment, altres exemples defectuosos que afecten 
les conjuncions adversatives:

1)  «Segon símptoma: les darreres generacions que han arri-
bat a les facultats són joves que han estat escolaritzats en 
català, per primer cop en molts decennis. I no tan sols 
han estat escolaritzats en la nostra llengua, sinó a més ho 
han estat en un sistema on de manera generalitzada i per 
primer cop s’ha subratllat la importància del coneixement 
de la llengua, de la seva estructura, més que la memorit-
zació i acumulació de conceptes de les diverses assigna-
tures» (AA. VV., Quin(s) model(s) de llengua escrita per 
als mitjans de comunicació?, p. 23; ús del simple sinó en 
lloc de la combinació sinó que) > Segon símptoma ... I 
no tan sols han estat escolaritzats en la nostra llengua, 
sinó que a més ho han estat en un sistema ...

2)  «En Jep i en Fidel són dos personatges força coneguts 
... L’episodi que hem escollit compara, en un to un xic 
irònic, el risc de l’activitat física amb la tranquil·litat 
de la lectura. També, però, estableix un interessant 
paral·lelisme entre un fragment del Tirant lo Blanc 
i la dissortada peripècia d’en Jep, que és accentuada 
per contrast» (d’un llibre escolar, abans de ser cor-
regit; noteu que la posposició de la conjunció però 
trenca la seqüència natural; per tant, valdria més col-
locar-la al principi de la frase) > En Jep i en Fidel ... 
L’episodi que hem escollit compara, amb un to un xic 
irònic, el risc de l’activitat física amb la tranquil·litat 
de la lectura. Però també estableix un interessant 
paral·lelisme ... 

3)  «Rebre un premi és un compromís. Què és viure si no 
creure en alguna cosa i mirar d’actuar de manera ajus-
tada a la pròpia convicció?» (Rev. del Col·legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats..., jul. 2005, p. 104; cf. CC/2, 
p. 2872) > Rebre un premi és un compromís. Què és 
viure sinó creure en alguna cosa i mirar d’actuar de 
manera ajustada a la pròpia convicció? / «Què és, si 
no contradicció, pretendre que una assignatura sigui 
més important que ...» (exemple fornit per un nostre 
alumne; cas semblant a l’anterior) > Què és, sinó con-
tradicció, pretendre que una assignatura sigui més 
important que ...3

4)  «Penseu, doncs, que si decidíssiu no parlar mai en cas-
tellà a ningú, més que en situacions extremes, no us hi 
trobaríeu mai, en una conversa monolingüe en castellà. 
I, a més, tindríeu el gran al·licient de comprovar que en 
algun moment de la conversa l’altre ja us comença a 
contestar en català. Si no és així, almenys vosaltres no 
baixareu del burro i us quedareu cadascun fent servir 
la llengua pròpia. Pitjor, no pot anar. Ara bé, això sí: 
us hi heu de mantenir, que és el que jo volia dir en el 
meu article del número anterior» (d’un original, abans 
de ser corregit; noteu la redundància) > Penseu, doncs 
... Pitjor, no pot anar. Això sí: (o Ara bé,) us hi heu de 
mantenir, que és el que jo volia dir en el meu article 
del número anterior.

5)  «Molt però que molt baix» (Avui, 24-12-2007, p. 53; calc 
del castellà: en català el però no es reforça amb el que) 
> Molt però molt baix.

2.   Per a un tractament més detallat d’aquesta qüestió, vegeu l’article de Carles 
Riera «A propòsit de les partícules “sinó”, “sinó que”, “si no”», dins Llen-
gua Nacional, núm. 87 (II trimestre 2014), pp. 31-35.

3.   Com a curiositat, podem referir que, consultada una instància normativa 
sobre la bondat d’aquest segon exemple amb si no, el van donar per bo, 
emparant-se en unes explicacions d’Albert Jané mal interpretades; de fet, 
Jané es referia que l’equivalent de quan no és si no, però en l’exemple en 
qüestió la combinació discutible no és sinònim de quan no (que té un valor 
diguem-ne concessiu) sinó que té valor adversatiu; ara bé, si hi hagués un 
verb aleshores seria si no: Què és, si no és contradicció, pretendre ... L’es-
mentat article de C. Riera explica molt bé tots aquests matisos i diferències, 
per la qual cosa recomanem de consultar-lo.
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E) IL·LATIVES

1)  «Així, considerant el caràcter modalitzador de les inter-
jeccions, podem organitzar-les de més a menys prototípi-
ques, de la manera següent: les expressives (vinculades a 
l’emissor), les conatives (vinculades al receptor), les fàti-
ques (que expressen el vincle comunicatiu entre emissor 
i receptor), les metalingüístiques (que pauten els discurs 
i, així doncs, es vinculen al missatge); com a formes més 
perifèriques, que se situen en el límit amb els crits no 
codificats lingüísticament, hi ha, per últim, les represen-
tatives (les onomatopeies)» (d’una gramàtica, abans de 
ser corregida; confusió entre conjuncions il·latives que 
tenen matisos distints) > Així ... (que pauten el discurs 
i, per tant (o doncs o així), es vinculen al missatge) ...

2)  «William Curtis, un dels principals crítics de l’arquitec-
tura moderna, equipara Diagonal Mar i el Fòrum amb un 
trist Miami... La Rita Barberà no ho hauria fet millor. Per 
tant, doncs, per què no fer directament Trias alcalde?» 
(Avui, 7-6-2007, p. 26; cf. CC/2, pp. 288-2894) > William 
Curtis ... La Rita Barberà no ho hauria fet millor. Per 
tant, per què no fer directament Trias alcalde?

F) CONTINUATIVES

1)  «Val a dir que no sabem si la Comissió que s’havia creat 
en 1920 continuava actuant. El programa de l’any 1921 
és signat per l’alcalde i pel regidor J. F., que actuava com 
a representant de la Comissió. Però, en formaven encara 
part els dos representants del Casino? I és més: continuava 
existint la Comissió en 1922?» (d’un original, abans de ser 
corregit; noteu que és més ja és com una conjunció con-
tinuativa, equivalent a i; per tant, els elements subratllats 
constitueixen una redundància) > Val a dir ... Però, en 
formaven encara part els dos representants del Casino? 
És més: continuava existint la Comissió en 1922?

2)  «L’octubre de 1905, el nostre personatge ingressà en la 
Companyia de Jesús i, així doncs, a quinze anys, l’edat 
mínima exigida en el dret canònic per a poder entrar en 
la Companyia, s’inicia en el que serà l’orde religiós de 
tota la seva vida» (N. Iglésias, Una revisió de Fabra..., 
p. 53; notem que així doncs [o, millor, així, doncs] és 
una locució il·lativa, i no pas continuativa) > L’octubre 
de 1905, el nostre personatge ingressà en la Compa-
nyia de Jesús i, així, a quinze anys ...

3)  «Hi han participat [en la I Trobada Internacional...] 
representants de les Conferències Episcopals d’onze 

4.  Val a dir que la combinació per tant, doncs es troba en el català antic, però 
llavors el per tant no tenia el sentit il·latiu modern, sinó que equivalia a per 
això (cf. DCVB, s.v. tant) i, en conseqüència, no es tractava d’una redun-
dància: Per tant, donchs, te prech que refrenes de tu lo ffoch de la malvada 
amor ... (L.A. Sèneca, Tragèdies, vol. I, p. 250, text medieval) / Per tant, 
donchs, dejam assajar la pensa de Ypòlit ... (ib., p. 254).

nacions europees, és a dir, Àustria, República Txeca, 
Estònia, Federació Russa, Alemanya, Irlanda, Itàlia, 
Polònia, Portugal, Espanya i Hongria, a més de set 
països d’altres continents, és a dir, de Bolívia, Brasil, 
Congo R.D., Filipines, Índia, Mèxic i Perú» (Docs. 
d’Església, 15-1-2006, p. 37; en lloc de la loc. és a dir 
seria més apropiat emprar, en aquest context, la loc. a 
saber, perquè els segments que introdueixen aquestes 
locucions no són un sinònim del que s’ha dit abans, 
sinó una explanació) > Hi han participat represen-
tants de les Conferències Episcopals d’onze nacions 
europees, a saber, Àustria, República Txeca, Estònia, 
Federació Russa, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Polònia, 
Portugal, Espanya i Hongria, a més de set països d’al-
tres continents, a saber, de Bolívia, Brasil, Congo 
R.D., Filipines, Índia, Mèxic i Perú.

G) CAUSALS DE COORDINACIÓ

«Amb motiu de l’Any Verdaguer ... Per això és que la publi-
cació del llibre Del Canigó a l’Aneto ... ens permetia de 
poder participar en el centenari ...» (J. Verdaguer, Del 
Canigó a l’Aneto, proemi; confusió amb la construcció 
és per això que, equivalent a per això [cf. Obs/2, pp. 
114-116]) > Amb motiu de l’Any Verdaguer ... És per 
això que (o bé Per això) la publicació del llibre ...

H) COMPLETIVES

1)  «Qui no ha desitjat vessar unes llàgrimes sinceres, 
necessàries, expressives, en la foscor de la nit i sense 
que ningú se n’adoni? Qui no ha volgut escoltar la prò-
pia veu assajant una conversa importantíssima o llegint 
aquells poemes, aquells fragments, aquells articles que 
ens serviren per a estrenar la vida? Indubtablement que 
cal estar sols per a fer-ho» (d’un original, abans de ser 
corregit; la conjunció completiva que ha d’estar regida 
per un verb anterior [com seria el cas de No hi ha 
dubte que cal estar sols per a fer-ho]; si no hi ha verb 
regent, en principi no hi ha d’haver conjunció regida) 
> Qui no ha desitjat ... Indubtablement cal estar sols 
per a fer-ho.

2)  «Vacances? Millor no toquem el tema.» (Avui, 22-8-
2006, p. 32; calc d’un ús recent del castellà, consistent 
a ometre la conjunció que després de mejor) > Vacan-
ces? Millor que no toquem el tema (o Val més que no 
toquem el tema). / «Dubto que Rubalcaba o De la Vega 
(pel que fa a Blanco, millor ho deixem córrer) puguin 
ser considerats alguna cosa més que cuiners, i, última-
ment, no precisament de premi» (Avui, 12-3-2007, p. 
2; cas semblant a l’anterior) > Dubto que Rubal caba o 
De la Vega (pel que fa a Blanco, millor que ho deixem 
córrer [o val més que ho deixem córrer]) puguin ser 
considerats alguna cosa més que ...
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3)  «I tant si podem!» (eslògan d’un partit polític en les 
eleccions al Parlament de Catalunya de nov. 2012; com 
que la conjunció subratllada no introdueix pas una ora-
ció interrogativa o dubitativa sinó una oració assevera-
tiva, pròpiament hauria de canviar-se per la conjunció 
que) > I tant que podem!5

I) TEMPORALS

1)  «Així, entre somnis i realitat, es va anar escolant l’estiu 
de 1838. Abans que no s’acabés, però, vam rebre carta 
del Cisco. Ens explicava algunes coses que a Barcelona ja 
coneixíem per la premsa; tot i això, a mi em van semblar 
increïbles ...» (M. Fité, El carrer dels Petons, p. 200; 
encara que la locució temporal abans que no no pugui 
considerar-se incorrecta [cf. CC/2, p. 228, 1], són més 
normals les locucions abans que i abans no [cf. CC/2, 
p. 294, c]) > Així, entre somnis i realitat, es va anar esco-
lant l’estiu de 1838. Abans que (o Abans no) s’acabés, 
però, vam rebre carta del Cisco ... / «Meditem, doncs, 
en primer lloc, si no caldria refredar una mica la tem-
peratura ambiental dels impresos abans que no acabem 
escaldant-nos» (Pujol-Solà, Ortotipografia, p. 168; com 
l’exemple anterior) > Meditem, doncs, en primer lloc, si 
no caldria refredar una mica la temperatura ambiental 
dels impresos abans que (o abans no) acabem escal-
dant-nos. / «Abans que no arribi el col·lapse» (Avui, 16-1-
1997, p. 3, títol de l’editorial; com els exemples anteriors) 
> Abans que (o Abans no) arribi el col·lapse.

2)  «Un cop que hem esbossat els principals problemes que 
planteja l’ús d’aquestes preposicions, enumerarem els 
usos més importants de per i de per a» (d’una gramàtica, 
abans de ser corregida; probable confusió entre un cop 
i després que; ) > Un cop hem esbossat els principals 
problemes que planteja l’ús d’aquestes preposicions ...

3)  «Part de la semàntica del discurs ideològic és trivial o 
directa una vegada que assumim que les ideologies i les 
seues proposicions poden estar incorporades de manera 
directa o indirecta com a representacions semàntiques 
del discurs ideològic» (AA. VV., Ideologia i conflicte 
lingüístic, p. 52; cas semblant a l’anterior6) > Part de la 
semàntica del discurs ideològic és trivial o directa una 
vegada assumim que les ideologies ...

5.    Algun tractadista (cf. Albert Pla Nualart, diari Ara, 6-12-2012, p. 2) admet 
el si en l’exemple esmentat, però creiem que és millor el que. En canvi, sí 
que és totalment correcte el si en un exemple com el següent: Ja veureu si 
en sóc, de fort (Litúrgia de les Hores, I, p. 267). En aquest darrer exemple 
el si introdueix una oració dubitativa. 

6.   Val a dir que el DCC dóna, per al cast. una vez que o una vez el cat. una 
vegada o una vegada que: «Una vez que estés listo, avísame = Una vegada 
estiguis llest, avisa’m»; en canvi, el DCVB només enregistra la loc. con-
juntiva un cop, sense el que, i diu que és sinònim de quan. Sembla, doncs, 
que les combinacions un cop que i una vegada que són producte o bé d’una 
confusió, com hem dit abans, o bé d’una interferència del castellà.

4)  «Solament veure-la vaig sentir pena per ella» (J. Agut, 
Rosa de foc, p. 111; cf. CC/2, pp. 294-295) > Solament 
veient-la vaig sentir pena per ella. / «Com cada diu-
menge, des que vivia a Barcelona, la tia Aurora va 
pujar a la casa de les alzines amb l’Hispano de l’on-
cle Daniel. Es van presentar a quarts d’una i l’Aurora 
només baixar del cotxe va dir “On és en Guillem?”, 
adreçant-me la pregunta a mi, que els havia anat a 
obrir la porta reixada» (ib., p. 142; cas semblant a l’an-
terior) > Com cada diumenge ... Es van presentar a 
quarts d’una i l’Aurora bon punt baixà del cotxe ... 
/ «Només arribar a casa, mentre descarregàvem les 
maletes, em va dir que li digués Daniel i que deixés de 
tractar-lo de vós» (ib., p. 159; com els casos anteriors) 
> Només d’arribar a casa, mentre descarregàvem les 
maletes ...7

J) COMPARATIVES

1)  «El dia de sort, sigues feliç. El dia de desgràcia, tingues 
paciència. El mateix l’un que l’altre els ha fets Déu» 
(citació bíblica traduïda del castellà, cosa que emmena a 
un calc d’aquesta llengua) > El dia de sort, sigues feliç. 
El dia de desgràcia, tingues paciència. Tant l’un com 
l’altre els ha fets Déu.

2)  «Sí, hem de pregar, molt més del que no fem, per 
aquesta greu, gravíssima, necessitat» (Full Diocesà, 
Vic-Solsona, 20-10-2002, p. 8; cf. CC/2, p. 297) > Sí, 
hem de pregar, molt més del que (o que no) fem, per 
aquesta greu, gravíssima, necessitat. / «Climent Peix 
és un poeta més essencial del que no sembla al primer 
cop d’ull» (C. Forner, Cims d’Estela, p. 89; com el cas 
anterior) > Climent Peix és un poeta més essencial del 
que (o bé que no) sembla al primer cop d’ull. 

3)  «La idea va funcionar, i tant si va funcionar!, més del 
que ningú no havia previst (Avui, 6-9-2006, p. 22; cas 
semblant als anteriors, és a dir, confusió d’estructures 
comparatives [cf. gastes més del que vals / gastes més 
que no vals]) > La idea va funcionar, i tant si va funcio-
nar!, més del que ningú havia previst o bé més que 
ningú no havia previst.

7.   Diríem que l’origen de la construcció ‘només + infinitiu’ per a introduir una 
subordinada temporal es pot intuir en el següent exemple: «Només féu que 
girar la revolta del camí que el conduïa a casa, veié que un grup de persones 
s’hi congriava al riurau. [...] Només veure’l, l’agutzil se li atansà i l’acompa-
nyà en el sentiment (F. Mompó, El vol de l’esparver, pp. 268-269; l’autor és 
valencià i usa molt aquesta construcció). Per altra banda, en els exemples 
següents podem veure una altra manera d’evitar l’esmentada construcció: 
Tot d’una de pujar al xarret, Alec d’Uberville menà ràpidament el vehi-
cle pel cim del primer puig ... (Th. Hardy, Teresa dels Urbervilles, trad. de 
C.A. Jordana, p. 71) / Tot d’una que ell se n’hagué anat, després de tornar 
a encendre el cigar, els vilatans de Trantridge començaren a recordar-se 
també que ... (ib., p. 86).
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4)  «Quan més te’l mires, més bonic el trobes» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; cf. CC/2, p. 2978) > Com més 
te’l mires, més bonic el trobes.

5)  «Quan més al nord anava, més intens i perceptible era 
el so que feien les cascades, la qual cosa volia dir que 
no devien ser gaire lluny» (A. Parareda, Niàgara, el tro 
d’aigua, p. 384; cas semblant a l’anterior) > Com més al 
nord anava ...

6)  «Si fos partidari del com pitjor, millor, hauria d’estar 
francament content» (Avui, 3-4-2009, p. 24; calc del cas-
tellà) > Si fos partidari del com més malament, millor, 
hauria d’estar francament content.

7)  «Afirmar una cosa així, com s’ha posat de moda, és 
simple eurocentrisme, com sosté Chatterjee» (M. Cas-
tells, L’era de la informació, vol. II, p. 58; notem que la 
conj. com en contextos com el de l’exemple ha d’anar 
amb verbs transitius o copulatius [o similars]; per tant, 
convé canviar el verb de l’exemple) > Afirmar una cosa 
així, com ha esdevingut de moda, és simple eurocen-
trisme, com sosté Chatterjee. 

K) CONDICIONALS

1)  «D’altra banda, recordem que en les referències biblio-
gràfiques en nota a peu de pàgina no cal invertir l’or-
dre del nom i el cognom, com no sigui que es tracti 
d’una llista en la qual les referències han d’anar orde-
nades alfabèticament les unes sota les altres» (AA. 
VV., Manual d’estil, p. 392; cf. Obs/1, pp. 50-51 i 146-
147) > D’altra banda, recordem que en les referències 
bibliogràfiques en nota a peu de pàgina no cal invertir 
l’ordre del nom i el cognom, a no ser que es tracti (o 
bé si doncs no es tracta o bé si no es tracta) d’una 
llista en la qual les referències han d’anar ordenades 
alfabèticament les unes sota les altres.

2)  «—I per què viu a Alexandria? —No és cap tanoca, 
està buscant un negoci. —Com no canviï aqueixa 
expressió arrogant del seu rostre, foragitarà els clients» 
(N. Mahfuz, Miramar, p. 91; calc del castellà) > —I 
per què viu a Alexandria? —No és cap tanoca, està 
buscant un negoci. —Si no canvia aqueixa expressió 
arrogant del seu rostre, foragitarà els clients.

3)  «Com s’explicaria, sinó, que durant segles s’hagi tingut 
el català per “provençal”?» (d’un original, abans de ser 
corregit; cf. CC/2, p. 287; notem que l’element subrat-

8.  Val a dir que aquest ús de com és propi del català modern. En català 
antic es troba la forma quan. Ex.: ... e la flama creix, e quan més lenya 
hi met hom, més creyx lo foch; axí s’és dels dapnats en infern, que 
quan més n’i entren, més la flama de la pena creix (St. Vicenç Ferrer, 
Sermons, I, pp. 275-276).

llat equival a altrament) > Com s’explicaria, si no, que 
durant segles s’hagi tingut el català per “provençal”?

4)  «Confiem en ells. En qui confiarem, sinó?» (d’un ori-
ginal, abans de ser corregit; cas semblant a l’anterior9) 
> Confiem en ells. En qui confiarem, si no?

5)  «Sí que heu arribat d’hora!; no és el casori al vespre?» 
(Sagarra, OC 15, p. 162; la partícula si, seguida de la 
partícula que, serveix també per a introduir oracions 
independents que denoten sorpresa, admiració, dubte, 
ironia, etc.; com que, essent àtona, coincideix amb la 
conjunció condicional si, s’ha d’escriure sense accent) 
> Si que heu arribat d’hora!; no és el casori al vespre?

Vegem també un parell d’exemples correctes interessants:

1)  Tot plegat, si a mà no ve, són il·lusions d’ell. Aquests 
conqueridors impertinents no poden veure una noia 
que no es pensin que ella es mor pels seus ossets (R. 
Tasis, Tres, p. 345). L’expressió remarcada és una ora-
ció condicional lexicalitzada, variant de si a mà ve 
(enregistrada, aquesta, pel DCVB, s.v. mà, p. 95, 1ª 
columna, amb el significat de ‘si es presenta l’ocasió’), 
equivalent a un adverbi com probablement i que en 
alguns llocs s’ha canviat per si mal no ve (variant que 
el DCVB no enregistra). 

2)  Vejam, fem aquest tracte: recordeu-me en el meu millor 
posat, mai que ens destriïn les circumstàncies (Ch. 
Dickens, David Copperfield, trad. de Josep Carner, vol. 
II, p. 200), en què l’expressió en negreta equival a si mai 
ens destrien.

L) CONCESSIVES

1)  «... Compte! A poc que ens hi fixem, detectarem en 
aquesta proposició considerables ingredients d’insí-
dia ...» (La Vanguardia, 25-5-2001; cf. CC/2, p. 299) 
> ... Compte! Per poc que ens hi fixem, detectarem 
en aquesta proposició considerables ingredients 
d’insídia ...

2)  «L’entitat Anoia Verda i Neta féu llavors un esforç per 
adoptar una postura alhora ferma i raonable. Mentre 
que a la Conca de Barberà es rebutjava frontalment 
haver de suportar els problemes del creixement indus-
trial sense haver-ne rebut els beneficis, a l’Anoia no 
ens podíem desentendre del problema dels residus» 
(Revista d’Igualada, abril 1999; cf. CC/2, lliçó 37, on 
veureu que en tots els exemples la partícula mentre 
que ocupa el lloc de l’apòdosi) > L’entitat Anoia Verda 
i Neta féu llavors un esforç per adoptar una postura 

9.   Recordem que, sobre la distinció entre sinó i si no, és molt clarificador l’ar-
ticle de C. Riera citat abans (nota 2).
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alhora ferma i raonable. Mentre a la Conca de Bar-
berà es rebutjava frontalment ... 

3)  «Amat-Piniella va saber deixar constància d’uns fets 
viscuts per ell en una forma literària de ficció, que fa 
vibrar el lector no pas pels esdeveniments que narra 
(que també), sinó sobretot per la manera com estan 
narrats» (Full Informatiu d’Òmnium Cultural, Dele-
gació de Manresa, gener 2002; calc del castellà) > 
Amat-Piniella ... no pas pels esdeveniments que narra 
(encara que també), sinó sobretot per la manera com 
estan narrats.

4)  «A l’hora de parlar de la formació i de l’aparició de la 
llengua catalana, hem de dir que totes les llengües romà-
niques van néixer entre els segles vii i viii de l’evolució 
del llatí vulgar, però que no s’aplicaren al començament 
de la documentació, perquè el llatí, après a les escoles, 
continuava essent l’única llengua escrita, si bé que en els 
documents llatins a partir d’aquesta època podem trobar 
traces de les noves llengües parlades» (Les Faldades de 
Lo Banyut, núm. 2, Organyà, estiu 2004, p. 23; possible 
confusió amb per bé que o bé que; cf. CC/2, p. 299) > 
A l’hora ... continuava essent l’única llengua escrita, 
si bé en els documents llatins a partir d’aquesta època 
podem trobar traces de les noves llengües parlades.

5)  «La gran glòria de Serra és arribar a un govern socia-
lista en un temps de continus rumors de soroll de sabres 
i, a través d’una política enèrgica —tot i que suau en 
les formes— i potser gràcies a una política d’acumula-
ció d’informació i d’ús d’aquesta informació —per això 
els seus elogis a Manglano—, aconseguir desactivar 
aquest perill» (Avui, 30-6-1995, p. 3; cf. Obs/2, p. 54, 
o bé CC/2, p. 299) > La gran glòria ... a través d’una 
política enèrgica —si bé (o encara que) suau en les 
formes— i potser ...

6)  «França farà assajos tot i que Greenpace sigui a l’interior 
de Mururoa» (Avui, 27-8-1995, p. 8; cf. Obs/2, p. 54, b, o 
CC/2, p. 299) > França farà assajos encara que Green-
pace sigui a l’interior de Mururoa.

7)  «Tot i que tothom tenia una gana que se l’enduia, ningú 
no gosava tocar res de tot aquell increïble mostrari 
d’aliments» (D. Garcia i Cornellà, Els braons a les 
Fondalades Tenebroses, pp. 10-11; cf. Obs/2, p. 55, c, 
o CC/2, p. 299) > Encara que tothom tenia una gana 
que se l’enduia, ningú no gosava tocar res de tot aquell 
increïble mostrari d’aliments.

8)  «Però no és l’Església que ha inventat l’antisemitisme i, 
de fet, els criminals nazis d’Auschwitz eren pagans, si 
bé la major part d’ells fossin batejats» (C. Geffré, L’he-
rència dels tres monoteismes, p. 15; noteu la confusió, 
en aquest text traduït del francès, entre l’estructura bé 
que... [que regeix subjuntiu] i l’estructura si bé... [que 

regeix indicatiu]; compareu-ho amb encara que... [que 
admet subjuntiu] i tot i que... [que sols admet indicatiu]; 
cf. Obs/2, p. 54, 2, b, o bé CC/2, p. 299) > Però no és 
l’Església que ha inventat l’antisemitisme i, de fet, els 
criminals nazis d’Auschwitz eren pagans, bé que la 
major part d’ells fossin batejats.

9)  «El jo és considerat per Freud l’executor de la per-
sonalitat, per bé que hagi de saber conjugar les exi-
gències sovint conflictives de l’allò, del superjò, i del 
món exterior» (d’un original, abans de ser corregit; la 
locució concessiva per bé que demana, com altres que 
hem vist, un verb en indicatiu) > El jo és considerat 
per Freud l’executor de la personalitat, per bé que ha 
(o encara que hagi) de saber conjugar les exigències 
... / «D’altra banda, per bé que les tradicions religioses 
institucionalitzades conservin relats explicatius de la 
fraternitat humana, actualment no possibiliten gaire 
l’accés als mites» (ib.; com l’exemple anterior) > D’al-
tra banda, encara que les tradicions religioses insti-
tucionalitzades conservin relats explicatius ...

10)  «Atanasi la posa al costat d’alguns llibres de l’Antic Tes-
tament, i diu que es llegeix a l’església, bé que no formi 
part del cànon bíblic» (C. Pifarré, Literatura cristiana 
antiga, p. 53; la locució concessiva bé que demana, com 
altres que hem anat veient, el verb en indicatiu) > Ata-
nasi la posa al costat d’alguns llibres de l’Antic Testa-
ment, i diu que es llegeix a l’església, bé que no forma 
(o encara que no formi) part del cànon bíblic.

11)  «L’ambició del pare Nonell, ni que expressada en ter-
mes modestos, és, doncs, enorme» (J. Solà, Episodis 
d’història..., p. 157; noteu que s’hi troba a faltar el verb) 
> L’ambició del pare Nonell, ni que sigui expressada 
en termes modestos, és, doncs, enorme. 

12)  «Encara que els mestres fossin catalans, i que tots els 
alumnes també, era obligatori que a l’escola els mes-
tres ens parlessin sempre en castellà, però fora d’allí 
ho feien en català» (J.L. M. Picanyol, Històries d’una 
pensió, pp. 168-169; la partícula subratllada és sobrera) 
> Encara que els mestres fossin catalans, i tots els 
alumnes també, era obligatori ...

13)  «I hi hauríem d’afegir una capacitat extraordinària, vull 
dir no gaire corrent, per a la creació de rostres humans 
amb personalitat pròpia. Per ninots que siguin, els per-
sonatges creats per en P. no es veuen mai afectats per 
les exageracions grotesques, que sovint voregen el mal 
gust (caps immensos, orelles deformes, nassos llarguís-
sims...), per a segons qui imprescindibles si vol donar 
varietat i amenitat a una galeria de personatges» (text 
del programa d’una exposició, nov. 2006; en l’estructura 
concessiva subratllada, normalment el segon element 
és un adjectiu; si en lloc del verb copulatiu hi hagués 
el verb presentador, sí que hi podria anar un substantiu 
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[p.e.: Per problemes que hi hagi, ell sempre se’n surt]) 
> I hi hauríem d’afegir una capacitat extraordinària, 
vull dir no gaire corrent, per a la creació de rostres 
humans amb personalitat pròpia. Encara que siguin 
ninots, els personatges ...

Vegem ara un exemple correcte d’ús d’una estructura con-
cessiva avui poc usual:

Ampliar el capital; més aportació dels accionistes, amb 
participació de vostè, d’en Maurici si disposen d’efec-
tiu, i meu, pel que pugui. Mal hàgim d’acceptar capi-
tal foraster (M. Llor, Un camí de Damasc, p. 256; en 
aquesta novel·la surt bastant la partícula mal, seguida de 
verb en subjuntiu, com a conjunció concessiva).

M) CAUSALS DE SUBORDINACIÓ

1)  «Poblet és un monestir extraordinari, d’una arqui-
tectura sensacional, que en la més gran part ha estat 
reconstruït. Perquè jo he escrit algunes planes de 
Poblet —que conec— no diré res més» (Pla, OC 44, p. 
308; generalment, la conjunció causal subordinada que 
va en la pròtasi de l’oració no és perquè sinó com que) 
> Poblet és un monestir extraordinari, d’una arqui-
tectura sensacional, que en la més gran part ha estat 
reconstruït. Com que jo he escrit algunes planes de 
Poblet —que conec— no diré res més.

2)  «D’altres, pensant més assenyadament, es dolien 
profundament de no haver fet una cosa semblant, ells 
que, més rics com eren, haurien pogut revestir el pobre, 

sense necessitat de quedar-se mig nus» (C. Pifarré, Lite-
ratura cristiana antiga, p. 524; cf. CC/2, p. 301; sembla 
que l’estructura causal de constatació ‘element nomi-
nal + com + verb’ no admet l’adv. més davant l’element 
nominal; en tal cas, doncs, s’ha de canviar per l’estruc-
tura ‘gerundi + més + element nominal’) > D’altres, 
pensant més assenyadament, es dolien profundament 
de no haver fet una cosa semblant, ells que, essent més 
rics, haurien pogut revestir el pobre, sense necessitat 
de quedar-se mig nus.

3)  «Essent que les bibliotecàries havien enfollit i s’acosta-
ven, incendiàries, al portal custodiat, essent que tots exi-
gien que se’ls lliurés la Bèstia de Vuit Potes, Claudi Bel 
muda de constitució, es metamorfosa prop meu; i en un 
batre d’ulls apareix una imponent au marina sota la llinda 
de la porta» (T. d’Arenys, El quadern d’Agnès Solà, p. 
251; existeix avui dia, com a normal, la locució causal de 
constatació essent així que i no pas essent que) > Essent 
així que les bibliotecàries havien enfollit i s’acostaven, 
incendiàries, al portal custodiat, essent així que tots 
exigien que se’ls lliurés la Bèstia de Vuit Potes ...

N) FINALS

«Però han de fer-ho per a trobar la causa de la malaltia i 
que ens puguem curar» (exemple fornit per Màriam 
Serrà; encara que la partícula que pot tenir sentit final, 
en aquest context, per simetria amb l’anterior partícula 
per a, hi queda més bé la partícula perquè) > Però han 
de fer-ho per a trobar la causa de la malaltia i perquè 
ens puguem curar. u
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Horitzó: 
estendre el català des de l’escola
Entrevista a Joaquim Arenas i Sampera 

Agnès Toda

Ens trobem en un moment crucial per a la nostra història. 
Quin paper hi té el català?

El català és vital perquè és l’ànima de la nació. I tota aspi-
ració d’una nació és poder arribar a tenir un estat propi, la 
sobirania plena. Per tant, la llengua és la que dóna el sentit 
de pertinença a la comunitat, a la nació. Modernament han 
sorgit certs agents que diuen que no hem d’exagerar, que es 
pot fer un estat sense tenir en compte la llengua. Però això és 
una premissa absolutament sense fonament, perquè crec que 
no ens hem de basar solament en la part diguem-ne de ben-
estar social. La nació s’ha de basar en allò que ens fa «ser».  
Si no tenim allò que ens fa ser, com és la llengua, com són els 
costums, com és el dret, com és la cultura, com és la nostra 
història mateixa, com podem tenir sentit de pertinença? Per 
tant, la llengua és la identificació de la nació i hi representa 
un paper primordial.

Potser la nostra genuïnitat és que sigui així. En altres 
casos, com el del País Basc, per exemple, la identificació 
amb la llengua potser no és tan necessària?

No ho sé, si no ho és, de necessària. Allà també s’han mar-
cat com a objectiu assolir que tothom qui sigui basc, ho 
sigui plenament amb la llengua. El que passa és que, tal com 
estan les circumstàncies, amb la dictadura franquista i amb 
tots els problemes que han tingut amb l’alliberament nacio-
nal, durant aquesta democràcia que tenim, aquest projecte 
ha topat amb dificultats enormes. El basc fa més de quatre 
segles que recula. El cert és que al País Basc també identi-
fiquen molt la nació amb l’adhesió a la llengua. També ens 
passa això a nosaltres. Tenim molta gent que diu «jo sóc 
català i vull ser-ne», però no parla català. Aquesta gent forma 
part de la nació o no? És clar que sí, però no d’una manera 
completa. Cal tenir la voluntat de conèixer la llengua i de 
fer-la servir; ja ho deia Rovira i Virgili.

La conjuntura actual fa que el català del Principat rebi 
nombrosos atacs: un dels casos és la normalització lingüís-
tica a l’escola. Feu-nos cinc cèntims de què s’entén per nor-
malització i per què, a vegades, s’ataca sense saber gaire 
bé de què es tracta.

La normalització lingüística no és altra cosa que fer normal 
l’ús del català en qualsevol àmbit de la societat, i lògicament 
inclou l’ensenyament en tots els seus graus i nivells. El que 
hi ha d’innovació plena en aquesta qüestió és el model propi 
d’escola, catalana en llengua i continguts. Es va començar 
a impulsar aquesta idea des de la DEC d’Òmnium Cultural, 
en els primers anys setanta: una escola catalana per a tots 
els nens, fos quina fos la parla familiar. En arribar l’autono-
mia l’any 1978, la Generalitat no sols va acollir l’estructura 

Avui parlem amb un dels impulsors de l’escola catalana: el 
mestre i pedagog Joaquim Arenas i Sampera (Mataró, 1938). 
A les seves espatlles hi ha el pes de la immersió lingüística. 
Una tasca, de ben segur, gens fàcil, però sí molt positiva 
per a la llengua. Els nombrosos premis que ha rebut així ho 
palesen. Ens desplacem a casa seva per parlar amb ell, amb 
tranquil·litat, d’aquest tema i d’altres. Comencem.

Joaquim Arenas a casa seva (25-6-2015)
Foto: Agnès Toda
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de classes de català de l’Òmnium —professorat, mètodes, 
etc.— sinó que també va fer seu aquest model que molts 
pares, fins i tot els castellanoparlants, demanaven. Va ser un 
exemple de reconeixement per part del Govern català de la 
feina feta durant la resistència, i es va evitar encertadament 
fer foc nou, sense menystenir allò que ja existia. 

Un dels objectius pedagògics de l’escola catalana és 
que tots els nens adquireixin els mateixos instruments per 
a desenvolupar-se amb les mateixes possibilitats de futur. 
De fet, passava que en arribar a l’escola uns nens ja empra-
ven dues llengües —el català i el castellà— i que uns altres 
solament en coneixien una, el castellà, perquè el parlaven a 
casa. En aquestes condicions era difícil, per no dir impossi-
ble, assolir l’objectiu plantejat fent tan sols les classes obliga-
des per llei en català. Aleshores, després d’analitzar els resul-
tats escolars i de constatar que els nens castellanoparlants que 
feien més assignatures en català obtenien millors resultats, i 
de conèixer les experiències al Quebec i als Estats Units dels 
programes d’immersió lingüística en els quals l’escola oferia 
la possibilitat d’aprendre més eficaçment una nova llengua; 
davant d’això ens vam posar en contacte amb el Quebec i 
amb els recercadors d’aquesta nova modalitat d’aprenentatge 
de llengües tant estrangers de prestigi —Cummins, Lambert, 
Pearl— com els professors d’universitats catalanes. Vam 
veure clar que per a obtenir els resultats desitjables s’havia 
d’optar per la immersió lingüística. 

És per això que a vostè l’anomenen el pare de la immersió 
lingüística a Catalunya? 

M’ho diuen; però, com pot veure, jo no vaig inventar res; el 
que vam fer, des del Servei d’Ensenyament del Català de la 
Generalitat, va ser conèixer aquestes tècniques d’aprenen-
tatge lingüístic, adaptar-les i impulsar un programa d’immer-
sió que servís eficaçment el projecte educatiu del nostre país. 
I, com molt bé diu Joan Triadú, l’adopció de la immersió lin-
güística a les escoles de Catalunya ha estat el fet educatiu més 
rellevant de Ramon Llull ençà, perquè ha estat una interven-
ció pedagògica que ha fet possible la incorporació de milers 
d’infants, de parla familiar no catalana, a l’escola catalana en 
llengua i continguts, tot guanyant competència en una nova 
llengua, sense perdre la llengua parlada a casa.

així, doncs, la immersió aplicada a les nostres escoles és 
una còpia total del Quebec?

No és així exactament. Al Quebec fan el seu model d’immer-
sió i en van ser pioners; nosaltres l’hem adaptat a les neces-
sitats d’un país i d’una societat en un moment determinat de 
la nostra història. Al Quebec, per exemple, van treballar els 
aspectes científics quant a la psicopedagogia i la psicolin-
güística; en canvi, no van insistir tant en la metodologia i la 
didàctica, que per a nosaltres han estat imprescindibles i han 
constituït una font de millora i d’innovació.

La singularitat de la immersió a Catalunya ve donada per 
l’abast que va tenir, i pel que va suposar d’integració de tota 
la població. La complexitat i el volum del nostre programa 
d’immersió només s’entén en el marc d’una obra de govern 
i, si es va poder fer, va ser perquè hi havia un govern que el 

creia necessari per a canviar la dramàtica situació lingüís-
tica que ens havia deixat el franquisme. En canvi, quan la 
situació política va canviar, la immersió va anar bastant en 
orris. Des del 2004, es va voler canviar tot i es va prioritzar 
la «cohesió» per atendre els alumnes estrangers, disminuint 
l’atenció als aprenentatges i usos lingüístics, que són a parer 
meu el veritable factor de cohesió i integració. Es va recular 
molt i encara en patim les conseqüències, perquè la immersió 
és una cosa molt delicada, que s’ha de practicar amb quali-
tat: amb assessorament a l’aula, amb formació contínua, amb 
avaluació contínua dels alumnes —per veure si guanyen o si 
perden competència—, i això s’ha de fer sempre amb mate-
rials de primera qualitat. 

Quan jo vaig ser al Quebec vaig portar concrecions didàc-
tiques que havíem elaborat a Catalunya; els van estar mirant i 
van quedar extraordinàriament sorpresos per l’excepcionalitat 
del material fet aquí: per la seva qualitat, pel seu abast i diver-
sitat —n’hi havia en aquell moment, i suposo que continua 
essent així, per a nens sords-muts, per a nens cecs.

si la qualitat és tan alta, com és possible que se’n faci una 
lectura negativa?

No podem dir que a Catalunya i als altres Països Catalans se’n 
faci una lectura negativa. Una altra cosa és la lectura que se’n 
pugui fer a la resta de l’Estat per part de sectors no afectats 
directament i interessats políticament. També cal recordar la 
lectura altament positiva que en fan organismes oficials euro-
peus i internacionals. 

Joaquim Arenas en el jardí de casa seva
Foto: Agnès Toda
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En general, la població catalana, crec que és majoritària-
ment favorable a la immersió escolar. Són poquíssims els 
pares que demanen l’ensenyament en castellà per als seus fills 
en els primers nivells de l’ensenyament, i no tinc clar que en 
demanar-ho facin res de bo per als seus fills; més aviat al 
contrari. Tampoc no tinc clar que ho facin per motius estric-
tament educatius; cal dir que en aquesta qüestió hi ha un cert 
entabanament polític o un prejudici. No cal dir que solament 
així es pot entendre que hi hagi pares que abans de plante-
jar a l’escola dels seus fills el problema que creuen tenir amb 
el català prefereixen recórrer als tribunals per denunciar-ho, 
gastant diners i energies per a obtenir sentències contràries al 
model escolar català que ells molt particularment rebutgen. 

Objectivament, per a rebutjar el model escolar i la immer-
sió lingüística que el fa possible per a tothom, cal atendre als 
resultats escolars obtinguts pels alumnes catalans en les pro-
ves estatals i internacionals que s’apliquen a la totalitat dels 
nostres estudiants. I aquí queda contrastat que el coneixement 
del castellà per part dels nens i nenes catalans és sovint supe-
rior al dels seus homòlegs de comunitats monolingües espa-
nyoles. Per tant, quan es demana canviar el model lingüístic 
de l’escola no es fa per raons d’ineficàcia sinó per prejudicis 
o intencions poc confessables.

D’arrencada, el mal ve de l’estatus inadequat de què dis-
posa el castellà a Catalunya, segons la Constitució espanyola, 
i que és més un llegat de la «victòria franquista» que no pas 
un producte de la transició.

Hi ha certa gent, però, encara que sigui poca, que té la 
voluntat de qüestionar o malentendre el plantejament de 
la immersió. 

És evident que l’enorme pressió dels mitjans de comunicació 
espanyols sobre la qüestió lingüística catalana fa una tasca 
de fons en determinades persones, i els fa veure estranya 
una cosa ben natural, que és que la llengua de l’ensenya-
ment sigui la llengua del país, no una llengua imposada per 
l’Estat. Qui nega que Catalunya és una nació nega també 
que tinguem dret a disposar d’una escola en català per a tot-
hom, encara que també tothom tingui l’obligació d’aprendre 
i saber la llengua de l’Estat en aquesta escola, tal com diu la 
Constitució. 

Això fa que de tant en tant hi hagi pares que posen en 
dubte que l’escola a Catalunya funcioni en català i que deter-
minin, degudament assessorats i orientats, d’acudir als tri-
bunals per aconseguir una singularitat que distingeixi nega-
tivament els seus fills dels seus companys de classe. I el que 
resulta més inexplicable encara és que la justícia emeti sen-
tències que perjudiquen una majoria per afavorir una minoria. 
Per exemple, recentment, al col·legi Santa Anna de Mataró 
dos alumnes han demanat tenir més assignatures en castellà 
—sense tenir en compte si en sabien prou o no— i, segons 
la sentència favorable obtinguda, els altres 24 nens també 
han d’incrementar les classes impartides en castellà sense 
voler-ho, havent d’aguantar aquesta situació forçada. Per uns 
pocs, reben tots. És absolutament injust. Això només pot 
passar en un país que no té un estat propi i que suporta la 
ineficàcia d’un estat com l’espanyol. 

Com s’expliquen aquests atacs a l’escola catalana en com-
paració amb la situació al País Valencià, per la qual cada 
any milers de famílies demanen l’escola en valencià sense 
obtenir-la? 

No és explicable ni raonable; es tracta d’una situació polí-
tica determinada, que és diferent al País Valencià, a les 
Illes, a l’Aragó i a Catalunya. No podem oblidar mai que 
som un poble esquarterat administrativament i política. 
És un fet lamentable que milers d’alumnes no hagin pogut 
obtenir plaça per a gaudir del valencià com a llengua a 
l’escola, tot i haver-ho sol·licitat explícitament. Cal pregun-
tar-se el perquè d’aquesta obsessió per la llengua. La res-
posta és simple: perquè els nostres adversaris, els adversa-
ris de la nació catalana, saben molt bé que la llengua és la 
clau de la llibertat. Ja ho deia Àngel Guimerà: «La clau de 
la llibertat dels pobles sotmesos és la llengua.» I per això 
és el primer que persegueixen. 

S’acaba de fer una prova als advocats que han d’exercir 
a Catalunya, i no se’ls ha deixat fer en català. Per què, això? 
Perquè saben que si es manté la llengua es manté la nació. 

Els governs del País Valencià i de les Illes, fins a les dar-
reres eleccions municipals i autonòmiques, han estat sotme-
sos a la direcció del Govern espanyol, els membres del qual 
pertanyen a un partit que d’una manera explícita ha actuat 
contra la llengua i la nació catalanes. El retrocés que han 
experimentat l’ús i el coneixement del català en aquests ter-

Joaquim Arenas en un moment de l’entrevista
Foto: Agnès Toda
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ritoris serà difícil de superar. Tanmateix, un nou alè s’ha 
instaurat en les institucions, que promet un tracte just per 
als seus ciutadans i un major respecte a la cultura i als valors 
de què són portadors.  

Com es pot combatre, tot això?

Només hi ha una forma de combatre una situació injusta polí-
ticament, i és actuar políticament amb contundència, si es 
pot. Si no s’ha actuat de tal forma significa que la gent ja no 
és capaç de reaccionar davant la manipulació. La resposta 
ha de ser una resistència total, com ho van fer els mestres 
i els pares d’escola de Mallorca. I després actuar en conse-
qüència a l’hora de les eleccions. Cal dir que és un èxit escla-
tant que després de tants anys amb uns mitjans de comuni-
cació absolutament manipulats i obedients als poders fàctics 
locals, molt sovint clarament espanyolistes, el poble hagi estat 
capaç de reaccionar i hagi votat alternatives contundents per 
al canvi. En els resultats de les darreres eleccions, els partits 
polítics que es proposaven aniquilar el català han perdut, i a 
Catalunya darrerament els grups polítics que representen el 
Govern espanyol també han perdut, perquè hi ha coses que 
són insostenibles. Això obre esperances per al futur.

tornant a la qüestió lingüística. 
Quin balanç en podem fer?

Al Principat hi ha un altíssim coneixement de la llengua: el 
94% entén la llengua, el 84% la sap parlar i el 68% la sap 
escriure. Per tant, de coneixement estem bé. La immersió 
ha fet la seva funció. La immersió no ha fracassat, però la 
immersió amb la intenció d’escola catalana ha quedat man-
cada, perquè no tan sols ens proposàvem que se sabés català 
sinó que també preteníem que se n’incrementés l’ús. 

L’ús s’ha de poder tenir com un exponent del fet que una 
llengua es coneix. Què en farem, del fet que el sàpiguen 
parlar el 80%, si no l’usen? Què ha fallat aquí? Hi ha hagut 
uns factors externs que han anat laminant contínuament les 
possibilitats de l’escola de passar a l’ús de la llengua. La 
immersió com a tècnica pedagògica ha salvat el coneixement 
del català, però no ha produït un increment de l’ús suficient. 
En algunes escoles s’ha aconseguit incrementar-ne l’ús, però 
en la majoria no. 

Després d’uns anys de liquidar el servei d’Ensenyament 
del Català, això ha anat a la deriva total. 
Es pot reconduir? 

Sí, però és molt difícil, perquè la pertinença a l’Estat espanyol 
ens sotmet a unes lleis i arriba un moment que l’escola neces-
sita, per a fer-ho bé, serenitat. Per tant, ha fallat la immersió? 
No. Ha fallat l’escola en català? En part sí, perquè no s’ha 
incidit prou en l’ús del català, que era la pedagogia a aplicar 
posteriorment a l’aprenentatge. 

¿És cert el que és diu que s’han guanyat les aules, 
però que s’ha perdut el pati? 

Penseu que, aquí, qualsevol acció a favor de la llengua que 
sigui profunda provoca un escàndol terrible. Per tant, els 
governs han d’anar en compte, perquè més val fer un apre-

nentatge bo amb l’esperança que es pugui completar amb 
l’ús. Per exemple, en un centre de secundària un profes-
sor es va riure públicament d’un alumne perquè parlava en 
català, o bé a un se li pot dir «catalán de mierda» i no passa 
res; però un cas a la inversa causaria un gran terrabastall 
medià tic i polític. Davant d’això tothom es veu amb l’obli-
gació d’actuar amb una gran prudència. Una prudència que 
ens pot fer traïdors.

Per tant, jo crec que hi ha hagut un desencís. Aquell alè, 
aquella inquietud per la llengua s’ha perdut en gran mesura. Ja 
ho deia el pedagog Torroja: a tal tractament de la llengua, tal 
escola; és a dir, una escola que no tingui per eix vertebrador 
la perfecció de la llengua amb la qual són tractats els alumnes, 
no pot fer ciutadans plenament competents en aquesta llengua. 

La feina de la inspecció, 
com ha actuat al respecte?

L’any 1978 es va introduir el català obligatòriament a l’es-
cola. Es va parlar amb els inspectors que hi havia en aquell 
moment a Catalunya, majoritàriament castellanoparlants, i 
se’ls va dir que eren uns funcionaris, i ells ho van enten-
dre: eren funcionaris i havien de fer la seva funció. De tota 
manera, des dels anys anteriors, el català ja s’anava ensenyant 
en algunes escoles del país i en general la inspecció havia 
mantingut un paper prudent de permissió. 

La situació legal del català a l’escola, obtinguda des del 
Reial Decret de 1978, feia més fàcil el seu paper; en pocs 
anys la llengua prohibida va passar a ser tolerada, i a partir 
dels traspassos de competències a la Generalitat passaria a 
ser impulsada per l’Administració educativa; i, per tant, per 
la inspecció. Es tractava d’un cos de funcionaris obedients 
a la llei i, per tant, no podien anar obertament contra la nor-
mativa. El que podia ser més difícil era que els inspectors 
s’impliquessin activament a impulsar el català. 

De tota manera, a partir de 1982 a la Generalitat es va fer 
una convocatòria per a seleccionar inspectors, i s’hi van incor-
porar un bon nombre de catalans, més compromesos amb el 
procés de normalització escolar. A part, jo vaig organitzar un 
grup d’assessors, eren uns seixanta, i anaven per tots els insti-
tuts i escoles i impartien uns seminaris de formació al migdia 
en què formaven els mestres. Així, entre els inspectors i els 
assessors es potenciava el català.

Contra el que es podia pensar en un principi, es va anar 
trenant una bona col·laboració entre el SEDEC i la inspecció; 
no endebades els dos primers caps del servei foren inspec-
tores d’ensenyament. Els moments de major incidència van 
gaudir d’una gran complicitat, i això va fer possible actuar 
en les zones sociolingüístiques més dures, com ara Santa 
Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, és a dir, el 
cinturó de Barcelona; i això va durar fins al 2003. 

El coneixement del català del professorat és el correcte?

El professorat hauria de tenir el certificat D, i abans d’apro-
var les oposicions hauria de passar un any de pràctiques; i 
si no aprova aquest any de pràctiques no pot ser mestre a 
Catalunya. Per a un nen el reconeixement i l’exemple són 
molt importants. Si aquell que ha de ser el seu exemple no ho 
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fa com pertoca, no podem anar bé. Mentre els estudiants del 
grau de mestre d’infantil i primària dels centres universitaris 
de Catalunya parlin, dins el mateix centre, habitualment en 
castellà per a relacionar-se, com podran ser bons educadors 
de l’escola catalana?

Estem, però, en una situació econòmica molt complicada, 
que fa que a l’hora de repartir s’hagi d’apuntar molt bé. Supo-
sem que diem que s’ha de tenir el certificat D; això implica 
una quantitat terrible de docència a pagar... I no tot es pot fer. 
Però unes persones que no parlin bé en català no poden ser 
mestres a Catalunya. No es pot fer escola catalana amb uns 
mestres que parlen castellà entre ells. A més, hi ha una falta 
de cultura catalana extraordinària, perquè també hi ha una 
falta de cultura en general. Saber qui era Carles Riba o qui 
va inventar el submarí... això molts no ho saben i, per tant, no 
ho poden transmetre; per més didàctica positiva que es faci 
sense contingut, malament rai; va ranca. 

Els nostres alumnes quan surten de les escoles han de 
tenir una formació tal que quan vagin a l’estranger por-
tin la representativitat de Catalunya. Això no vol dir que 
hagin d’anar amb la bandereta sempre, però sí que quan 
els parlin de Comenius puguin dir que s’inspirava en Lluís 
Vives, que era un català de València. I aquesta profunditat 
de cultura, avui, no existeix. 

S’han de canviar els plans. Gerry Adams va dir que l’es-
cola és allò que deixa petja per a tota la vida, igual que un bon 
mestre et marca per a tota la vida, fins i tot per a l’eternitat. 
Aquí tenim molt bons mestres, mestres conscients, però també 
tenim una part de fluixesa i de confusió. 

En una futura república Catalana, com ha de ser l’ense-
nyament de la llengua catalana? I el de les altres llengües?

Veig l’escola amb el català com a llengua base d’aprenentatge, 
vehicular i de cultura escolar, amb un currículum que faci en 
l’ensenyament obligatori ciutadans que dominin bàsicament 
dues llengües més: l’anglès i/o el castellà a triar com a pri-
mera llengua estrangera, i una tercera llengua estrangera que, 
per als alumnes d’origen estranger, podria ser la llengua de 
la família: l’urdú o l’amazig, per exemple. Caldrà una orga-
nització flexible que permeti aquesta darrera proposta, que 
implica potenciar el valor de l’actual diversitat lingüística. 
Perquè la gran qüestió de la cultura catalana passa per tenir 
en compte la premissa «do ut des»: dóna perquè et donin. És 
a dir, nosaltres ens hem d’obrir a totes les cultures, en el sentit 
de considerar-les configurades per catalans: si fa vint anys que 
són aquí i van a votar, però continuen parlant amazig, els hem 
de considerar d’aquí; i aquesta recepció tindrà una correspon-
dència: per a tothom la cultura i la llengua serà la catalana. 

¿Despreocupar-nos, en part, de la llengua pròpia ens 
permetrà de ser més hàbils/oberts en l’adquisició d’al-
tres llengües?

Aquesta pregunta és un parany. Les llengües que hom aprèn 
es van elaborant a partir d’un primer aprenentatge lingüístic, 
que és la llengua vehicular i base de tot aprenentatge. Si no es 
disposa d’una bona base, no es pot bastir l’edifici lingüístic que 
ens cal tenir en els temps actuals. Justament saber bé la llen-

gua pròpia de l’educació és l’única manera de poder arribar a 
dominar-ne d’altres. Una cosa és la competència lingüística i 
una altra la competència plurilingüe. La competència lingüís-
tica és amb la llengua pròpia. S’ha de saber molt bé, però molt 
bé, català i no pot ser que en un text de nou línies d’un mestre 
hi hagi dotze faltes d’ortografia. Ni cap. Una altra cosa és la 
competència plurilingüe; s’ha de crear un ambient en el qual 
no siguin estranyes les llengües. No cal que s’hagin de fer més 
hores a les escoles, però sí que s’ha de facilitar el contacte amb 
les llengües. Si volem fer de Catalunya un país millor, caldrà 
que els nostres conciutadans siguin capaços de comunicar-se 
si més no en tres llengües i que puguin aprendre’n com més 
millor per a projectar-se en aquest món global on viuran. 

sigui com sigui, l’escola no ho és tot. Què hem de fer més 
enllà de l’escola?

L’enfocament actual de la llengua en la societat ha de ser que 
el català esdevingui la llengua amb la qual s’executi qualse-
vol acte de referència. Tot el que és cultura catalana ha d’anar 
agombolat en català, i el català ha de ser un instrument de 
traducció, perquè és la llengua que ens ha de fer de pont a la 
cultura universal. Per tant, la llengua de la futura República 
Catalana ha de ser el català, dintre la diversitat; la llengua 
catalana ha de ser l’única oficial. El castellà, al seu torn, per 
la seva presència a Catalunya, ha de ser una llengua que tingui 
un tractament considerat; és a dir, ha de ser una llengua tute-
lada, que cap dels catalans que la parla en aquests moments 
no pugui ser discriminat per aquest fet. El que no podem fer 
és patir el que ja hem patit: la cooficialitat. Aquesta situació 
entre dues llengües de tan diversa expansió i ús esdevé letal 
per a la llengua minoritzada, és a dir, per al català.

Què hem d’esperar de la sobirania?

Esperem que la sobirania ens doni de debò el dret a decidir 
sobre el sistema educatiu. Tenim història, tenim tradició peda-
gògica, tenim experiència, tenim models... Només cal exercir 
i executar el que el poble català decideixi. No ens mereixem 
això que ens passa: tenir un sistema educatiu aliè als principis 
i als interessos del poble català, que en els anys de govern autò-
nom s’ha anat bastint enmig de polèmiques, d’imposicions, de 
frustracions. Mentre hem estat sota el jou de l’Estat espanyol 
no hem pogut fer res de definitiu ni de seriós en educació. u
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Si hi ha cap lector de Llengua 
Nacional que encara no hagi lle-
git el darrer llibre de Pau Vidal, 

ja pot córrer a comprar-lo o manlle-
var-lo, perquè és una obra imprescindi-
ble. El bilingüisme mata no és pas un 
llibre convencional. No és pas un sim-
ple estudi de la llengua. És un assaig 
que conté anàlisis aprofundides, refle-
xions innovadores i, sobretot, propostes 
valentes i congruents.

Tot aquest caramull és tan ric que, 
en l’espai d’una ressenya, no puc fer res 
més sinó destacar-ne els aspectes es-
sencials, els que considero que sacse-
gen més la consciència del lector. 

El bilingüisme mata és un llibre 
amb abundor de citacions. A més, tot 
hi és exposat amb un estil fresc i diver-
tit, que no lleva gens de profunditat ni 
d’exhaustivitat a l’anàlisi i als raona-
ments que ens presenta.

Comencem: el bilingüisme mata? 
Què mata? Mata l’idioma més feble de 

tots dos. I per demostrar-ho, Vidal 
compara canvi climàtic amb canvi 
idiomàtic, una comparació que ens 
ajuda a capir-ne els efectes nocius i 
la urgència d’intervenir-hi si volem 
evitar la mort de la llengua.

Una vegada oberta la capsa de 
Pandora, n’extreu i en desmunta tot 
de falsedats. La primera, que al 
nostre país no hi ha conflicte 
lingüís tic. I tant, si n’hi ha: «N’hi 
ha cada vegada que demano un cafè 
amb gel i me’l duen amb llet; n’hi 
ha cada cop que truco a Telefònica 
i pitjo el 2 perquè m’atenguin en 
català i em contesten igualment en 
castellà; [...] quan a la facultat el 
professor ens fa la classe en castellà 
perquè dos erasmus francesos s’han 
queixat que no l’entenen.»

Tot seguit, enderroca un altre 
mite: el sistema modèlic de la im-
mersió escolar. Per què és fals, 
aquest mite? Per dues raons. La pri-
mera és prou sabuda: a les escoles 
i instituts, totes les classes s’hi hau-
rien de fer en català i no s’hi fan, ni 
de bon tros. La segona: si el profes-

sor fa la classe en català (més o menys), 
però respon les preguntes en castellà i, 
a més, parla en castellà amb els altres 
professors, «la canalla no triguen gens 
a ensumar-se que la llengua que mana 
és el castellà». I, encara amb referència 
a l’escola, ens fa veure la perversió del 
sistema: quan un alumne acaba l’ESO 
ja té reconegut el nivell C1, que és el 
nivell requerit per a ser docent. Una via 
segura i ràpida cap a la desfeta.

Pau Vidal s’endinsa sense por en un 
altre espai sobreprotegit pel discurs 
políticament correcte. Ho diu sense 
pèls a la llengua: els castellanoparlants 
són més agressius i els catalanopar-
lants més discrets. D’això se’n deriven 
unes conseqüències. Per exemple, que 
el castellà predomina ambientalment 
perquè els qui el parlen criden més. 
Però sobretot se’n deriva una conse-
qüència sociolingüística fonamental: el 
nombre de monolingües castellans és 
aclaparador, i el de monolingües cata-
lans, residual. Les xifres ho demos-
tren: només un 12% dels catalanopar-
lants manté sempre el català en les 
converses. Per contra, un 20% canvia 
de llengua i (atenció!) un 40% ja les 
comença directament en castellà.

Vidal lliga aquesta baixa lleialtat 
lingüística amb la manca d’autoestima. 
I ací comença a desgranar un altre 

apartat de la capsa de Pandora: la qua-
litat de la llengua. Primer de tot, desfà 
aquesta teoria segons la qual si la llen-
gua dels mitjans de comunicació fos 
més acostada al català col·loquial s’en-
tendria més bé i la parlaria més gent. I 
la desfà amb un seguit d’arguments que 
caldria brandar ara i adés. Per exemple, 
resulta que nosaltres no podem emprar 
«gaudir» perquè no se sent al carrer i, 
en canvi, ells poden emprar «gozar» 
encara que no ho digui ningú. Anant 
més enllà, ataca aquesta pretensió 
d’adaptar la llengua al «català del car-
rer» amb una frase demolidora: «Com 
que jo sóc tan curt de gambals que no 
sóc capaç d’aprendre a dir ‘tant se val’, 
doncs que la normativa accepti ‘dóna 
igual’.» Una frase molt oportuna en 
aquest fals debat que alguns volen (tor-
nar a) promoure.

Entre els uns i els altres, és cert, 
com diu Pau Vidal, que som un país de 
set milions i mig de filòlegs. Tothom hi 
diu la seva, com en el futbol. Tanmateix, 
ací la conseqüència és més greu: hi ha 
el perill que l’opinió de gent inexperta 
acabi condicionant la política lingüís-
tica de la futura República Catalana. 
Per això, l’autor demana que es doni la 
paraula als experts, als sociolingüistes.

Hi ha un llarg capítol que pot sem-
blar una jocositat però que no ho és. És 
dedicat a la gent que parla mig en ca-
talà mig en castellà, els que Pau Vidal 
anomena diguioiga. Fa molts anys que 
sentim la llengua esquitxada de frases 
en castellà (expressions, frases fetes, 
acudits...). Però en aquesta «nova espè-
cie» hi ha una barreja total. Fins al 
punt, diu, que si et mantens parlant tota 
l’estona en català ets un retrògrad.

El llibre té moltes pàgines destina-
des a aplegar un repertori d’interferèn-
cies del castellà. Això no seria nou, si 
no fos que posa èmfasi en dos fets. En 
primer lloc, els perjudicis de la traduc-
ció automàtica, especialment dels mit-
jans de comunicació. I, en segon lloc, 
la contaminació fonètica i prosòdica 
dels parlants (aspectes poc estudiats). 
Tot això ho rebla amb una reflexió so-
bre l’estupidesa de considerar «mo-
dern» el català farcit de barbarismes i 
considerar connotat, antiquat, de pagès 
el català correcte. I ho acaba amb 
aquestes frases contundents: «Tu pots 
fer el que vulguis amb el teu jardí, però 
la llengua és de tots i entre tots l’hem 
de cuidar. Dit d’una altra manera, com 
a parlant no tens culpa de res, com a 

La sacsejada 
necessària de Pau Vidal

Pau Vidal Gavilán,
El bilingüisme mata,
Editorial Pòrtic,
Barcelona 2015.
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Pere Calders, autor de novel·les, 
articles, cartes, il·lustracions i, 
sobretot, sobretot, mestre del 

conte. Un referent indiscutible de la li-
teratura catalana, un autor que si ha-
gués escrit en qualsevol de les llengües 
dominants arreu del planeta hauria es-
tat àmpliament reconegut a escala in-
ternacional. Però no. Era català, part 
d’aquest poble tossut, rebel, constant. 
Víctor Alexandre, autor de novel·les, 
articles, contes, teatre i, sobretot, so-
bretot, assaigs. Assaigs que ens parlen 
d’aquest poble tossut, rebel, constant. 

Si el primer va ser, des de dins del país 
i des de fora, un dels banderers de la 
catalanitat més insubornable en la 
fosca etapa del franquisme, reivindi-
cant amb el gest, amb la paraula, el dret 
a la plena normalitat de la llengua i la 
literatura catalanes, el segon és una fi-
gura imprescindible per a entendre la 
consolidació del projecte independen-
tista en l’actualitat. 

Amb Taula rodona descobrim el 
Calders dramaturg. I el descobrim li-
teralment, perquè el text, inacabat, i 
que hauria estat la seva primera incur-
sió en el teatre, va ser descobert entre 
els papers de l’autor. I si bé és cert que 
el text ens ofereix una nova perspectiva 
sobre l’univers de Calders, no és pas 
menys ver que, en el fons, hi retrobem 
el Calders de sempre, l’observador 
atent de la realitat que l’envolta, inci-
siu, amb aquella mirada múrria que 
ens ofereix a través de les paraules dels 
seus personatges.

Taula rodona enllaça amb La joia 
de ser catalans, la part de l’obra escrita 
per Víctor Alexandre, i ho fa amb un 
gir sorprenent, profundament calder-
sià: Calders deixa de ser l’autor i es 
converteix, per via telefònica, en un 
dels personatges de l’obra. Cedint l’au-
toria del text a Alexandre, aquest la 
reprèn, se la fa seva i li dóna una con-
tinuïtat i un final que, sense moure’s del 
perfecte equilibri entre realitat i absurd 
que caracteritza els textos de Calders, 
ens recorden alhora la visió crítica que 
Alexandre té de molts aspectes de la 
catalanitat. Els debats estèrils, les dis-
putes internes o la incapacitat per a 
arribar a acords desfilen per davant de 
l’espectador i esdevenen un retrat satí-

ric del país. Som un país que ha rebut 
els embats genocides dels dos grans 
Estats veïns i que els ha resistit; però 
que, paradoxalment, no acaba de trobar 
la manera de desempallegar-se’n i es-
devenir, així, un país normal. I, curio-
sament, els protagonistes, que repre-
senten els nostres vicis més dolents, en 
lloc de despertar-nos l’animadversió, 
se’ns fan entranyables, propers i, no cal 
dir-ho, ens hi sentim plenament identi-
ficats. Riure’s dels nostres propis defec-
tes és, sens dubte, la millor manera 
d’afrontar-los.

Taula rodona - La joia de ser cata-
lans serveix, doncs, per a fer palès el fil 
invisible que uneix, no solament aquests 
dos grans escriptors, sinó tot d’autors 
catalans de diverses generacions, autors 
que s’han compromès amb la llengua i 
amb el país i que han esdevingut una 
peça cabdal de la nostra cultura i, per 
tant, de la nostra identitat col·lectiva. Per 
la joia de ser catalans. u

DaviD vila i Ros

membre d’una comunitat tens una res-
ponsabilitat.»

Pau Vidal ha enginyat uns exercicis 
sociolingüístics molt interessants, que 
lliguen amb la seva proposta de solu-
ció. Bàsicament, consisteixen a parlar 
sempre en català i fer un pas més: de-
manar que ens hi parlin. És a dir, exer-
cir el monolingüisme. N’hi ha una va-
riant molt útil, que podeu practicar i 
comprovar-ne l’eficàcia. Quan us tele-
fonin per vendre-us qualsevol producte 
parlant en castellà, responeu-los en 
anglès: «Can you speak catalan?» I, 
com que us diran que no o no us diran 
res, afegiu-hi, abans de penjar: «If you 

want to speak to me, you must speak 
catalan.»

A la darrera part del llibre («Cirur-
gia») arriba la seva proposta: el mono-
lingüisme oficial, que concreta en dos 
elements molt simples: hem de poder 
viure (i morir) en català i ha d’anar 
desapareixent la figura del monolin-
güe castellà. 

En l’últim capítol, «Ciència! (el de-
bat)», dóna la veu a tota una colla d’au-
tors i n’extreu unes conclusions: cal 
més ciència i menys opinió amb càlcul 
electoral; és indiscutible que en el nou 
estat el català ha de tenir un lloc pre-
eminent; no podem passar per alt els 

perills de la cooficialitat; i el multilin-
güisme és una oportunitat que cal 
aprofitar.

Aquesta darrera part conté una refle-
xió molt interessant: la República Cata-
lana hauria de tancar un cercle històric 
i al català se li hauria de restituir el lloc 
que li va ser arrabassat per la força. 
Trobo que és una bona manera d’acabar: 
si ens ho mirem tot amb ulls de restitu-
ció tindrem una guia d’actuació ferma. 
La sacsejada ens ha de servir per a mirar 
el futur amb uns ulls nous: deixem de 
ser esclaus i tornem a ser allò que la 
violència ens va impedir de ser. u

JoRDi BaDia i PuJol

Pere Calders i Víctor Alexandre,
Taula rodona. La joia de ser catalans,
Voliana Edicions, 
Argentona 2015.

Taula rodona






