Llengua Nacional
Nú m. 93 – I V t r i me s t re del 2015 – a ny X X V – 6 €

• Llengua Nacional: una lluita persistent
• El problema del guionet
• El cant dels ocells
• Entrevista a Miquel Morera Darbra

ÀMBIT LINGÜÍSTIC • ESO
LLENGUA CATALANA I LITERATURA
Un projecte complet per al nou currículum
El projecte d’Editorial Barcanova per a l’educació secundària comprèn un conjunt d’eines
educatives que combina models en suport paper i en format digital. Enfocat a
l’aprenentatge competencial, el projecte presenta un llibre que integra el contingut
teòric de llengua catalana i literatura i unes activitats que componen un itinerari
formatiu per a l’exercitació de les competències. El professorat, a més, té al seu abast
una completa guia d’aula i materials per a l’avaluació i l’atenció a la diversitat.

NOVETAT
Visiteu

Editorial Barcanova | Mallorca 45, 4a planta | www.barcanova.cat

nova.cat
llenguacatbarcaapr
èn català

editorial

La flama
de la llengua
Pregària des de l’Onze de Setembre
Estimeu els vostres enemics,
pregueu pels qui us persegueixen,
diu l’Evangeli. I així procuro fer-ho,
en aquest esperit exultant de multitud,
en aquesta claror de tarda,
amb amor per Catalunya —i les Illes,
i València—,
amb respecte per Espanya, per Europa,
amb molta fam de pau i de llum per al món.
Prego pels qui no volen deixar votar
ni sí, ni no, ni en blanc, ni abstenció: no
votar ningú, i prou,
perquè gràcies a ells apreciem més el valor
suprem de la paraula,
dels arguments, de la democràcia,
que tan sovint menystenim;
perquè algun dia entenguin que Espanya no
és tan sols d’ells,
sinó de tots els pobles que hi vivim
i que l’hem feta,
i que si la volen només seva respectin
que vulguem marxar-ne;
perquè comprenguin que la suma
és superior a la unitat,
que negar l’existència de l’altre és l’arrel
de tants mals,
que el dret a la veu i la justícia estan
per sobre de les lleis humanes;
perquè algun dia respectin les llengües
i cultures
que ara menyspreen, ignoren, divideixen i
arraconen
amb tanta prepotència, amb tanta hostilitat.
I prego per nosaltres, tan sovint enemics
nostres,
tan donats a dividir-nos furiosament,
tan equívocs, tan covards, tan mesells,
tan bufanúvols,
perquè tinguem la convicció, la imaginació
i el coratge
que caldran en les hores difícils
que s’acosten. u
David Jou

Cinquanta anys d’Enciclopèdia

L

’ any 1965 es va començar a gestar la Gran Enciclopèdia Catalana,
obra importantíssima per a la nostra cultura. Va néixer d’una
conversa entre Max Cahner (1936-2013) i Enric Lluch (19282012). Al principi, es tractava de traduir l’enciclopèdia italiana Garzanti, però de seguida es passà a un projecte més ambiciós: explicar
el món en català i explicar Catalunya al món. El seu primer director
fou Jordi Carbonell (1924). L’empresa estigué primerament vinculada
a Edicions 62, després a Banca Catalana i més tard es creà la Fundació
Enciclopèdia Catalana. La seva història és com una aventura, amb
tota mena d’avatars, però, tot comptat i debatut, reeixida.
Aquesta magna obra no solament va fer visibles —en aquells
anys en què a l’Estat espanyol vigia encara la dictadura franquista i
la censura— la llengua i la cultura catalanes, sinó també la ciència,
que fins aleshores s’havia de llegir en castellà o en altres llengües
estrangeres. De l’Enciclopèdia pròpiament dita se n’han fet dues
edicions, amb nombrosos volums i suplements i amb una venda
d’unes cent setanta mil col·leccions. Però l’empresa ha editat també diccionaris, atles, anuaris i altres tipus de llibres i col·leccions,
entre les quals voldríem subratllar, per la seva consistència, els
cent volums de la col·lecció Clàssics del Cristianisme. Amb l’increment de l’ús d’internet, els continguts de l’Enciclopèdia Catalana
i de diversos diccionaris vinculats a ella s’han posat «en línia», de
manera que se n’ha potenciat enormement l’accessibilitat.
Un dels mèrits de l’Enciclopèdia ha estat ocupar-se de tots els
territoris on és parlada la llengua catalana, intenció compartida
per la nostra associació, Llengua Nacional. Un altre, ja insinuat,
és la normalització de la nomenclatura, especialment la científica,
no recollida fins aleshores en els repertoris, com també els noms
geogràfics i de personatges. I un altre, haver aglutinat un gran
nombre d’especialistes en una cooperació diguem-ne transversal.
Com diu Josep Massot i Muntaner (cf. La Vanguardia, 3-8-2015),
«vist en perspectiva, l’esforç dut a terme no va ser inútil. Encara
avui, malgrat els anys que han passat, l’Enciclopèdia serveix per a
molt i conté una informació de primera mà i sovint inèdita fins al
moment que va aparèixer. Els qui hi vam treballar sabem les hores
que hi vam dedicar i la il·lusió que hi vam posar. Sabem, també, els
errors que s’hi van esmunyir o les inevitables imperfeccions de tota
mena que no va ser possible d’evitar-hi. El balanç final, però, és plenament positiu i dóna fe de la col·laboració fecunda entre centenars
de persones, que permeté la creació d’un instrument de treball inexistent fins aleshores i encara insubstituïble».
Retem, doncs, un agraït reconeixement a tots els qui, al llarg
d’aquests cinquanta anys, han fet possible la iniciativa de l’Enciclopèdia, felicitem els actuals dirigents i treballadors de l’empresa i desitgem que per molts anys puguem gaudir encara d’una realitat que ha
estat enormement positiva per als Països Catalans i la seva cultura. u
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Llengua Nacional:
una lluita persistent pel català
Josep Ferrer i Ferrer

P

el juny del 1991 naixia l’Associa
ció Llengua Nacional, amb el propòsit de crear consciència lingüís
tica sobre l’ús del català en la societat
catalana i sobre el bon ús del català en
l’aspecte gramatical. Pel novembre del
mateix any 1991 apareixia el primer
número de la revista impulsada i editada per aquesta associació, amb el nom
també de Llengua Nacional i amb
els mateixos propòsits de la doble cons
cienciació en l’ús social i en la gramàtica. Vint-i-quatre anys després Llengua Nacionalcontinua publicant-se
ininterrompudament.
Quan parlem de «lluita pel català»
solem associar-ho a la lluita per denunciar i contrabalançar l’acció diària, a
tots els nivells, que pretén esborrar la
llengua catalana dels territoris on era
i és la llengua constitutiva i d’ús general i substituir-la per la castellana, una
acció obsessiva duta a terme des de 1714
per un estat que des de 1837 es titula
Regne d’Espanya i que abans es titulava Regne de Castella, però que és el
mateix estat, sense cap solució de continuïtat. Malauradament, aquesta forma
de lluita pel català encara és necessària,
com tots sabem, i només cal pensar en
la llei Wert.
Tanmateix no ens adonem, en general, que, fruit d’aquesta acció política
secular del Regne de Castella, ara d’Espanya, el mal que l’estat dominador pretenia ha penetrat, sobretot des de 1939,
en els hàbits lingüístics de Catalunya,
el País Valencià i les Illes. I, pel que fa
a l’Estat francès i la llengua francesa,
semblantment a la Catalunya del Nord.
No ens adonem que ara per ara l’enemic del català ja no és solament exterior,
sinó que el tenim dins mateix de la nostra societat, no ens adonem que l’enemic
del català podem ser nosaltres mateixos.
I que, per tant, ara hem de lluitar també
contra nosaltres mateixos.

Ramon Sangles en una parada de LN a Girona, any 2010

El problema principal que tenim ara
per ara és de manca de consciència de
la situació real del català. Cenyint-nos
a Catalunya, la Catalunya sota sobirania espanyola, no ens adonem que l’actuació de la Generalitat des de 1980 no
ha servit per a dur a terme una veritable normalització lingüística, excepte
en àmbits molt limitats i amb resultats
molt precaris. Però, contràriament, sí
que ha servit per a consolidar socialment la ideologia bilingüista, que és
la manera d’emmascarar, d’invisibilitzar, la anormalitat lingüística i, en conseqüència, la anormalitat social que

viu el nostre país. Perquè una societat
lingüísticament anormal és una societat
anormal. És una societat malalta.
Què passa en un país normal, en
una societat moderna, industrial o
postindustrial normal? Què podem
dir que és lingüísticament normal?
Doncs, tothom sap que en un país normal, que vol dir en un país no sotmès
políticament a un altre, la llengua d’ús
general és la llengua constituïda, formada i evolucionada històricament en
el mateix país, en el mateix territori.
És la llengua que tothom parla per
defecte, sense pensar si n’ha de par-
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lar una altra ni sentir-se impulsat d’entrada a parlar-ne una altra.
Si a aquest país van a viure-hi persones vingudes d’uns altres països (fet
normal en les societats modernes) i
que, per tant, parlen unes altres llengües, aquestes persones aprenen a parlar la llengua del país per a poder viure
en la societat general, tot mantenint la
llengua d’origen a l’interior de la comunitat immigrada. La segona generació
només parla aquesta llengua d’origen
amb els pares i la tercera generació gairebé l’ha perduda.
I què passa ara mateix a Catalunya?
Tots ho sabem també: la situació és
exactament la inversa. A Catalunya (i
a tots els altres països de llengua catalana), la realitat lingüística normal en
un país amb immigració apareix com
capgirada: la llengua de la immigració
(però només l’espanyola) pren a tots els
efectes el paper de llengua per defecte,
de llengua del país, de llengua nacional, i la llengua del país esdevé privativa
d’una comunitat closa, que es va reduint
i acabarà desapareixent com passa amb
les llengües d’immigració.
El mecanisme pel qual l’Estat
espanyol ha aconseguit aquest capgirament és molt senzill: el meca-
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Ramon Sangles parlant de Llengua Nacional en la Setmana del Llibre en Català, any 2014,
a la plaça de la Catedral de Barcelona

nisme ha consistit en la bilingüització
forçosa de la població catalana, que li
ha costat més de dos segles, però que
amb la dictadura feixista del general Franco va reeixir plenament. La
pseudo-democràcia, en aquest aspecte
i ens molts d’altres, del règim constitucional sorgit en 1978 no ha fet més que
continuar aquesta imposició.
L’actuació de la Generalitat no podia
contravenir-hi jurídicament ni administrativament, però sí que podia denunciar-la políticament. En comptes de
fer-ho, com he dit, l’ha abonada i l’ha
legitimada als ulls de tota la població.
En comptes de normalitzar la realitat
lingüística ha fet aparèixer com a normal la base de la imposició lingüística
espanyola.
I sobretot ha fet aparèixer com a normals i «naturals» les dues grans conseqüències d’aquella imposició, que són
dues cares de la mateixa moneda: d’una
banda, la utilització de la població d’origen espanyol com a agent, involuntari,
de colonització lingüística i, de l’altra, la
subordinació infrangible, diària i general, de l’ús de la llengua catalana a l’ús
de la llengua castellana, en la major part
dels àmbits d’ús general del país. I ara
mateix encara volem dissimular, fins i
tot des d’algunes associacions creades
per a la defensa del català, amb estadístiques no pertinents i amb silencis cla-
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morosos, la realitat del procés de substitució lingüística del català pel castellà
a Catalunya i als altres territoris de llengua catalana. Tot això és el que amaga
l’anomenat «bilingüisme».
Per això poso tot l’èmfasi en la
manca de consciència lingüística, en la
manca de consciència de la anormalitat greu que pateix la societat catalana
com a tal societat i del greu problema
d’estat que això serà per a bastir una
república lliure, però lingüísticament
desballestada, si la població en general
i els polítics en particular no en prenen
consciència i, per tant, ens anem esgarriant en aquest aspecte bàsic, en comptes d’anar-nos orientant amb idees clares, amb consciència clara. Per això dic
que els enemics podem ser nosaltres
mateixos.
Deixeu-me acabar amb una reflexió
que pot semblar un ardit per a portar
l’aigua cap al molí de la nostra revista,
però no és aquesta la intenció. Si hi
hagués consciència de la greu situació
d’anormalitat lingüística, de la greu realitat de substitució lingüística que pateix
a Catalunya la llengua de Catalunya,
¿creieu que seria lògic que pràcticament
l’única revista de divulgació general
dedicada a la llengua, com és Llengua
Nacional, només tingués una mica
més d’un miler de subscriptors en comptes de tenir-ne més de cent mil? u
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La llengua catalana dins les
universitats i llocs de cultura
Com està ara i com haurà de ser en el nou Estat
Abel Carretero Ernesto

E

n aquest escrit us parlaré molt
ràpidament sobre la llengua catalana en el món de la cultura. Però
cal reflexionar, d’entrada, sobre què és
el que entenem (o què entenc jo, més
aviat) per cultura: em refereixo al teatre, a la literatura, a la música; al cap
i a la fi, a qualsevol mena de creació i
manifestació artística i de transmissió
de saber i de coneixement. Però, sobretot, naturalment, estic fent referència a
la universitat, la màxima institució que
existeix en la nostra societat pel que fa a
la transmissió de coneixements. Em vull
centrar, doncs, en la universitat i en la
posició que el català hi ocupa i en allò
que penso que caldria millorar amb vista
al futur Estat català que ben aviat, si tot
va bé, posarem en marxa. Vegem-ne
algunes pinzellades a tall de resum.
Actualment el català gaudeix d’un
estatus de prestigi relativament bo dins
aquest àmbit. Per descomptat, no és un
estatus de plena i absoluta normalitat,
això és obvi, però no crec que sigui un
dels àmbits en què la situació lingüística
sigui més preocupant (cito, per exemple, l’àmbit de la justícia, del cinema, del
món de l’empresa privada en determinats sectors, etc.). I si gaudeix d’aquesta
posició gens menyspreable és perquè
els catalans, tant el Govern com els ciutadans, hem lluitat perquè així sigui i
ho hem fet possible gràcies a la nostra
persistència i a la voluntat que la llengua esdevingui normal en un àmbit tan
important com és el de l’ensenyament
universitari. Moltes universitats —més
aviat les públiques; el món de les privades és un món a part (i molt més delicat)— han fet molt bona feina pel que fa
a la promoció lingüística i a l’intent de
normalització. A través dels seus serveis
lingüístics moltes d’aquestes institucions

Universitat de Barcelona					

han aconseguit que la llengua es pugui
adaptar a un ritme relativament ràpid
tenint en compte la velocitat a la qual
les noves tecnologies ens obliguen a
anar. Parlo, per exemple, de la terminologia, un camp molt important en aquest
sentit, atès que demostra que el català
és vàlid en les esferes de l’alta cultura i
qualsevol disciplina científica i humana.
Tot i això, no tot són flors i violes,
és clar. Hi ha certs temes que em sembla que caldria millorar (o, si més no,
reflexionar-hi per tal d’intentar arribar
a altres solucions i compromisos amb la
nostra societat, sempre pensant a millorar la vitalitat, l’ús i el prestigi de la nostra llengua). A la universitat, un àmbit
que conec bastant de primera mà, un
dels problemes que hi ha, a parer meu,
és l’error d’haver associat la voluntat
d’internacionalització amb un retrocés
de l’ús del català en la docència. L’anglès va fent camí i va penetrant cada cop
més a les aules de totes les universitats
públiques catalanes, cosa preocupant
que confirmen les estadístiques de què

Foto: internet

disposem1. La meva opinió és que no és
incompatible voler oferir estudis de qualitat a alumnes internacionals i fer-ho en
català. El que passa, penso, és que moltes vegades s’ha cregut, des de les institucions de poder, que el català no és
vàlid per a ser una llengua de cultura,
d’alt nivell, de transmissió dintre de disciplines científiques i humanes, i això és
un error molt greu. Si analitzem el tema
amb una mica més de detall, diria que
la situació deriva, parcialment, d’una
manca d’autoestima, podríem dir-ne
lingüística, que arrosseguem des de fa
anys (i que d’aquí a ben poc hauria de
canviar quan Catalunya esdevingui un
Estat sobirà). Però això ja són figues
d’un altre paner que hem de deixar per
a altres ocasions.
1. En aquest enllaç hi trobareu diverses dades
pel que fa a l’ús de la llengua i la seva evolució durant els darrers anys a les diverses
universitats catalanes: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/les_
llengues_a_la_universitat/dades_i_estadistiques_sociolinguistiques.
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Per posar només un exemple,
puc esmentar la típica situació (i
molesta!) de l’alumne que ve d’Erasmus i que aixeca la mà per dir que no
entén el català. I, de fet, en la majoria
dels casos acaba forçant que la resta
d’alumnes de la classe hagi de rebre
la docència en castellà. I generalment
es canvia només per aquesta persona,
quan, no ho oblidem, molts cops
aquella classe està prevista que es
faci en català (amb un compromís,
se suposa, per part de la universitat
i del professor en qüestió).
Ara bé, no ens pensem que el
català està en un segon pla només per
culpa de l’anglès. El castellà també
hi resulta afavorit. Diria que seria bo
que ens preocupéssim de fer la nosSenyera en la Diada Nacional de Catalunya, any 2014 		
Foto: internet
tra i de procurar que sigui el català la
llengua útil i usada en tots els àmbits,
independentment que ara els ocupi
maneres més efectives d’assegurar-ne meu relat. A escala europea, se sol idenl’anglès o el castellà. Només així en l’ús en la recerca. Això no ha d’anar tificar un estat amb una llengua o una
podem garantir la presència normal que necessàriament en contra de cap altra cultura (el cas més radical, en aquest
tots desitgem. Una dada ben simple però llengua, simplement a favor de la nostra. sentit, és França), tot i haver-hi les coneque reflecteix perfectament la situació O ens hi comprometem de veritat o cada gudes excepcions de Bèlgica i Suïssa.
que intento descriure: a la Universitat de cop serà més difícil poder fer recerca en Quan Catalunya sigui un Estat lliure i
Barcelona (la que té més alumnes de tot català i que sigui reconeguda. El Govern sobirà, només per aquest sol fet, penso
Catalunya, més de 50.000), poc més del hauria de facilitar que així sigui i reco- que des de fora tot es veurà diferent.
66% de les classes es fan en català2. A nèixer-ne les bones pràctiques.
Si hi ha un estat, bé hi haurà d’haver
Caldrà, doncs, en el futur Estat una llengua al darrere (i, és clar, una
més, pràcticament cap carrera no es pot
fer íntegrament en català (només 10 d’un català, fomentar la recerca en la nostra cultura). Crec que aquesta associació
llengua. No ens podem permetre el luxe que se sol fer, que és la mentalitat pretotal de 475)3.
Un altre dels problemes que hi ha a de deixar aquest tema de banda, perquè dominant a Europa, ens beneficiarà en
la universitat, a part de la docència, és l’únic que fem és desprestigiar nosaltres molts aspectes, un dels quals serà, lògila recerca. Hi ha molt poca recerca en mateixos la nostra pròpia llengua per- cament, la defensa de la nostra llengua
català a les nostres universitats. Cada què no li atorguem el lloc que es mereix. amb dignitat i orgull, ja que no semany moltes estadístiques confirmen la I no tingueu cap dubte que en el futur pre ha estat així, lamentablement. Quan
tendència a l’estancament o fins i tot a Estat aquest lloc l’haurà de tenir si no arribi el dia, i ja queda ben poc, ningú
la baixa d’aquest indicador, com ara el volem continuar subordinats al castellà no podrà utilitzar aquesta mena d’argunombre de tesis doctorals llegides, en —i, en el cas de les universitats, també ment (perquè per a les persones que ho
què el català se situa, almenys a la Uni- a l’anglès—. Hi ha tendències que costa deien pretenia ser un argument, però
versitat de Barcelona, en tercera posi- molt de canviar, és cert, però hem de no era més que una bajanada, penso)
ció, darrere del castellà i l’anglès (amb ser optimistes: amb un Estat al darrere, de «estamos en España» per obligar-nos
un percentatge que no arriba al 14%)4. i amb tota la «maquinària» legislativa i a fer canviar de llengua. D’aquí a ben
Sobre aquesta qüestió, molts cops discu- jurídica que això comporta, és molt més poc, doncs, ja tindrem totes les eines
tida per acadèmics de l’àmbit de la filo- fàcil instaurar polítiques lingüístiques, necessàries perquè ningú no ens pugui
logia i la lingüística, la proposta amb i encara més que s’implantin amb èxit. prohibir res. Això sí, no oblidem que hi
vista a un nou Estat català penso que I encara aniré més enllà: no solament ha molta feina a fer. Però estic segur,
hauria d’anar per la via de la bonificació tindrem un estat a favor, sinó que a més perquè així ho hem demostrat durant
de l’ús del català, perquè és una de les a més no en tindrem cap en contra que molts anys (concretament més de tresens pugui fer la guitza i que es mostri cents), que tirarem endavant i que la
hostil davant de qualsevol mesura que nostra llengua, com a mínim en l’àmbit
2. http://www.ub.edu/sl/ca/socio/dades/docencia.
pretengui fomentar la nostra llengua.
universitari, tornarà a ocupar el lloc que
html.
Lligant
tot
això
amb
la
poca
autoesli correspon: un lloc normal dintre una
3. 
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5tima que he esmentat abans, deixeu-me universitat normal, i lògicament, en un
societat/843644-la-llengua-de-la-recerca.html.
que aboqui un altre toc d’optimisme al país normal. u
4. 
http://www.ub.edu/sl/ca/socio/dades/tesis.html.
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Sobre la Universitat Catalana d’Estiu
Andreu Salom i Mir

Assistència en un acte de la Universitat Catalana d’Estiu, Prada 2015					

L

a Universitat Catalana d’Estiu
(UCE), aquesta illa catalana de llibertat, retrobament, companyonia
i aprenentatge, es congratula, cada any,
a tombant del mes d’agost, de reunir
catalans de tots els cantons de la nació
sencera. A Prada, aquesta vila catalana
de la Catalunya del Nord, cap i casal de
la comarca del Conflent, tot és possible.
Hi podem copsar gent i genteta de tota
mena, des dels faunes més independentistes a la recerca de l’Arcàdia feliç, fins
a les nimfes més conscients i volàtils al
percaçament del riu de la vida, passant
pels éssers assenyats, benpensants, pulcres i educats que atorguen a la UCE
la categoria d’entitat seriosa, reflexiva
i capdavantera que l’ha caracteritzada
fins ara.
Per tot plegat, Déu n’hi do la quantitat d’experiències que hom hi pot compartir! Des de les estrictament acadèmiques i d’intercanvi de coneixements,
i de pensaments, fins a les més lúdiques i vitals. Et pots sentir orgullós,
per exemple, del que feren els nostres
avantpassats, com ens explicava en
una de les edicions el felanitxer Bartomeu Mestre Balutxo, quan s’esforçaven a burlar el bloqueig per mar de la
Barcelona assetjada per la flota borbònica per portar-hi queviures, pólvora i

municions (quan els barcelonins assetjats els veien arribar deien: «Ja arriba el
rebost de Mallorca!»), a més de la gran
contribució dels artillers mallorquins
i eivissencs en la defensa de la ciutat
comtal, on assoliren justa fama per la
seva perícia i valentia davant l’enemic
castellà i francès. O pots aprendre lliçons elementals de sociolingüística de
la mà del professor eivissenc Bernat
Joan, quan disserta sobre la condició
del català com a llengua marcada, i
estigmatitzada encara, en molts àmbits
d’ús lingüístic, arreu de la nació, la
qual cosa la impossibilita d’esser una
llengua normalitzada, car aquest sol
fet la situa en una condició de llengua
subordinada, amb casos freqüents d’autoodi i autofòbia per part de naturals
del país.
Des d’un punt de vista més lúdic,
les anècdotes i les històries esdevenen
interminables. Quina satisfacció és,
certament, trobar tanta complicitat en
el sentiment nacional, en les il·lusions
compartides per un futur de llibertat col·lectiva! Pens en aquell escriptor
nordcatalà que cada any anhela tornar
a la UCE per retrobar els amics i parlar de qualsevol cosa, de lingüística, de
cinema, de cuina, de dones... en català,
cosa que, en la vida diària, poques vega-

Foto: internet

des pot fer, car el francès ho impregna
absolutament tot. Parlar, durant nou
dies, tot el temps en català! Això li dóna
vida (ell diu que és la seva droga). I pens
també en aquell intel·lectual valencià,
jubilat de fa molts d’anys, i que em sembla que no ha fallat mai a cap edició de
la Universitat Catalana d’Estiu. Com a
anècdota picanteta (Prada en té moltes),
l’esmentat senyor, fa anys, va compartir
cambra al Liceu amb l’escriptor abans
esmentat, aleshores un jovenet de vint
i pocs anys. Aquell, amb la seva sornegueria habitual, a l’hora d’acomiadar-se
d’aquest darrer, li enflocà el següent
comentari: «Ja veus que he estat molt
considerat amb tu, t’he deixat sol cada
dia un parell d’hores perquè et poguessis masturbar tranquil·lament.»
La Universitat Catalana d’Estiu és,
en definitiva, desinhibició i confraternització de la nostra gent, en un ambient universitari i de reflexió. És tot això
i molt més, perquè la UCE és l’assaig
de la nació sencera, és la llum que ens
indica el camí vers la plenitud nacional. Un camí, una via, que pel que fa a
la Catalunya central és a punt de fer-se
realitat. Però no podem pas oblidar mai
que no serà un camí complet si tota la
nació, de Salses a Guardamar, i de Fraga
a Maó, no és plenament lliure. u
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He vist
un poble determinat a guanyar
Reproduït d’El Matí Digital www.elmati.cat (dia 27 de juliol)

Gabriel Rufian

H

e vist fer una revolució amb pancartes, escenaris, cadires plegables i micròfons. He vist petits,
mitjans i grans responsabilitzar-se
d’una victòria. He vist a molts sortir
de fàbriques, oficines i cases i dedicar
el seu temps lliure a explicar als carrers
a qui vulgui escoltar-los el futur que
imaginen. He vist llàgrimes en ulls que
han perdut tant que solament es mereixen guanyar. He vist a la mateixa taula
gent que mai no ha pensat de la mateixa
manera, emocionar-se i il·lusionar-se de
la mateixa manera. He vist grans polítics claudicar davant de grans reptes.
He vist petits polítics enfadar-se davant
d’aquest repte. He vist gent petita fer-se
gran i he vist gent gran fer-se petita.
He vist barris sencers escoltar els seus

veïns demanant que s’alcessin d’una
vegada. He vist un poble sencer agafat de les mans. He vist joves ensenyar a gent gran i gent gran aprendre
novament. He vist un pagès jubilat
arrencar més aplaudiments que eminents pensadors. He vist grans abraçades entre grans enemics. He vist moltes
persones sota la pluja repartir tríptics
fets per ells mateixos. He vist els últims
arribar primer i els primers sense arribar encara. He vist gent ordinària fent
coses extraordinàries. He vist reunions
importants intranscendents i reunions
intranscendents importants. He vist
acords increïbles. He vist una llista de
tots per a tot i per a tothom. He vist
qui deia que no dir que sí, i qui deia
que sí, dir que potser. He vist actes de

generositat política gegantins. He vist
com el que és de debò sempre guanya i
el que és mentida de vegades perd. He
vist qui no podia poder, i qui no volia
voler. He vist perdre la por en directe.
He vist recuperar banderes oblidades.
He vist recuperar la memòria. He vist
qui no volia ser algú ser-ho i qui volia
ser algú no ser-ho. He vist els millors
poder arribar a ser-ho. He vist esperes
eternes arribar al seu final. He vist un
poble determinat a guanyar. He vist
tantes coses que puc estar una vida sencera explicant-les. He vist tant que ja
podria deixar-ho. He vist tant que sé que
veuré aquest poble guanyar per tants
i tants i aquest país ser el que vulgui
ser per a tot i per a tothom. Ho he vist
i ho veuré. u

Cap com aquesta!
Andreu Salom i Mir

D

urant molts anys (massa anys!)
havíem esperat un canvi polític
important en la nostra terra. Una
vegada rere l’altra el PP s’havia mantingut fort, per bé que hagués perdut dues
eleccions. Però sempre hi era a l’aguait,
amenaçador i provocatiu. Tot i poder
perdre la majoria absoluta se sentia
segur i amb un suport molt ampli. Això
ara ha canviat. El poble ha inaugurat,
cansat de tanta estultícia, de tants despropòsits, una nova etapa que, si no ens
equivocam gaire ni feim les coses gaire
malament, pot esser llarga i fructífera.
Sentiu-la, la joia d’aquest moment, parafrasejant el president Macià.

10

Des de la nostra perseverança, els
mallorquins (i els menorquins, eivissencs
i formenterers) hem demostrat que tenim
encara un bon futur. Colonitzats, sí, sotmesos a un Estat que ens és advers, sí;
però ara, almenys, hem recuperat un gran
bocí de dignitat i d’autoestima. El nostre
poble comença a demanar més, a voler
més, a reaccionar, en definitiva, davant
les injustícies i les agressions.
La nova situació política és extraordinàriament estimulant per al país i per
a la nostra gent. És una ocasió única que
pot marcar un punt d’inflexió respecte
al que és democràticament i nacionalment assumible i el que no ho és. És la
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mesura en què ens pot indicar on volem
arribar com a col·lectivitat, així com el
que ens convé fer per a assolir quotes de
llibertat i de redreçament nacional. No
podem oblidar que vivim en una situació colonial des de fa tres-cents anys,
com a conseqüència d’una ocupació
forçada manu militari. El nostre poble
té tot el dret a esser lliure i a tenir uns
governants que vetllin pels nostres signes d’identitat, pel nostre futur, i que,
ineluctablement, col·laborin estretament
amb la societat civil perquè algun dia sia
possible el nostre alliberament nacional.
Com deia el poeta: «Tot està per fer i tot
és possible». u
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La regeneració lingüística
de la nació catalana
Francesc Jutglar i Maria Torrents
(Grup de Llengua de Catalunya Acció)

A

quest escrit pretén de fer-nos
entendre on ens mena el model
sociolingüístic actual i, com
a conseqüència, què caldrà fer per a
garantir l’acció política encertada del
proper Estat Català pel que fa a la llengua. Una praxi política i legal que restituirà a la llengua catalana el prestigi
arrabassat i la tornarà a situar al centre
de la nostra vida nacional.

Un cop entès, és fàcil
extrapolar aquest model a
altres aspectes de la sociolingüística, fora de l’àmbit
familiar, així com a altres
idiomes i entorns geogràfics.

Models d’ús de la llengua

Esquema que mostra l’evolució de la llengua suposa nt que el
100% de les parelles
lingüísticament mixtes
acaben emprant el castellà com a llengua familiar,
i suposant un percentatge
inicial d’immigració del 20%. Aquest
model no s’allunya gaire de la realitat
de diverses ciutats catalanes, com tots

Els esquemes que segueixen mostren
gràficament l’evolució de l’ús social del
català segons dos models sociolingüístics antagònics:
1. Model sociolingüístic fruit del
procés colonitzador.
2. Model sociolingüístic normal en
un país lliure.
Els nostres exemples es limiten a
considerar el resultat i l’evolució temporal, des del punt de vista lingüístic,
de les parelles lingüísticament mixtes.
Cada columna representa una generació, i s’ordena cronològicament d’esquerra a dreta.
En el primer gràfic podem veure
com una parella d’immigrants castellanoparlants (primera columna) té fills
amb el castellà com a llengua materna,
que al seu torn originen noves parelles
(segona columna). És a partir d’aquest
moment que es presenta un escenari
variable segons quina sigui l’actitud
sociolingüística de la nostra població,
i que determinarà quina acabarà essent
la llengua d’ús social de les genera
cions futures.
L’evolució temporal de les llengües
implicades sempre se situarà en algun
punt del marge que hi ha entre dos
extrems teòrics, però per a entendre el
mecanisme, la matemàtica, diguem-ne,
ens limitarem als dos supòsits antagònics que presentem en aquest escrit.

1. Model sociolingüístic
fruit del procés colonitzador

sabem i podem comprovar cada dia
parant l’orella al carrer o a la feina.
El resultat és la desaparició total del
català en molt poques generacions.
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per això els sociolingüistes saben que
no hi pot haver cap societat bilingüe a
llarg termini.

Colonització lingüística.
Estratègies colonitzadores
El model bilingüe

2. Model sociolingüístic normal
en un país lliure
Esquema que exemplifica un model
sociolingüístic que parteix de la mateixa
situació que l’anterior però en el qual
s’empra el català en el 100% dels casos
de parelles lingüísticament mixtes.
Veiem que una conducta lingüística
normal condueix a una integració molt
ràpida dels immigrants, tal com passa
als països sobirans.

Comparació dels models
d’ús de la llengua
En el primer exemple, si el castellà
fos adoptat com a llengua familiar en
el 70% de casos en comptes del 100%,
el resultat fóra el mateix, però caldria
alguna generació més per a arribar-hi.
És per això que el govern espanyol
no tenia por del model bilingüe i el va
acceptar durant l’anomenada «transició».
12

Igualment, en l’exemple segon,
la normalització lingüística costaria
alguna generació més si el català fos
adoptat com a llengua familiar solament
en el 70% dels casos, posem per cas.
S’entén, doncs, que únicament
quan més del 50% d’aquestes parelles
empren el català com a llengua social
es pot parlar d’algun avenç en la normalització lingüística. Tot percentatge
per sota d’aquest inicia la desaparició
de la nostra llengua. Tots sabem com de
lluny som d’aquest percentatge, si més
no a les ciutats de l’àrea metropolitana.
Si parlem de llengües d’ús social, és
clar, doncs, que la coexistència simultània de dues llengües en una sola societat únicament fóra possible si el percentatge de tria lingüística de les persones
fos exactament del 50% en cada cas i es
mantingués indefinidament així al llarg
de les generacions. Aquest cas teòric és
òbviament impossible en la pràctica, i
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Malgrat el que hem vist, el model
bilingüe és venut pel discurs colonitzador com el paradigma de la tolerància
i dels «drets individuals», quan de fet
condemna la llengua catalana a la decadència perquè la fa innecessària dintre
mateix de casa seva, i emmascara el
procés de substitució lingüística. Una
llengua que no és necessària dintre del
seu territori nacional, encara que sigui
legalment cooficial, està condemnada
a la desaparició si ha de competir amb
una llengua internacionalment més
forta, tal com s’ha vist a Irlanda, per
exemple.
El demagògic discurs colonitzador
es caracteritza pels trets següents:
1. 	 Posar els autoatorgats drets lingüís
tics individuals dels castellanoparlants per damunt dels drets lingüís
tics de tota la nació catalana, on
viuen.
2. Erigir els castellanoparlants en víctimes lingüístiques dins la mateixa
colònia que ells mateixos estan ajudant a assimilar malgrat que sovint
no en siguin conscients.
3. Demonitzar qualsevol intent de
normalitat lingüística pròpia de tot
país democràtic.
4. 	 Atiar la secessió lingüística i
normalitzar el caos lingüístic,
presentant-lo cínicament com a
resultat de la tolerància i la convivència, tot negant-se a acceptar
la llengua pròpia de la nació com
a llengua comuna d’ús social.
L’etnocidi endegat per aquesta estratègia assegura l’assimilació de la nació
catalana dins l’Espanya entesa com la
Gran Castella. La llengua és allà on
s’abraona més la política colonitzadora,
perquè precisament és el signe d’identitat més important i evident. Per tant,
és l’escull que dificulta més el procés
d’assimilació.

sociolingüística
La colonització lingüística, els continus atacs des de Castella —i després
des d’Espanya—, les múltiples lleis i
disposicions que ens han imposat el
castellà —més de cinc-centes— i, ara,
les contínues envestides contra l’anomenada «immersió lingüística», han
estat constants i persistents des dels
temps de Quevedo fins avui dia. N’és
una clara mostra la següent frase, prou
moderna:
Hay que fomentar la emigración de
gentes de habla castellana a Cataluña
y Valencia para así asegurar el mantenimiento del sentimiento español que
comporta.
Leopoldo Calvo Sotelo (president del Govern
espanyol «democràtic» entre 1981 i 1982)

Les llengües castellana i francesa
són llengües il·legítimes dins la nació
catalana, perquè usurpen un lloc que
no els correspon i que s’han atorgat tant
per la força de les armes com de lleis
imposades.

castellà a Madrid és immersió lingüística?»
«Per immersió entenem quan una llengua
oficial no és la llengua de la població
i [...] és una llengua imposada per les
potències colonials.»
«En el 90% dels casos, en realitat, és un
bilingüisme substitutiu, en què es pretén que la llengua nova acabi substituint
l’autòctona. [...] Precisament per això,
el castellà no s’hauria d’ensenyar a les
escoles de Catalunya.»1

Descolonitzem-nos. Restitució
de la normalitat lingüística
Hem vist fins ara que, si bé existeixen algunes persones bilingües (que cal
no confondre amb poliglotes), és matemàticament impossible que existeixin
comunitats bilingües a llarg termini.
La situació actual de la nació catalana

Veritats descolonitzadores
La falsedat d’aquest discurs es fa
evident per a qualsevol persona que no
n’hagi patit l’efecte hipnòtic i alienant i
que tingui sentit comú.
En són una prova més les declaracions de Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de lingüística general a la Universitat
Autònoma de Madrid i autor del llibre El
nacionalismo lingüístico, on, entre altres
consideracions importants, constata la
impossibilitat del model bilingüe a llarg
termini. Diu l’esmentat professor:
«No existeix el nacionalisme lingüístic
català, basc ni gallec» —es refereix al
concepte de nacionalisme tirànic, colonitzador.
«Si jo dic que a Castella es parli castellà,
és això una imposició? Per tant, si els
catalans diuen que el català ha de ser
la llengua predominant a Catalunya, és
això una imposició?»
«Les llengües existeixen dins una comunitat lingüística, no es tracta d’individus
aïllats. Parlar de drets individuals en
qüestió lingüística no té sentit.»
«L’única immersió lingüística que conec
és la del castellà. A Catalunya no hi ha
immersió lingüística. Si a Catalunya es
fa servir el català a l’escola, això em
sembla normal. Diríem que ensenyar en

1. 	 Extret d’una entrevista publicada el 14 de
setembre del 2008 a eldebat.cat, Diari Digital
de Catalunya.
Molts lingüistes dels Països Catalans coneixen i han defensat aquests fets, però hem
triat les paraules de Moreno Cabrera per ser
especialment significatives en venir d’un expert
no català.

és una instantània del procés de substitució lingüística.
Els gràfics anteriors també il·lustren
que l’ús d’una llengua ve determinat pel
marc lingüístic legal on es fa servir.
Per a canviar els usos lingüístics cal,
doncs, canviar el marc legal com a pas
previ i imprescindible. En un entorn
sociolingüístic com el que tenim nosaltres, únicament aquest canvi de legalitat farà possible que, ràpidament, més
del 50% empri la llengua nacional, xifra
frontissa que marca el punt d’inflexió
cap a una normalització lingüística real.
Només hi ha un camí per a restituir
el lloc que li ha estat usurpat a la llengua
catalana: declarar-la única llengua oficial
de la nació catalana2. Aquesta oficialitat
única la farà necessària i, per tant, garantirà que esdevingui la llengua comuna
d’ús social, independentment de l’idioma
que es parli dins de l’àmbit familiar en
cada cas.
Quan la voluntat política quedi
reflectida en les accions clares i necessàries a favor de la restitució lingüística, es produirà d’una manera natural
el canvi en els usos lingüístics individuals dels catalans i de tots els qui
viuen a Catalunya. No caldrà parlar
més de voluntarisme ni de conflictes lingüístics. No cal dir que aquesta
voluntat política no pot venir sinó
d’un nou Estat català políticament
independent.
Fins que no gaudim d’un marc
legal com cal, no tenim altra arma
que el nostre exemple. Hem d’interioritzar fermament la nostra màxima: a
Catalunya, sempre en català.
Una altra qüestió, ben diferent,
que admet discussió i diverses opcions, és quines llengües han de formar part de l’ensenyament obligatori.
Aquest punt no té res a veure amb
l’oficialitat de les llengües, i no és el
motiu del present article. u

La llengua i la història són els botins més
preuats a l’hora de
sotmetre un poble.
À ngel Guimerà (escriptor )

2. 	 Cal considerar tot el present document entenent
que a la Vall d’Aran l’idioma oficial serà l’occità, com és natural.
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Sense complexos!
(Sobre alguns complexos habituals
en relació a la llengua i al país)
Bernat Joan i Marí

S

i una cosa vaig poder observar diàfanament durant
la realització de la meva tesi doctoral, al voltant
dels casos de normalització lingüística que han
reeixit al llarg del segle xx, va ser que existeixen regularitats entre els parlants de llengües minoritzades i
entre els parlants de llengües plenament normalitzades
que diferencien clarament l’un i l’altre grup. I que moltes d’aquestes diferències les hauríem d’emmarcar en el
context de la psicologia social. La llibertat nacional o la
dependència o satel·lització generen tipus de mentalitat
col·lectiva amb diferències evidents. Qui no està avesat
a la llibertat necessita tota una sèrie d’eines per a acostumar-s’hi i per a poder arribar a actuar d’una manera
coherent amb el fet de ser lliure.
Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya
Una part de la nostra nació, la més gran, poblada i
desenvolupada, es troba a les portes de la independència, independents, com ha fet repetidament la reina d’Anglaterra,
si la impressió que el procés posat en marxa no té tornada i podria tornar a fer, en el cas d’independència d’Escòcia).
endarrere resulta certa. Només el temps ho dirà. Però ara Però, atenció!, arribar a comptar amb un estat independent,
mateix som en una etapa plena d’incògnites i d’esperances. de vegades no constitueix un element suficient per a la plena
Col·lectivament, Catalunya ha generat una energia extraordi- normalització de l’ús de la llengua. Es pot ser independent
nària, que fa la impressió que ha de catapultar el país cap a i perdre la llengua, però no es pot ser dependent i salvar-la.
la llibertat nacional plena, ço és, arreu del món, la indepenLa independència de la nació, doncs, constitueix una condència. En cap altra nació sense estat d’Europa no s’ha mani- ditio sine qua non perquè el català assoleixi la plena normafestat, durant aquests darrers anys, una voluntat tan clara litat. Però podria ser, com ha ocorregut en altres llocs del
d’aconseguir un estat propi. Ho podem veure en les mobi- món, que la independència no fos una eina suficient per a
litzacions al carrer (repetidament, les més grans que s’han normalitzar la llengua. Podem intuir, doncs, diversos perills
produït a Europa des que hem entrat en el segle xxi), ho hem sotjant el futur del català, fins i tot en el cas que Catalunya
vist en l’exhibició dels símbols (malgrat l’intent de torpedi- esdevingui, com hem de suposar que ocorrerà en un temps
nar-la, sempre que ha estat possible), ho hem vist en l’ús dels prudencial, un estat independent.
termes a vegades molt formals (pensem, per exemple, en el
El discurs tou que impera al voltant de la llengua, fins i tot
«Visca la República Catalana!» amb què la presidenta del entre amplis sectors que estan a favor de la independència de
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va acabar el seu la nació, depèn, en bona part, de les situacions sociolingüís
discurs d’investidura)… Ho hem vist repetidament. Aparent- tiques que marquen la història social de la nostra llengua.
ment, Catalunya és la nació més ben posicionada, actualment, Sense aquestes situacions que hem patit en el passat, no es
entre totes les europees que no tenen estat propi, per a arri- podrien entendre determinades actituds que encara existeibar-ne a tenir abans de gaire.
xen, molt clarament, en el present.
Tenir estat propi, des del nostre punt de vista, constitueix
No estic segur, emperò, de si aquestes actituds lingüísun element necessari per a arribar a assolir la plena normalitat tiques vacil·lants es poden desvincular d’altres actituds que
d’ús per a una llengua que hagi patit un procés de minoritza- també podem observar en un àmbit sociopolític més geneció. El català, evidentment, no constitueix cap excepció. Arri- ral. Malgrat les condicions aparentment molt favorables per
bar a aconseguir la plena normalitat per a la llengua catalana, a poder dur endavant un procés clar cap a la independència
a nivell d’ús social, suposa, necessàriament, construir la repú- nacional, ens trobam contínuament amb elements que estan
blica catalana a què apel·lava la presidenta del Parlament (em entrebancant, d’una manera ben clara, l’esmentat procés. I no
costa pensar en una futura Catalunya independent que tengués tots tenen relació amb les accions portades a terme des de l’exla forma política de monarquia, igual com em costa pensar en terior (sóc dels qui consideren que l’adversari ha ajudat podeun rei de la casa de Borbó fent de paraigua de diverses nacions rosament el procés independentista català): molts dels entre-
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bancs que van sorgint en el camí sorgeixen
des de dins, emanen de determinats sectors
independentistes (o que se’n diuen) i fan tot
el procés més difícil, laboriós i pesat.
Els complexos nacionals que patim,
dins els quals hem d’incloure els complexos lingüístics, es condensen (encara que
no en siguin exclusius) en diversos apartats:
complexos ideològics, complexos lingüístics, complexos polítics i complexos socials.
Mirem d’analitzar-los un per un i de discutir-ne les característiques.

COMPLEXOS IDEOLÒGICS
La societat catalana és una societat progressista. Aquí va néixer el republicanisme.
Al cap i a la fi, què va ser la resistència
de Barcelona durant la Guerra de Succes- La resistència popular de Barcelona durant la Guerra de Successió va ser una gran
sió sinó una gran manifestació popular de manifestació de coratge i sacrifici
republicanisme? Amb els valors republicans, si res no els entrebancàs, comptaríem amb un bagatge mat de la substància nacional de Catalunya? ¿No li havien
fonamental per a poder bastir l’arquitectura ideològica del dit res sobre els sentiments nacionals dels catalans, sobre la
projecte independentista.
seua identificació, sobre la seua idea de país? Que un home
Però acumulam molts anys de lerrouxisme i de mar- aparentment intel·ligent com Iglesias s’expressàs en aquells
xisme. Massa. I encara tenen un efecte de rebot extraordi- termes només es podia atribuir a la desinformació més absonari en el conjunt del país. El lerrouxisme adquireix formes luta. Ja ho diuen, que la ignorància és atrevida. Però aquesta
noves, i es manifesta de maneres que fins ara ens resultaven ignorància estava estalonada, sens dubte, pels complexos de
desconegudes. Per aquest motiu, de vegades ens costa una caire ideològic dels seus correligionaris catalans.
mica de reconèixer-lo. No ens costa de detectar-lo quan
I com més s’avança, més subtils es van tornant aquests
se’ns mostra a cara descoberta, utilitzant les velles formes. complexos. Perquè, en un estadi més primigeni, s’expressen
No ens enganya quan se’ns apareix amb el barret de Ciuta- a través d’errors com el que acabam de comentar. Però, en un
dans, apel·lant directament a la unitat d’Espanya, a la Cons- estadi una mica més avançat, van apareixent també de la mà
titució i a la manca de condició nacional de Catalunya. No d’aquells que, ben seriosament, es consideren a si mateixos
s’aporta res de nou al discurs: se’ns presenta el de sempre. com a independentistes i com a patriotes. Només els comPerò resulta clar i fàcilment identificable.
plexos ideològics permeten d’explicar que es guanyin unes
Ja ens costa una mica més quan se’ns presenta sota formes eleccions clarament i que la persona més ben situada per a
aparentment progressistes, de la mà de formacions polítiques liderar un procés d’unes dimensions colossals sigui discutida
(ara en descomposició) que han tingut un paper important en immediatament. Només els complexos ideològics expliquen
el passat a l’hora d’incorporar una bona part de la immigra- que uns pocs puguin posar bastons a les rodes a les ànsies de
ció a la societat catalana. Han treballat per la cohesió social, llibertat de tota una nació. Només els complexos ideològics
però no acaben d’entendre cap on s’ha mogut l’esmentada expliquen que els catalans hagin esdevingut, a força de patir
cohesió i què significa avui optar-hi. La societat catalana ha dominació nacional, especialistes a pegar-se trets als peus.
canviat massa perquè alguns puguin arribar a identificar-ne
Justament en els complexos ideològics trobam l’oportuels elements cohesionadors.
nitat que tenen els mitjans de comunicació de la caverna
Però han estat aquests, precisament, els qui ens han por- espanyola de treure titulars de premsa en què atribueixen
tat líders forasters a apel·lar, descaradament, al component a la CUP la condició d’«últim bastió contra el separatisme
ètnic, a la procedència dels ancestres d’una part molt impor- català». Últim bastió de l’espanyolisme, s’entén. I la conditant dels catalans. Han estat aquests els qui, cometent un error ció de bastió ve donada pel fet que, just després de les elecde dimensions colossals, han demanat el vot als descendents cions, són ells mateixos, teòrics companys en la lluita per la
d’andalusos i extremenys emigrats a Catalunya. D’alguna independència, els qui s’ocupen d’escapçar el moviment, els
manera, emperò, també ho han compensat. Va ser impagable qui treballen més àrduament per deixar-lo sense un lideratge
l’afirmació de Pablo Iglesias que s’havia sentit molt incòmode clar i diàfan, els qui generen confusió i tensions internes en
durant la campanya electoral a les eleccions al Parlament de comptes de focalitzar-les, permanentment, en el conflicte
Catalunya, perquè «semblava que feia campanya en un altre amb l’Estat.
país». ¿No li ho havien explicat, els catalans del seu partit,
Són aquests complexos ideològics els que poden explicar,
que Catalunya és un país diferent del seu? No l’havien infor- per exemple, que suposats independentistes radicals, quan la
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tensió Catalunya-Espanya puja de voltatge, s’arrenglerin al
costat de l’unionisme en qüestions bàsiques i fonamentals.
I tot perquè s’ha de ser d’esquerres més que ningú (no tenc
cap dubte que avui els liberals catalans són aquells que estan
situats més a l’esquerra de l’espectre polític del país, perquè
són els qui fan unes propostes més adequades per al manteniment dels serveis bàsics i per a la igualtat d’oportunitats
entre tots els ciutadans), s’ha d’estar més contra la corrupció
que ningú (quan avui la gran corrupció, la corrupció que ens
escamoteja més recursos econòmics, passa pel decalatge fiscal insostenible entre cadascun dels Països Catalans i l’Estat
espanyol; els Països Catalans potser no són moltes més coses,
però ningú no pot discutir que constitueixen una unitat d’espoli fiscal claríssima), i altres elements que fa angúnia, pena
i mandra d’haver de comentar.

COMPLEXOS LINGÜÍSTICS
En consonància amb els complexos ideològics, podem
observar determinats complexos lingüístics. I, en referir-m’hi, no puc evitar d’acudir als aforismes de Joan Fuster
per il·lustrar-ne l’entrada. El genial assagista de Sueca ho
tenia ben clar: la política, o la fas o te la fan. Per extensió,
amb la política lingüística ocorre exactament el mateix: la
política lingüística, quan no la fem nosaltres mateixos, ens
la fan. I, quan ens la fan, per molt paternalistes que puguin
ser els postulats (que tampoc no solen ser-ho gaire), sempre
va en contra nostra.
Avui els complexos lingüístics passen per no considerar-nos prou «multilingües». El vell cosmopolitisme s’ha
tenyit de multilingüisme i, avui dia, qualsevol planificació
al voltant de la llengua que no inclogui alguna referència al
multilingüisme ens deixa, aparentment, amb un peu en fals.
A l’hora d’analitzar aquest complex, potser hauríem de
tenir en compte quina és la pràctica efectiva d’aquells que
prediquen amb més èmfasi el multilingüisme. Cada dia, en
llocs diversos, es fan congressos, conferències, jornades sobre
multilingüisme que són vehiculats… en una sola llengua! La
contradicció no pot ser més flagrant.
I qui pot donar lliçons de multilingüisme a Catalunya
—ara em referesc a la Catalunya encara autonòmica—, essent
com és un dels dos països d’Europa on hi ha tres llengües
oficials sobre el mateix territori? La petita Luxemburg té tres
llengües oficials: luxemburguès, francès i alemany. Catalunya,
més extensa i poblada, té també tres llengües oficials: català,
occità i espanyol. I això no treu que tinguem permanentment
l’acusació d’abusos lingüístics, de no reconeixement de drets
en el camp de la llengua, a sobre. Mentrestant, aquells que
només tenen una llengua oficial se suposa (o ho suposen de si
mateixos) que són gent bàsicament respectuosa, democràtica
i ben adaptada al «multilingüisme». Paradoxes de les percepcions lingüístiques!
Un altre complex lingüístic, prou desenvolupat entre els
catalans que aspiren a la plena llibertat nacional i a la plena
normalitat per a la llengua, consisteix a sentir permanentment
una mena de necessitat de tranquil·litzar els no catalanoparlants d’origen amb relació al tractament de la seua llengua
16
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(sempre que la seua llengua siga l’espanyol, no cal dir-ho).
Particularment, aquest complex em produeix una certa angúnia, perquè ha de ser fins i tot ofensiu per a aquells castellanoparlants que han fet seua la llengua catalana i que consideren
que el català ha de ser la llengua oficial i nacional de la futura
República Catalana. Aquesta mena de condescendència paternalista amaga, en el fons, un complex d’inferioritat no superat,
provocat per la desemparança apresa durant tres-cents anys
de domini hispano-borbònic.
I, encara, es manté un complex lingüístic important: el
que impel·leix a no vincular la llengua amb la identitat. On
s’és vist! A Catalunya, com a la majoria de les nacions d’Europa, la llengua constitueix un element fonamental per a la
identitat. Ho és fins a tal punt que nosaltres podem identificar la nacionalitat de la immensa majoria dels europeus
només per la llengua que parlen, fonamentalment per la
llengua que parlen. I això, que és el més habitual arreu
d’Europa, ¿ho hem de rebutjar radicalment, com a cosa perillosa, entre els catalans?
D’altra banda, i per acabar aquest apartat, hem vist com
diversos líders polítics, en la línia entre tranquil·litzadora de
no catalanoparlants i paternalista envers aquest col·lectiu, s’han
avançat al Parlament constituent de la República Catalana
(que, per cert, encara no s’ha constituït, perquè, si tot va bé,
serà el pròxim) a l’hora d’anar explicant quines llengües seran
oficials en la Catalunya independent. Evidentment, es poden
expressar tantes opinions com es vulguin, però sempre cal fer
el matís, del tot imprescindible, que la decisió només la podrà
prendre el Parlament de la futura Constitució de Catalunya.

COMPLEXOS POLÍTICS
Els complexos polítics van estretíssimament lligats amb
els complexos ideològics. Però tenen més a veure amb l’estratègia que no pas amb l’estructura profunda del sistema
polític del país.
Per exemple, com que Catalunya és un país d’esquerres, se
suposa que els sectors sobiranistes han d’estar bé amb totes
les esquerres, encara que aquestes actuïn en contra de la llibertat nacional per a la pròpia societat. Això porta sectors
sobiranistes fins i tot liberals o centristes a plantejar-se una
mena de veneració incomprensible envers les esquerres hispàniques, especialment si —siguin velles o noves— es posen
per davant de si mateixes la pàtina de la novetat. Perquè,
certament, resulta difícil trobar discursos més antiquats que
alguns dels que exhibeixen les «noves esquerres» espanyoles.
Certament, en alguns aspectes, semblen més obertes
que no les velles esquerres o les dretes de sempre. Però
tampoc no han inventat la sopa d’all. Ja hi havia hagut algun
ministre del PSOE (català, per més senyes) que havia manifestat que seria positiu que algun dia Catalunya pogués fer un
referèndum d’autodeterminació… per a legitimar, finalment,
la incorporació de Catalunya a Espanya. Deixant de banda
les intencions, hem de reconèixer que, en aquest aspecte, sí
que s’hi observa una diferència substancial (com a mínim,
es reconeix Catalunya com a subjecte col·lectiu de decisió,
cosa que tota la resta escamotegen).

sociolingüística
Però l’obertura de mires democràtica no
implica, per descomptat, coincidència d’objectius nacionals. Implica, això sí, la possibilitat
de disposar d’un camp de joc més practicable,
més assequible, més equilibrat, més adequat a
les necessitats democràtiques de principis del
segle xxi.
Davant aquesta perspectiva, els plantejaments
desacomplexats dels catalans passen per no reconèixer cap altre subjecte de sobirania que Catalunya
mateixa (és a dir, resulta imprescindible realitzar
un autoreconeixement, que ja diverses vegades s’ha
manifestat al Parlament, i que, fins ara, ens permet
de distingir qui està per la sobirania del país i qui
no), per saber distingir entre aliats potencials i gent
que senzillament tolera l’aplicació de la democràcia
per a la resolució d’un conflicte evident, i per tras- Ens trobem a les portes de la independència, si el procés posat en marxa no
lladar l’àmbit de discussió de l’Estat espanyol (on té tornada endarrere
sempre tenim les de perdre) a Europa i al conjunt
de la comunitat internacional (on no tenim res guanyat, però tiva en contra de l’emancipació de Catalunya. Avui dia la
on topam sistemàticament amb l’animadversió o la negació).
judeofòbia es disfressa, sovint, a través d’un posicionament
en contra de l’Estat d’Israel, no ja en contra de determinades polítiques (sempre discutibles) dels governs israelians de
COMPLEXOS SOCIALS
torn, sinó en contra de l’existència mateixa de l’estat.
I, juntament amb els complexos ideològics, lingüístics i
I, ja dins la Unió Europea, costa molt poc de promoure
polítics, íntimament lligats amb tots, hi apareixen els com- estats d’opinió pública fortament contraris a les polítiques
plexos de caire social. Aquests complexos ens desenfoquen que emanen d’Alemanya, autèntic motor d’Europa durant els
la lent sobre què significa, avui, entre nosaltres, treballar darrers anys. Evidentment, aquests posicionaments sempre
per aconseguir el manteniment dels serveis bàsics, intentar aniran amanits amb un discurs progressista i es vestiran de
desenvolupar tant com sigui possible l’estat del benestar, o solidaritat i de suport a les capes de la població més febles i
garantir al màxim la igualtat d’oportunitats entre tots els que pateixen més durament la crisi econòmica.
ciutadans de Catalunya.
En condicions normals, tothom seria capaç de detectar la
Com que patim un complex ideològic col·lectiu amb rela- natura d’aquests tipus d’operacions (moltes vegades realment
ció a l’eix dreta-esquerra, en patim també una traducció a barroeres i d’una simplicitat escruixidora). Però tenim davant
l’hora d’articular les nostres estratègies polítiques i de dis- els ulls la desemparança apresa al llarg de tres segles d’ocuseminar-les en el si de la societat catalana. Això ens porta pació, la desemparança sorgida de la manca de poder polític
a una condescendència totalment innecessària amb deter- i de la tasca ferotge per intentar fer-nos desaparèixer com
minades esquerres espanyoles que, en qualsevol cas, tenen a societat diferenciada, i el pes de la historiografia oficial,
una tendència pràcticament històrica a posicionar-se, en els que al cap i a la fi desemboca en l’opinió pública actual. Per
moments clau, en contra de la sobirania de Catalunya.
això moltes persones que realment volen la independència no
I aquests complexos de caire social ens porten a caure en poden veure el procés més clar de com ho veuen ara mateix.
el parany d’enfrontar-nos, a escala internacional, amb els qui Per això el país ha optat per dividir el poder dels qui porten
serien potencialment els nostres aliats. Per posar-ne alguns el procés endavant i per evitar majories absolutes. Per això
exemples: els Estats Units d’Amèrica han estat, al llarg de costa tant d’afermar lideratges. I per això tenim tantes difil’últim segle, els valedors principals del dret d’autodetermina- cultats per a visualitzar un futur en què, posem per cas, la
ció dels pobles (doncs es promou l’antiamericanisme). Moltes llengua catalana sigui una llengua plenament normalitzada
vegades, no resulta gens ni mica evident per a la major part al nostre país, als nostres països.
de la població que l’antiamericanisme ambient en la societat
Si no ho sabem veure, és possible que no ho arribem a
catalana guardi alguna relació amb el procés de Catalunya aconseguir. Per això, ara mateix, tenim una gran tasca pedacap a la independència. Però pràcticament enlloc d’Europa on gògica a fer (i no entre els dirigents d’una Espanya molt remonacions sense estat han assolit la independència no s’ha caigut tament reformable), sinó entre els catalans que honestament
en aquest parany, ni ningú s’ha obnubilat per aquesta confusió. es decanten per l’opció de la llibertat per al propi país. Per
Juntament amb l’antiamericanisme, amb unes arrels molt això fa falta discutir, encara que ens puguem equivocar, i
més fondes, hi tenim la judeofòbia. Pensem que, en mol- pensar seriosament en allò que tenim al voltant (encara que
tes etapes de la història entre les quals segurament podem de vegades ho desenfoquem) i comprometre’ns en aquest
comptar l’actual, judeofòbia i catalanofòbia han anat de bra- magnífic procés col·lectiu, bé que hàgim de fer molts assaigcet, sovint mimetitzant-se per actuar d’una manera més efec- error abans d’aconseguir els objectius desitjats. u
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A la recerca d’un nou sol
Quim Gibert (psicòleg)

P

aula Hawkins, escriptora interessada en la violència de gènere,
diu: «A les dones se les educa perquè es considerin vulnerables. Perquè
evitin la violència se’ls diu que no portin minifaldilles, que evitin anar soles
pel carrer de nit. I als homes no se’ls diu
això. Sembla que se’ls estigui dient que
és responsabilitat de les dones evitar
convertir-se en víctimes» (El Periódico,
8-7-2015). Per a poder expressar aquestes reflexions, prèviament Hawkins
s’ha hagut de fer una sèrie de preguntes
sobre la violència masclista. El sol fet
d’obrir debat en aquest camp i interpretar el que succeeix, provoca l’apoderament de la persona i, en conseqüència,
la seva vulnerabilitat minva.
Moltes altres dones (i homes) no
copsen cap mena de violència sobre la Paula Hawkins 							Foto: internet
dona. O bé no la volen veure i, per tant,
no es molesten a fer-se cap pregunta al respecte. També és cerquem maneres per a sentir-nos poderosos, en el sentit
possible que, arran justament de la vulnerabilitat en la qual saludable del mot, sense renunciar a la nostra identitat linhan estat educades, no es vegin amb cor de fer res. Sigui güística. Això ens alliberarà d’aquesta percepció de vulnecom sigui, les declaracions d’aquesta escriptora britànica, rabilitat. La talentosa Paula Hawkins es rebel·la escrivint
nascuda a Zimbàbue, són molt encertades: qüestionen una novel·les a propòsit d’allò que la treu de polleguera. La noia
realitat basada en el domini masculí.
del tren (Ed. La Campana, 2015), que s’ha venut força, és
Els catalanoparlants, sobretot els de la Franja de Ponent, la darrera.
també hem estat educats perquè ens considerem vulnerables
En aquesta línia, Chris McCandless, un jove amant de
a efectes lingüístics. I se’ns predisposa a parlar en caste- la natura, en el llibre Into the wild diu: «Hi ha moltes perllà i desprendre’ns d’aquells distintius que ens identifiquin sones que se senten insatisfetes i que no prenen la iniciativa
com a catalanoparlants, per evitar així que ningú s’ofengui. de canviar les seves circumstàncies, ja que les han condiciPer això es fa necessari que ens interpel·lem sobre com onades perquè acceptin una vida basada en l’estabilitat, les
el domini castellà marca la realitat actual de la Franja. I convencions i el conformisme.» McCandless és partidari de
renunciar a aquelles existències segures i monòtones, atès
que sempre experimentes el mateix: «La joia de viure rau a
trobar experiències noves, i aquesta és la raó per la qual no
hi ha felicitat més intensa que viure amb uns horitzons que
siguin sempre canviants.»
I és que les pors, els acomplexaments, no ens deixen
ser. De fet, ens converteixen en persones moribundes. Això
explica que, malgrat l’avançat procés de substitució lingüística de la Franja de Ponent, hi ha un escàs activisme cultural
en bé d’allò nostrat. Si bé hi ha un mínim de convocatòries
per la llengua, aquestes són totalment insuficients amb vista
a poder reviscolar.
Rudyard Kipling, escriptor britànic nascut a l’Índia, fa
parlar així un dels seus personatges: «Hi ha quelcom d’amagat. Vés a veure què hi ha darrere les muntanyes. Està perdut
i espera. Has de partir!» u
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El problema del guionet
Josep Ruaix i Vinyet

L

amentablement, arran de la publicació de la primera edició (any 1995) del DIEC (Diccionari de la llengua catalana,
de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona) va sorgir un greu problema per a l’ortografia del català: l’ús del guionet
en els mots compostos. En efecte, l’autoritat acadèmica va promulgar unes noves normes sobre tal ús, normes que,
patint de greus inconvenients, sembla clar que no poden ser totalment acceptades (encara que hom, en principi, tingui una
actitud de disciplina envers les decisions acadèmiques) i que haurien de ser profundament revisades. En aquest article,
doncs, ens proposem de fer un estudi crític sobre les esmentades noves normes1, articulant-lo en quatre parts: I) Història
del problema; II) Funcions del guionet; III) Classificació dels mots compostos; IV) Crítica detallada de les noves normes.
Al final hi ha una «clau bibliogràfica».

I. Història del problema
Creiem útil començar aquest estudi crític sobre l’actual problema del guionet en els mots compostos fent succintament la
història d’aquesta qüestió (segons les dades que han arribat al nostre coneixement), distribuïda per anys.
1923 - Pompeu Fabra formula, en el seu Diccionari ortogràfic, unes normes, flexibles, inspirades en les llengües veïnes i en
l’ús dels escriptors contemporanis; en la Gramàtica pòstuma (1956) les revalida.
1970-1980 - Va apareixent la Gran enciclopèdia catalana (GEC), important obra per a la cultura lingüística del país.
Doncs bé, amb autorització de Ramon Aramon, membre destacat de la Secció Filològica i de l’Institut d’Estudis
Catalans en general, s’hi manifesta una innovació ortogràfica: trencant la norma practicada per Fabra d’escriure
soldats els mots recompostos, la GEC escriu amb guionet els recompostos coordinats2. Aquesta innovació, basada
en l’ús francès (i diferenciant-se de l’ús castellà i italià), és considerada, de fet, normativa i s’imposa en la majoria
de publicacions.
1987 - Un destacat assessor lingüístic de la GEC, potser advertint una exagerada proliferació de guionets, redacta un treball en què proposa la reducció d’aquest signe, sigui soldant els mots (és a dir, escrivint-los junts, sense guionet),
sigui separant-los. Aquest treball3 va restar inèdit, però fou enviat a alguns lingüistes i a la Secció Filològica (SF)
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). De fet, creiem nosaltres, va ser l’embrió de les noves normes, perquè la seva
filosofia era la mateixa: suprimir guionets, a ultrança. Nosaltres vam respondre a l’autor valorant negativament la
seva proposta, sobretot perquè partia del prejudici de creure que el guionet era una nosa, un destorb, quan de fet,
com veurem més endavant, és un signe gràfic utilíssim.
1993 - S’elabora, dins la SF, un «document de treball» sobre l’ús del guionet amb vista al nou diccionari en preparació
(el que després seria el DIEC). Més endavant es concreta en un text titulat «L’ús del guionet en les entrades del
diccionari normatiu» (amb data 19 de novembre); corren fotocòpies del document, però els cercles lingüístics
que en tenen coneixement no hi donen gaire crèdit, perquè creuen impossible que es duguin a la pràctica unes
propostes tan exageradament simplificadores i tan rupturistes (probablement sense voler-ho) amb la normativa
fabriana.
1994 - Pel novembre apareix la Gramàtica de la llengua catalana d’Antoni M. Badia i Margarit, president de la SF del IEC,
que aplica ja les noves normes. El fet causa estranyesa, perquè tals normes encara no han estat promulgades. Però, tot
seguit, també les aplicarà el Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona (febrer 1995), els autors del qual es veu que
havien demanat informació directa a la SF.

1.	Estudi crític que és una actualització i ampliació dels publicats anteriorment: un dins Observacions... / 2, pp. 89-99; un altre
dins el Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 98, tardor
1996, pp. 52-55, i encara un altre dins Llengua Nacional, núm. 17, novembre 1996, pp. 14-17.
2.	Sobre aquest tipus de mots, vegeu més avall «Esquema dels mots compostos», apartat 2.
3.	Titulat Els problemes de l’ortografia del guionet en els mots compostos. Proposta de revisió, i datat a 7 de setembre de 1987.

Llengua Nacional - núm. 93 - IV trimestre del 2015

19

ortografia
1995 - Veient que això de les noves normes del guionet va de debò, nosaltres cuitem a elaborar-ne un estudi crític, que
surt publicat pel maig de 1995 dins el nostre llibre Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui
/ 2 (pp. 89-99), i trametem el llibre a diversos membres de la SF perquè tinguin en compte les nostres reserves.
Però es veu que ja no hi ha temps de rectificar res, i per l’octubre surt el DIEC, que aplica les noves normes;
normes, val a dir, que no havien estat publicades oficialment ni promulgades. Naturalment, es produeixen reaccions demanant-ne la revisió i es fan gestions prop de la SF en particular i el IEC en general. Albert Servitje,
assessor lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra, elabora un estudi crític sobre les noves normes, estudi que,
malauradament, roman inèdit, de moment (serà publicat més tard pel full Català Normatiu, concretament en els
números de gener-març de 1999). Pel desembre es posa en circulació un nou document de treball de la SF, titulat
«Proposta d’ús del guionet», que encara es retocarà.
1996 - Continuen les reaccions crítiques contra les noves normes sobre l’ús del guionet: cartes de queixa de persones o grups
adreçades al IEC, notes de premsa (per exemple, dins la revista Serra d’Or de gener i març, dins el diari Avui del 15
de febrer i del 14 de març4, dins Repòrter, Alt Maresme, juny), recensions del DIEC assenyalant reserves sobre la
qüestió del guionet (com en Els Marges, desembre 19965).
Oficialment, l’acord de la SF sobre les noves normes fou pres el 15 de març de 1996 i difós per unes circulars enviades a mitjans de comunicació, editorials, particulars, etc. Una mica més tard apareixen els Documents de la Secció
Filològica, III, que reprodueixen l’acord de 19-11-1993.
Pel juny del mateix any 1996 surt el nostre Diccionari auxiliar, on es matisa l’acceptació de les noves normes,
i per la tardor les revistes Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Llengua Nacional, amb sengles estudis nostres sobre les noves normes. De fet, aquestes
comencen d’aplicar-se, per part dels sectors més oficialistes, sigui per esperit de disciplina o per imposició legal,
però es nota mala gana i resistència6.
1997 - Continuen les crítiques contra les noves normes: cartes de particulars a la SF o al IEC, notes de premsa (Avui 1
de març i 2 de juny7; 4 i 9 de desembre8). Fins i tot comencen les reaccions de tipus discutible, com les sàtires i
la publicació de fulls anònims. Així, dins el setmanari satíric El Triangle del 26 de novembre apareix una «Auca
de la Secció Filològica» i ja abans, a partir del juliol d’aquest any, comença a sortir un full mensual, titulat Català
Normatiu, amb el subtítol de «anàlisi de les disposicions i del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans», full que
s’anà publicant fins al desembre del 2006.
Apareix el volum titulat Documents normatius, de la SF, que reprodueix la circular de 15-3-1996. Per altra banda,
surten gramàtiques on s’intenta un discerniment o harmonització entre les normes tradicionals i les noves: El català
de la A a la Z, de Susana Rodríguez-Vida, i els nostres manuals Català fàcil (11ª edició), Català progressiu /1 i 2 i
Català complet /1. El problema també és tractat a nivell oral en àmbits escaients, com en les Jornades de Formació
del professorat de llengua catalana, tingudes a l’octubre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
1998 - Continua la resistència contra els deplorables errors de la SF, expressada en diferents formes:
— gestions personals i per correspondència amb responsables de la SF, del IEC, etc.; intervencions a través del «Consell consultiu del programa de la nova Gramàtica Catalana», que funciona entre 1997 i 1998;
— sessions d’estudi (com la tinguda a Arenys el 16 de gener, amb un cert ressò en la premsa del Maresme, i la tinguda a Sant Cugat del Vallès el 14 març, dins els Tallers de Llengua i Literatura Catalanes organitzats pel SEDEC);
— publicacions periòdiques: prossegueix la publicació del full mensual Català Normatiu; surten escrits dins El
Temps (on cada setmana, des de la publicació del DIEC, apareix una secció, signada per Víctor Ripoll, denunciant
errors del diccionari acadèmic), Avui (19 de febrer 9, 8 de juliol10), Serra d’Or (carta de Ll. Marquet, març; de J. Batllori, octubre; article de C. Riera, desembre), Llengua Nacional («Mirem de retrobar la via justa», editorial de
4.	Articles de to humorístic, signats per Màrius Serra.
5.	En aquesta recensió, signada per Jaume Macià i Guilà, a més de molts detalls interessants s’hi fa una observació general
que val la pena de recollir: «... en disminuir el nombre dels guionets, s’entra en contradicció amb la mateixa línia que l’IEC
havia propugnat, a més d’anar en una direcció oposada al que és la tendència espontània dels usuaris (només cal observar
que, per raons de claredat, es fa servir molt el guionet en els neologismes que constantment produeix l’activitat comercial i
publicitària)...» (p. 79).
6.	Així, en La Vanguardia del 28 de novembre, un important editor afirma: «Las normas que en los últimos tiempos ha ido publicando el IEC me parecen discutibles, confusas y contraproducentes.»
7.	Sengles articles d’Alfons Quintà.
8.	Cartes dins la secció «Bústia».
9.	Carta de queixa signada per Marta Vilarrasa i Guarch.
10.	Article d’Agustí Pons, que afirma que normes com la dels guionets «resulten confusionàries per als usuaris de la llengua».
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juny; «Valoració del sistema normatiu actual», desembre), La Vanguardia (article d’A. Manent, d’22 abril; esquela,
10 de juliol11; carta de J. Fort i Anguela, 16 de juliol);
— estudis: extens i documentat treball de Francesc Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet i Juli Moll publicat dins Els
Marges núm. 60 (amb data d’abril), que té molt ressò mediàtic, provocant molts comentaris crítics envers l’acadèmia
i una crispada actitud defensiva d’aquesta;
— llibres: publicació de Català complet / 2 i, sobretot, Català complet / 3, on s’estudien detalladament els mots compostos, incidint en la problemàtica del guionet.
1999 - Continua la resistència:
— per part nostra: sessions d’estudi (a Manlleu, Palau de Plegamans, Barcelona); article dins Full Diocesà (VicSolsona-Tarragona, 18 d’abril), titulat «Cinquanta anys sense Fabra»; declaracions en una entrevista dins El
Temps» (24 d’agost); gestions prop de membres de la SF, que es mostren més o menys sensibles al problema i
donen esperances de solució;
— per part d’altres: article d’Enric Casasses dins Avui (28 de gener12), cartes dins el mateix diari (10 de febrer,
11 d’abril, 10 de juny), article de J. Ferrer, Ll. Marquet i J. Moll titulat «Institut: un any sense resposta» (26 de
maig), editorial titulat «L’IEC ha d’obrir finestres» (30 de maig)13, article de Desclot (19 d’agost)14; cartes dins
Serra d’Or (febrer15, març16); article de Lluís Bonada dins El Temps (1 de març) i, dins el mateix setmanari, de
F. Esteve, J. Ferrer, Ll. Marquet i J. Moll (1 de juny); editorials de Llengua Nacional (març i juliol), titulats
«L’esperit de Fabra» i «Insistim-hi», respectivament; carta dins La Vanguardia (23 d’abril); gestions de particulars prop de membres de la SF.
Alguna cosa es mou dins el mateix IEC: corren uns documents de quatre seccions del IEC (finals de 1998 i principis
de 1999) exigint rectificacions i canvi d’actitud a la SF (se’n fa ressò el setmanari El Triangle, 24 de març); es produeix un reajustament dins la SF (dimissió de Teresa Cabré com a cap de les Oficines Lexicogràfiques, substituïda per
Joaquim Rafel; març-maig); s’anuncia (juny) que entrarà a formar part de la SF el lingüista Joan Solà, que algun cop
ha manifestat reserves sobre la nova normativa del guionet.
Per altra banda, dins l’any 1999 es produeix un fet nou: la publicació (a principis d’any) d’un escrit en què Pompeu
Fabra, trobant-se a l’exili, es replantejava l’ús del guionet en els mots compostos17. Aquest treball és analitzat per
Lluís Marquet en un article publicat a finals d’any per Llengua Nacional. La conclusió és que, si bé és legítim de
plantejar-se canvis en l’ús del guionet, «les noves normes del IEC ... actuen molt sovint en sentit oposat als criteris de
Fabra», per la qual cosa la SF hauria de reconsiderar la qüestió.
2000-2015 - Continua, amb menor ritme (que s’explica pel lògic cansament degut al temps, per la manca de ductilitat de la instància acadèmica i per un cert acostumament a l’ús de les noves normes), la resistència. Així, es
fan algunes gestions personals prop de membres de la SF. Va publicant-se el full Català Normatiu, però espaiant-se’n la periodicitat i editant-se’n el darrer número, com hem dit, pel desembre del 2006. La revista Llengua Nacional va recordant de tant en tant el problema; per exemple, en els editorials de la tardor del 2001
(«Dues gramàtiques a la vista»), hivern del 2002 («Detall esperançador»), hivern del 2003 («Rectificar és de
savis»), I trimestre del 2006 («Deu anys d’un error»), I trimestre del 2007 («Centenari del IEC»), II trimestre del 2009 («La tossuderia»), IV trimestre del 2010 («Vallcorba, Triadú, Solà... IEC»), IV trimestre del 2011
(«Completant»), I trimestre del 2013 («Dos centenaris»), II trimestre del 2013 («Rectificació esperançadora»),
IV trimestre del 2014 («L’obra ben feta»), II trimestre del 2015 («Literatura, dialectes, normativa»). Existeixen
altres exemples de resistència, manifestats en un ús vacil·lant, per part dels usuaris, de la normativa sobre els
guionets en els mots compostos.

11.	Misteriosa esquela que deia: «Rèquiem per l’Institut d’Estudis Catalans».
12.	Queixant-se sobretot de la supressió del guionet en el prefix ex i opinant que, si hom volia suprimir el guionet de totes passades,
valdria més escriure aquest prefix separadament.
13.	Pel que fa concretament al nostre tema, hom diu: «Un cop d’ull als països anglosaxons ens fa veure com allà temes tan espinosos com el del guionet en mots compostos estan oberts a un ús discrecional i mai no es converteixen en una qüestió d’autoritat
normativa.»
14.	On apareix l’expressió «nom de ressonàncies etilicopoeticogastronòmiques» i, entre parèntesis, l’autor comenta: «i la culpa
d’aquesta tirallonga és de l’Institut d’Estudis, que de tipografia en sap ben poc».
15.	On, criticant l’actitud de la SF, s’al·ludeix al «deliri dels guionets».
16.	On l’autor es queixa que el DIEC, «en la seva nova i sovint arbitrària política de suprimir guionets», fa dir i escriure figaflor,
que comporta un plural figaflors, quan sempre s’ha dit figues flors o figues-flors.
17.	L’escrit es titula «Grafia dels mots compostos, sintetitzats o no, amb guionet o sense» i ocupa les pp. 147-161 del llibre Pompeu
Fabra i Joan Coromines. La correspondència dels anys de l’exili, a cura de Joan Ferrer, Josep Ferrer i Joan Pujadas, ed. Fundació Pere Coromines i IEC, desembre 1998.
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II. Funcions del guionet
La causa del problema del guionet és, en el fons i com ja hem dit abans, no adonar-se de la utilitat d’aquest signe gràfic. Per això, en aquest apartat18, veurem que el guionet, lluny de ser un destorb, és una peça molt útil que pot exercir set
funcions o finalitats:
1ª) Fonètica: marcar que els dos elements units i alhora separats pel guionet es pronuncien com dos mots independents; més concretament (i limitant-nos al que les noves normes en part desatenen19), el guionet indica que l’element de
l’esquerra té una vocal tònica (que cal pronunciar, doncs, sense fer-hi les reduccions vocàliques pròpies de les síl·labes
àtones). Exemples: ex-president / expressar (on la síl·laba ex es pronuncia respectivament, almenys en el català central,
amb e oberta i amb vocal neutra), pre-escolar / preestablir (on la síl·laba pre es pronuncia també respectivament amb
e oberta i amb vocal neutra), pro-comunista / procònsol (on la síl·laba pro es pronuncia respectivament amb o oberta o
amb el so de u).
2ª) Morfològica: marcar, en alguns casos, que els elements units-separats pel guionet tenen (o poden tenir) tots dos
flexió de nombre o de gènere i nombre alhora. Exs.: una rata-pinyada, unes rates-pinyades; una figa-flor, unes figues-flors;
un caça-bombarder, dos caces-bombarders / un caçapapallones, dos caçapapallones; un sord-mut, una sorda-muda,
uns sords-muts, unes sordes-mudes. Això a reserva del fet que hi hagi una tendència a prescindir de la flexió del primer
element i que, per tant, a la llarga, puguin admetre’s les grafies aglutinades; però admetre les grafies aglutinades no hauria
d’equivaler a bandejar les grafies amb guionet.
3ª) Sintàctica: marcar coordinació enfront de subordinació. Exemples: la corona catalano-aragonesa (= la corona de
Catalunya i Aragó, on els adjectius català [aquest, en la forma llatinitzant catalano] i aragonès són coordinats) / els catalanoparlants (= els qui parlen català, on catalano és un element subordinat). (Un cas a part és el dels mots recompostos,
que s’escriuen soldats: gastrointestinal, otorinolaringòleg.)
4ª) Semàntica: marcar coexistència de dues o més idees enfront de fusió en una sola idea. Exs.: hispano-mexicà (relatiu
a Espanya per un cantó i a Mèxic per un altre, com relacions hispano-mexicanes) / hispanoamericà (relatiu a l’Amèrica
hispànica). O distingir mot (compost) de sintagma: abans-d’ahir / abans d’ahir.
5ª) Fisiognòmica: marcar els elements que integren un compost, de manera que resti salvada la seva «fesomia» original
i no es confonguin amb un possible mot simple (encara que llarg)20. Exs.: vint-i-u (on es destrien els nombres vint i u, amb
llur enllaç copulatiu) / ventilació (on no cal distingir cap component); cap-i-cua / capitost.
6ª) Diacrítica: distingir gràficament entre compostos que són d’un tipus irregular i que es confondrien amb altres de
tipus regular: bec-gros, compost de tipus paratètic (substantiu significant un tipus d’ocell caracteritzat perquè té el bec gros)
/ caragròs, compost sintètic (adjectiu significant ‘gros de cara’, segons la sèrie regular ‘substantiu + adjectiu’).
7ª) Estilística: unir sintagmes que circumstancialment volem lligar o relacionar íntimament (equivalent, en certa
manera, a les cometes): fer el tant-se-me’n-dóna; Tereseta-que-baixava-les-escales (títol d’un conte de S. Espriu, que
també es podria escriure «Tereseta que baixava les escales»; cf. La rateta que escombrava l’escaleta); li diran Emmanuel, que vol dir Déu-amb-nosaltres.
Aquestes set funcions es podrien agrupar en tres tipus: el tipus que podríem anomenar estructural (morfològic, sintàctic, semàntic, fisiognòmic, diacrític), el tipus ortogràfic (el fonètic) i el tipus estilístic (Fabra, en el seu treball pòstum 21,
els anomenava respectivament G1, G2 i G3). Doncs bé, com ja fa observar Fabra, la funció fonètica o ortogràfica a vegades neutralitza la funció estructural. Així, per exemple, un compost com cara-rodona pot ser que dugui el guionet per
a facilitar la lectura de la erra com si fos a principi de mot (com així és, ja que es tracta d’un compost sintètic regular,

18.	Apartat que ja va ser avançat dins Llengua Nacional, IV trimestre del 2014, pp. 15-16, en el nostre article titulat «Deu punts
que la nova gramàtica normativa hauria de resoldre»..
19.	Però, com veurem més endavant, hi ha altres casos en què les noves normes del IEC reconeixen clarament aquesta funció fonètica. La llàstima, doncs, és que els responsables de les noves normes no hagin vist tots els casos en què tal funció és necessària
o molt convenient.
20.	Aquesta cinquena funció, que a alguns pot semblar poc justificable, ja era reconeguda per Fabra quan, referint-se als usos del
guionet en els mots compostos, parla de «retre’n més aparent la composició» (Diccionari ortogràfic, p. 49).
21.	Vegeu abans, nota 17.
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femení de cara-rodó) o podria ser que el dugués perquè fos un compost d’estructura paratètica. Però aquest inconvenient
queda de sobres compensat pels avantatges de l’ús del guionet segons la normativa tradicional.

III. Classificació dels mots compostos
I encara, abans de procedir a criticar detalladament les noves normes, convé de tenir una idea de conjunt dels mots
compostos, amb llur complexa classificació. A tal fi copiem —perquè hom el pugui tenir fàcilment davant els ulls— l’esquema del Català complet / 3 (CC/3), p. 111, donant per suposat que el lector ha vist també, d’aquell manual, les lliçons
13, 14 i 15 que l’esquema resumeix:
ESQUEMA DELS MOTS COMPOSTOS
(en sentit ampli)
1)

compostos per prefixació:
amb prefixos àtons (ajeure, exportar, predisposar, anormal, deslligar, reconstruir)
amb prefixos tònics:
—generalment sense guionet (sobresou, sotabarba, avantbraç, postdiluvià)
—tradicionalment amb guionet (ex-president, pre-socràtic, sots-secretari)
amb prefixoides (autopista [auto < automòbil])
parasintètics (agenollar-se [prefix+primitiu+sufix])

2)	
r ecompostos (compostos greco-llatins, compostos savis, compostos per confixació):
subordinats (atmosfera, telescopi, arteriosclerosi, automòbil, televisió, arboricultura, pisciforme, carnívor)
	coordinats (gastrointestinal [o, segons es convingué d’escriure durant una sèrie d’anys, gastro-intestinal], otorinolaringòleg
[o oto-rino-laringòleg], aqüeoigni [o àqüeo-igni], dentilabial [o denti-labial])
3)

compostos pròpiament dits:
sintètics o subordinats:
—regulars o previstos (escura-xemeneies, caçapapallones; carabrut, cor-dur; camatrencar, carvendre)
—irregulars o imprevistos (aigua-ros, ferrocarril, nord-americà, sudcoreà)
coordinats (comte-rei, nord-est, cap-i-cua, castellà-català, històrico-artístic, piu-piu)
refosos (compravenda, agredolç, anglosaxó, Hispanoamèrica)
	paratètics (celobert, Mont-roig, pit-roig, altaveu, migdia, poca-vergonya, vint-i-dos, trenta-tres, passavolant, parenostre,
adéu, sempre-en-flor, amunt, gairebé)
	parasintètics [locució o mot compost + sufix] (robavellaire, costa-riqueny, lliurecanvisme, setmesó, novaiorquès, blatdemorar, percentatge, xiuxiuejar, vint-i-dosè, trenta-tresè)
4)

locucions (cotó fluix, Tots Sants, blat de moro, la Seu d’Urgell, punt i coma, blau cel, fer veure)

IV. Crítica detallada de les noves normes
Vistos els apartats anteriors i remetent de nou a la nostra obra CC/3, lliçons 13 («Compostos [o derivats] mitjançant prefixos», pp. 72-85), 14 («Combinació de radicals greco-llatins», pp. 86-98) i 15 («Composició», pp. 99-111) per a una visió
més àmplia i amb més exemples, reproduirem ara les noves normes (que consten d’una introducció i quatre apartats), bo i
fent-hi els comentaris oportuns i exemplificant-ho amb els mateixos termes del text més altres de la nostra collita; el text
acadèmic va en lletra més petita i sagnat22. L’actitud que adoptem en fer aquests comentaris és la següent: acceptar, per
disciplina, tot allò que sigui objectivament defensable; refusar, per la salvaguarda dels valors lingüístics superiors (com
la claredat, la dignitat, la fesomia d’una llengua, la mateixa continuïtat, etc.), tot allò que es demostri equivocat; distingir,
per rigor científic, tot allò que sigui confús.
INTRODUCCIÓ
Amb motiu de la preparació del nou Diccionari de la llengua catalana, la Secció Filològica cregué oportú de racionalitzar
l’ús del guionet en l’escriptura dels mots formats per composició o per prefixació i de precisar-ne alguns aspectes. La normativa sobre aquesta qüestió no havia estat resolta fins en aquest moment d’una manera prou satisfactòria i això provocava
22.	El copiem de l’última versió impresa que en coneixem; concretament, la del llibre Documents normatius 1962-1996, IEC,
Barcelona 1997, pp. 19-22.
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sovint dubtes als usuaris de la llengua, sigui perquè utilitzava distincions conceptuals potser no prou justificades o prou
clares (ultra-conservador, ultramicroscòpic; arxi-milionari, arxifonema), sigui perquè donava lloc a solucions contradictòries —almenys aparentment— (sots-inspector, subinspector; pre-palatal, mèdio-palatal, postpalatal; cap-gros,
capbaix; cul-negre, cuallarg; de cop-descuit, al capdavall; col-i-flor, allioli). Algunes incoherències concretes observades en l’escriptura dels mots d’aquesta naturalesa i l’augment progressiu de les formacions lèxiques susceptibles de portar
guionet que s’ha produït en els darrers temps feien encara més necessari aclarir aquesta qüestió.
Després de debatre llargament aquest tema, la Secció Filològica decidí de treballar-hi sobre la base de la simplificació i de la
sistematització, i així establí uns criteris per a aplicar-los a l’elaboració del diccionari, amb la intenció que fossin clars i fàcils
d’aplicar [nota a peu de pàgina: Aquests criteris han estat publicats a Documents de la Secció Filològica, III, 1966, p. 22-37];
posteriorment elaborà i aprovà aquesta normativa [nota: Cal tenir present d’altra banda, que, al marge de l’aplicació d’aquestes
normes als mots consolidats que apareixen en els diccionaris, la pràctica comunicativa pot donar lloc a mots o expressions que
no hi són previstes, en les quals pot ésser admès l’ús discrecional del guionet].

Pel que fa a la introducció del text de la Secció Filològica del IEC, hem de dir el següent:
a) que la normativa fabriana sobre el guionet no demanava cap racionalització, perquè ja seguia unes raons —complexes,
això sí—, si bé és cert que se’n podien precisar alguns aspectes;
b) tampoc no es pot dir que no fos prou satisfactòria, tal normativa, ja que intentava d’acostar-se, sense violències, a la complexitat dels fets; en tot cas, les noves normes encara ho són menys, de satisfactòries, com ha estat expressat per molta gent23;
c) quant als dubtes dels usuaris, eren explicables per l’esmentada complexitat del camp, i no s’hi val a resoldre’ls d’una
manera en part arbitrària i poc curosa, com s’ha fet;
d) les «distincions conceptuals» eren generalment justificades i les solucions no eren contradictòries, parlant també en
general, ans obeïen a alguna raó, si més no diacrònica;
e) sí que és veritat que «l’augment progressiu de les formacions lèxiques susceptibles de portar guionet ... feia necessari
aclarir aquesta qüestió», però això s’havia de fer amb més sentit de la continuïtat24, amb més rigor gramatical-lexical i amb
més amplitud de mires;
f) la «base de la simplificació i de la sistematització» és molt perillosa en un tema complex i delicat per naturalesa, quan
no es tenen en compte tots els factors.
Globalment, doncs, l’enfocament que la Secció Filològica dóna al problema és, si bé mogut per bons propòsits, desencertat.
APARTAT 1
S’escriuran amb guionet com fins ara:
a) Els numerals compostos (ordinals i cardinals). Ex.: vint-i-dos, vint-i-dosè, tres-cents, tres-centè.
b) Els mots compostos que comencen amb el nom d’un punt cardinal. Ex.: nord-americà, nord-est, sud-africà, sud-eslau,
sud-oest.
c) Els compostos repetitius i expressius. Ex.: baliga-balaga, barrija-barreja, bitllo-bitllo, bub-bub, bum-bum, cori-mori, a
corre-cuita, flist-flast, fru-fru, gara-gara, leri-leri, a mata-degolla, nap-buf, non-non, nyigo-nyigo, de nyigui-nyogui, pengim-penjam, piu-piu, poti-poti, rau-rau, suca-mulla, tic-tac, fer la viu-viu, xano-xano, xiu-xiu, xup-xup, zig-zag.
d) Els compostos que són manlleus no adaptats. Ex.: agnus-dei, dalai-lama, ex-libris, flint-glass.
e) Un petit grup de mots o expressions singulars: abans-d’ahir, adéu-siau, dellà-ahir, al després-dinar, despús-ahir, despús-anit, despús-demà, qui-sap-lo (qui-sap-la).

Pel que fa a l’apartat 1 del text, que recull certs tipus de mots compostos que cal escriure amb guionet, podem estar
d’acord, en general, amb el contingut, que coincideix amb la normativa tradicional, però hem de criticar la formulació,
que no és encertada.
Així, pel que fa a l’apartat a), hem de dir que, efectivament, és bo que els numerals compostos s’escriguin amb guionet, però hem de mirar quina raó de fons hi ha que afecti tals mots. Doncs la raó és mantenir la fesomia dels components, i
aquest criteri s’hauria d’aplicar a altres compostos que continguin la conjunció i (llevat de compostos antics); notem que, en
els numerals, el criteri fonètic precisament aconsellaria d’escriure’ls soldats, ja que la t de vint no és pas muda, sinó sensible.
Pel que fa a l’apartat b), hem de dir que la regla és desafortunada, perquè no encerta la raó per la qual els mots citats
com a exemples han de dur guionet. En efecte, no és perquè siguin «punts cardinals», sinó perquè o bé són mots d’estructura coordinada (nord-est, sud-oest) o bé el primer element del compost és una lletra que, pronunciada a fi de mot, s’ensordeix, i cal mantenir tal pronúncia en el compost (nord-americà, pronunciat «nortamericà», sud-africà, sud-eslau). Per
23.	S’ha vist succintament en l’apartat dedicat a la història del conflicte.
24.	Durant una colla d’anys, el IEC va abonar l’augment de guionets, més enllà dels criteris establerts per Fabra; amb les noves
normes, prengué una actitud contrària, reduint dràsticament els guionets, també contra els criteris fabrians. Es tracta, doncs,
no sols d’una falta de continuïtat, sinó d’un canvi de ruta en sentit contrari.
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tant, per una banda, això dels «punts cardinals» no és més que un cas particular de la regla general d’escriure amb guionet
els compostos d’estructura coordinada i, per altra banda, de l’altra regla general de facilitar la lectura en casos conflictius.
Així, quan tinguem la denominació d’un punt cardinal però no es doni cap d’aquests supòsits, cal, en bona lògica, suprimir-hi el guionet (nordcatalà, sudcoreà, etc., mots d’estructura subordinada i sense problemes de lectura, perquè la d es
troba davant de consonant).
Pel que fa a l’apartat c), es pot admetre tal qual, però advertint que es tracta d’un cas particular de la regla general de posar
guionet en els compostos coordinats.
L’apartat d) es pot acceptar.
Finalment, pel que fa a l’apartat e), hem de dir que no es tracta d’un «grup de mots o expressions singulars», sinó de
casos concrets de regles generals: la regla diacrítica (abans-d’ahir, distint de abans d’ahir) i la regla fonètica (qui-sap-lo,
per raó de la essa; adéu-siau, per raó de la essa i de l’accent gràfic del primer component; dellà-ahir, al després-dinar,
despús-ahir, despús-anit, despús-demà, per raó de l’accent gràfic del primer component).
APARTAT 2
S’escriuran sense guionet:
a) Els mots construïts amb prefixos. En conseqüència, a més dels mots d’aquest tipus que ja s’hi escrivien, s’escriuran sense
guionet els mots amb els prefixos següents, que fins ara podien dur-ne: arxi-, bes-, ex-, per-, plus-, pre-, pro-, pseudo-, quasi-,
sobre-, sots-, ultra-, vice-. Ex.: arximilionari, bestia, exministre, àcid periòdic, plusvàlua, precristià, prosil·logisme, proxinès,
pseudoprofeta, quasidelicte, sobreguaita, sotsarrendatari, ultraconservador, vicepresident. El substantiu no-res i els compostos
formats amb el mot no i un substantiu s’escriuran amb guionet: el no-alineament, la no-violència; en canvi, el mot no s’escriurà
com a mot independent quan precedeix un adjectiu: els països no alineats, les nacions no violentes, els no violents.
b) Els mots construïts amb formes prefixades acabades generalment en -o i de vegades en -i, com audio-, cardio-, coxo-,
denti-, fisico-, gastro-, labio-, magneto-, socio-, etc. Ex.: audiovisual, cardiovascular, coxofemoral, dentilabial, fisicoquímic, gastroenteritis, indoxinès, labiodental, magnetoelèctric, socioeconòmic.
c) Els compostos que són manlleus adaptats: exvot.
d) Els mots adesiara i usdefruit, que, malgrat complir la condició de l’apartat 3.c., tenen una tradició consolidada amb aquesta
grafia.
Cal remarcar que els mots d’aquest apartat, encara que el prefix acabi en vocal i el segon component comenci en r- o en s-, no
dupliquen aquesta consonant. Ex.: arxisatisfet, prerafaelita, presantificat, vicerector, vicesecretari, gal·loromànic, grecoromà,
jocoseriós, politicosocial.

Pel que fa a l’apartat 2, que recull certs tipus de compostos que la Secció Filològica fa escriure sense guionet, hem de distingir cas per cas.
Pel que fa a l’apartat a), ens cal encara subdistingir:
a1) Es pot acceptar la supressió del guionet, per regla general, en els prefixos bes-, per-, sobre-, ultra-, com ja es feia,
però reservant el dret de poder escriure bes-tia i per-iòdic (per a qui, seguint Fabra, vulgui així evitar confusions i lectures
errònies). També es pot admetre en el cas de plus-, que no presenta inconvenients. De passada, diguem que tots els prefixos
es poden escriure amb guionet en casos especials, com ara quan van seguits de nom propi (p.e.: propaganda anti-Castro,
l’Europa post-Maastricht), de terme entre cometes o en cursiva (p.e.: les forces anti-«taliban» o anti-taliban), de xifres
(p.e.: la selecció sub-21), o bé quan la lectura es faria difícil o confusionària (p.e.: co-comandant, co-capital, inter-romànic, meta-relats, micro-xip, mini-aturada, multi-reincidents, els nou-rics, post-apocalipsi, la França post-revolucionària,
etapa post-roquista [= posterior a Roca], super-agent, super-rècord, super-ric, etc.)25.
a2) Ja que ho vol l’acadèmia, es pot acceptar, com a regla general, la supressió del guionet en el cas de vice-, com solen
fer el castellà i l’italià, atès que en la majoria de casos no presenta inconvenients (p.e.: vicepresident, vicedegà), però sabent
que així ens separem del francès, del portuguès i de l’anglès (que hi usen el guionet), que dificultem la lectura en casos com
vicerector, vicesecretari i que, des del punt de vista didàctic, desfem aquella regla fabriana que prescrivia l’ús del guionet en
els prefixos que representen càrrecs. S’ha de mantenir el signe quan el prefix va seguit de locució, com en vice-primer ministre, perquè altrament el prefix només afectaria el primer component del conjunt (o, si es volgués, en aquests casos també es
podria escriure separat: vice primer ministre). Hi ha consens a posar-hi guionet quan el prefix va seguit de majúscula i en
altres casos especials: Vice-Gran Elector.
a3) No és bo de suprimir el guionet en el cas de arxi-, ja que és important la distinció entre aquest prefix de tipus gramatical, significant ‘més que’ i sempre tònic (p.e., arxi-milionari), i l’homònim de tipus lexical, significant preeminència o
superioritat i a vegades àton (p.e.: arxiduc, arxiprest o arxipreste). De passada, es facilita la lectura en casos com arxi-sabut
i s’evita la confluència de la mateixa lletra (la x) amb diferent so (p.e., un camp arxi-explotat).
25.	Per a més exemples, vegeu el Català complet / 3, lliçó 13.
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a4) Tampoc no és aconsellable d’acceptar la supressió del guionet en el cas dels prefixos tònics pre-, pro-, pseudo-,
quasi-, sots-, supressió que presenta grossos inconvenients (induir una pronúncia àtona del prefix 26, altres inconvenients
fonètics i confusions conceptuals). Exemples contrastats: un autor pre-existencialista / la preexistència; pro-americà,
pro-rus / procònsol, procrear; pseudo-profeta / pseudònim, pseudomorfisme (aquests dos darrers, mots recompostos),
quasi-simultaneïtat (la grafia quasisimultaneïtat, massa llarga, implica la repetició de la mateixa síl·laba, si, amb valor
fonètic distint), sots-intendent (la grafia sotsintendent indueix a una pronúncia «sut-sin-ten-dent» o almenys «sot-sin-tendent»). Vegem encara altres detalls:
—En el cas de pre-, algú dirà que hi ha casos en què la pronunciació vacil·la entre vocal tònica i vocal àtona: raó de més
per a ajudar la pronúncia mitjançant la distinció gràfica (i, en principi, en cas de dubte creiem que s’hauria de donar preferència a la pronúncia tònica, perquè és més clara); a més, l’ús del guionet facilita la lectura en casos com pre-reciclar, pre-senil.
—En el cas de pro-, notem que el guionet és necessari per a quan el segon component comença amb x (p.e., pro-xinès),
a fi d’assegurar la pronúncia de xeix i no la d’ics (com es dóna, per exemple, en proxeneta); també per a evitar grafies deformadores com «prorús» per pro-rus.
—En el cas de pseudo-, abona també l’escriptura amb guionet el fet de ser un prefix de sis lletres, cosa que fa que,
si no hi posem guionet, en resultin uns mots molt llargs; igualment, amb el guionet, es facilita la lectura en casos com
pseudo-racisme (segon component iniciat amb r) i pseudo-socialista (segon component amb s); i és necessari davant una
locució (p.e., pseudo-don Joan).
—En el cas de quasi, l’ús del guionet evita mots massa llargs i combinacions conflictives (com en quasi-unanimitat i
quasi-usdefruit, on sense el guionet es produeix, aparentment, el diftong iu, o en quasi-religions).
—En el cas de sots-, el guionet evita l’acumulació de consonants com en sots-xantre.
—Hi ha consens a escriure guionet quan el prefix va seguit de majúscula i altres casos especials: pre-Nadal, pro-Maragall,
manifestació pro-«okupes», posicions pro-OTAN, Pseudo-Dionís, Pseudo-Boades.
a5) De cap manera no s’hauria d’acceptar la supressió del guionet en el cas del prefix tònic ex-, pels motius suara apuntats i, a més, perquè així ens separem no sols del francès, del portuguès i de l’anglès (llengües que escriuen ex- amb guionet), sinó també de l’italià (llengua que fins i tot sol escriure aquest element com si fos un mot independent, ja que hi veu
més el valor d’adverbi que de prefix; p.e.: ex presidente)27. De fet, existint molts mots que comencen amb la síl·laba ex àtona,
escriure el prefix ex- tònic soldat al mot següent origina grafies confusionàries: «exportador de sida» per ex-portador de sida,
«exponent» per ex-ponent, «excèntric» per ex-cèntric, «excitat» per ex-citat, «exanimador» (que fa pensar en examinador)
per ex-animador, etc. També origina l’agrupació de la mateixa lletra amb valors distints: «exxa» per ex-xa, «exxef» per exxef, «exarxiver» per ex-arxiver, etc. I altres inconvenients, com els que apareixen en els següents exemples: «exexiliat» per
ex-exiliat, «exiugoslau» per ex-iugoslau, «excec» per ex-cec, «exrival» per ex-rival, «exprès» per ex-pres, «exguàrdia civil»
per ex-guàrdia civil o, si es volia, ex guàrdia civil, «exalt càrrec» per ex-alt càrrec o ex alt càrrec, «exhome de confiança»
per ex-home de confiança o ex home de confiança, etc. Hi ha consens a escriure guionet davant de majúscules i en altres
casos especials: l’ex-Iugoslàvia, l’ex-URSS, ex-enfant terrible.
a6) Està bé d’escriure el prefix no- amb guionet, però no solament quan aquesta partícula precedeix un substantiu, sinó
també en casos conceptualment ben fixats (p.e.: no-violència, no-violent; notem que aquest darrer terme tant pot ser adjectiu
com substantiu: Gandhi era no-violent; la protesta dels no-violents). De passada notem com, admetent la Secció Filològica
aquesta excepció en la regla general de l’escriptura dels prefixos, també se’n poden acceptar d’altres, per raons semblants.
b) Pel que fa als «mots construïts amb formes prefixades acabades generalment en -o i de vegades en -i», que les noves
normes volen fer escriure, barrejant coses diferents, sense guionet, cal distingir:
b1) Si es tracta de mots recompostos (és a dir, formats amb radicals greco-llatins), aquesta norma es pot acceptar. De
fet, fins a mitjans dels anys noranta del segle passat existien dues normes: la de Fabra, consistent a escriure aquests mots
sempre soldats (tipus gastroenteritis, gastrointestinal, gastronomia, labiodental, labiovelarització, otorinolaringòleg,
otoscopi), i la de l’Enciclopèdia Catalana i el Diccionari enciclopèdic de medicina, consistent a escriure’ls amb guionet
quan contenien dos o més elements coordinats (tipus gastro-enteritis, gastro-intestinal, làbio-dental, oto-rino-laringòleg)
i soldats quan contenien elements subordinats (tipus gastronomia, labiovelarització, otoscopi). Cada una d’aquestes normes té avantatges i inconvenients28; per això s’ha d’admetre que una instància arbitral —l’acadèmia— decideixi. De tota
26.	Defecte que, malauradament, ja es va notant.
27.	Pel que fa al castellà, hi havia vacil·lació i recentment s’ha adoptat la norma d’escriure el prefix ex soldat (p.e., expresidente),
excepte quan va seguit de locució (p.e., ex-primer ministro); però en castellà aquesta grafia soldada no té inconvenients fonètics.
28.	La primera solució té l’avantatge de la simplicitat ortogràfica i de reflectir la unitat de concepte, però té l’inconvenient, per
a llengües com el català, de desfigurar la pronúncia, la qual, sovint, distingeix els dos elements. Exs.: anteroposterior (cast.
anteroposterior), gastroenteritis (cast. gastroenteritis, it. gastroenterite), gastrointestinal (cast. gastrointestinal), otorinolaringòleg (exemple, però, que no figura en el DGLC; cast. otorrinolaringólogo, it. otorinolaringoiatra), pleuropneumònia (it.
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manera, és una mica estrany que aquesta instància s’hagi decantat per la primera solució (inspirada en el castellà, l’italià
i el portuguès) quan precedentment havia abonat la segona (inspirada en el francès); per això s’hauria pogut esperar que
aquesta solució, acceptable en teoria però rupturista en la pràctica, no fos considerada obligatòria, i deixar un període de
reflexió entre els estudiosos i els usuaris.
b2) Si es tracta de mots pròpiament compostos (és a dir, formats a partir de mots catalans, encara que el primer
element adopti una forma sàvia o culta en -o), concretament, d’adjectius coordinats, s’han d’escriure, seguint la tradició,
la lògica, la necessitat d’entendre’ns i el que fan totes les altres llengües de cultura, amb guionet. Només en el cas que
els dos components s’hagin fos conceptualment, donant origen a un concepte unitari, s’han d’escriure enganxats. Exemples contrastats: cooperació hispano-americana (entre Espanya i Amèrica) / els països hispanoamericans (de l’Amèrica
espanyola); guerra franco-prussiana / els parlars francoprovençals. Com passa sempre en lingüística, hi haurà casos en
què no es veurà clara l’adscripció d’un compost a un dels dos tipus i per això s’hi observaran vacil·lacions. Però, en principi, aquests adjectius coordinats s’han de considerar compostos, no recompostos, ja que si intercanviem els components
veiem que el segon pren sempre la forma catalana (no la llatina). Exs.: político-econòmic / econòmico-polític; jurí
dico-administratiu / administrativo-jurídic; financero-polític / político-financer; literàrio-musical / musical-literari;
hispano-portuguès / luso-espanyol; sino-japonès / nipo-xinès; anglo-francès / franco-anglès o franco-britànic, etc.29. A
més, si el primer component no termina en -o, tothom els escriu amb guionet (tipus cultural-religiós, conservador-catòlic,
fira agrícola-ramadera, diccionari castellà-català) i és aberrant d’escriure els altres, que tenen la mateixa estructura
sintàctica, d’una manera diferent, com també ho és barrejar sistemes (p.e., escrivint «cívicocultural-lingüístic» per
cívico-cultural-lingüístic); d’altra banda, els substantius coordinats també van amb guionet (tipus comte-rei, responsable-protagonista). I recordem que aquestes sèries poden tenir més de dos elements, cas en què l’escriptura sense guionet
esdevé impracticable (p.e.: catalano-valenciano-balear, jurídico-político-econòmico-cultural, etc.). Altres inconvenients
de l’escriptura aglutinada són que es perd l’accent gràfic i tònic que porta, sovint, el primer component i que, en casos de
conceptes clarament distints o àdhuc enfrontats, uniríem allò que, per sentit comú, ha de restar separat (p.e.: relacions
russo-americanes, guerra franco-prussiana, conflicte àrabo-israelià, distensions cristiano-marxistes)30.
c) Quant als «manlleus adaptats», la Secció Filològica dóna l’exemple exvot, que valdria més mantenir amb la forma
fabriana (ex-vot) per raó de la tonicitat del primer component i perquè apareguin més clars els components.
d) Quant als mots adesiara i usdefruit, tots estem d’acord a mantenir la grafia tradicional, que és la transcrita.
APARTAT 3
S’escriuran en general sense guionet els compostos formats a partir de mots catalans —salvat els que han estat esmentats en els
punts anteriors. Ex.: capgròs, collverd, cordur, culnegre, frontample, ratapinyada, ratpenat; pocapena, pocatraça, pocavergonya; damajoana, figaflor, herbacol, llirijonc; sordmut; cincnervis, setciències; correbou, pinçanàs; capicua, centengrana,
coliflor, a collibè, culdellàntia, maldulls, semprenflor, vetesifils. Els mots d’aquest tipus, però, s’escriuran amb guionet si es
dóna alguna de les tres circumstàncies següents: a) El primer element (o, eventualment, el segon) acaba amb vocal i el segon
(o, eventualment, el tercer) comença amb r-, s- o x-. Ex.: barba-roig, cama-roja, cara-rugat, barba-serrat, barra-sec,
cama-sec, penya-segat, cara-xuclat; poca-roba, poca-solta; bleda-rave, malva-rosa, de soca-rel, aigua-sal, cara-sol, canya-xiula;
busca-raons, cerca-renous, guarda-roba, penja-robes, esclata-sang, gira-sol, pica-soques, punxa-sàrries, toca-son, escu
ra-xemeneies; anca-rossegant; cul-de-sac, entra-i-surt. b) L’aglutinació dels dos elements pot induir a lectures errònies o dificultar la interpretació del mot a causa de les lletres concurrents. Ex.: pèl-llarg, cap-roig, pit-roig; cinc-en-rama, plats-i-olles. c)
El primer element duu accent gràfic (vegeu, però, 2.d). Ex.: mà-llarg, pèl-blanc, pèl-curt, pèl-ras; més-dient.
També s’escriuran sense guionet, amb les mateixes restriccions que aquests, els derivats, per sufixació, de mots que s’escriuen
amb guionet i els derivats, per sufixació, de sintagmes. Ex.: exlibrisme, exlibrista, xiuxiuejar, zigzaguejar, però poca-soltada;
percentatge, blatdemorar, maltempsada, comptecorrentista, però camí-raler. Vegeu, però, 1.a i 1.b.

Pel que fa a l’apartat 3, les noves normes es basen únicament en el criteri fonètic (facilitar la lectura davant de r, s, x, i
casos semblants). Però aquest criteri s’ha de completar amb els criteris morfològic (mantenir o almenys permetre la flexió de
determinats mots compostos que tradicionalment la fan), sintàctico-semàntic (permetre la distinció entre compostos sintètics
pleuropneumonia), taquimecanografia (ex. que no figura en el DGLC i on el primer element és pròpiament un prefixoide, és
a dir, l’escurçament de taquigrafia; cast. taquimecanografía), etc. Noteu que en els exemples precedents no queda clar com
hem de pronunciar el primer element (fent-hi o no les reduccions vocàliques i, en casos com el primer, dient àntero o antéro).
La segona solució ajuda a fixar la pronúncia clara dels primers elements, però té l’inconvenient de la complicació ortogràfica i
de no reflectir la unitat de concepte. Exs.: àntero-posterior, gastro-enteritis (fr. gastro-entérite), gastro-intestinal (fr. gastrointestinal), oto-rino-laringòleg (fr. oto-rhino-laryngologiste), pleuro-pneumònia (fr., excepcionalment, pleuropneumonie),
taqui-mecanografia (fr., excepcionalment, sténodactylographie), etc. Noteu les vacil·lacions del francès.
29.	Cal notar l’excepció del component socio, que es pot considerar un prefix. Així, tenim político-social però sociopolític (millor
que sòcio-polític).
30.	Això fa que alguns mitjans de comunicació que, per disciplina, han suprimit els guionets en una colla de casos, continuïn
usant-lo en formacions com aquestes.

Llengua Nacional - núm. 93 - IV trimestre del 2015

27

ortografia
i paratètics) i distintiu o fisiognòmic (mantenir la fesomia dels components que quedaria massa esborrada), bo i admetent,
això sí, la possibilitat d’una evolució (tendent a l’escriptura fusionada). Així, s’hauria de poder escriure poca-vergonya (perquè
encara es fa el plural poques-vergonyes), cap-gros (substantiu paratètic [‘animal que presenta un cap gros’, etc.], descriptiu,
amb possibilitat de pluralitzar caps-grossos; distint de capgròs, adjectiu sintètic [‘gros de cap’], plural capgrossos), vist-i-plau
(substantivació de la locució vist i plau), etc.
Quant als compostos «derivats per sufixació» o mots parasintètics, estem tots d’acord que cal escriure’ls com els compostos de tipus sintètic. Però potser la Secció Filològica no s’ha fixat que, si volia ser tan racionalista i sistemàtica, hauria d’haver comprès dins aquest grup els numerals derivats (tipus vint-i-dosè). Nosaltres no demanem pas que ho faci, perquè, com
dèiem, no podem ser rígids en un camp de tanta complexitat, ans flexibles i matisadors. En canvi, com hem vist abans, sí que
consideraríem parasintètic normal (escrit, doncs, soldat) un adjectiu derivat com sudcoreà (bo i admetent que els compostos
coordinats tipus sud-est vagin amb guionet i que també hi vagin, és clar, els compostos i alhora derivats quan ho exigeixi la
pronúncia [tipus nord-americà o sud-eslau]).
APARTAT 4
Els topònims segueixen la mateixa norma que els mots del punt 3. Ex.: Castellbò, Aiguafreda, Comanegra, Torregrossa, Vilafranca,
Fontalba, Bellpuig, Palautordera, Miramar, Cantallops, Portocolom; Vila-real, Vila-rodona, Vall-de-roures, Palau-solità, Ai
gua-xelida, Puig-reig, Puig-aguilar, Font-romeu, Font-rubí, Mont-roig, Bell-lloc, Pont-xetmar. Alguns d’interpretació poc clara
(i algun altre que té una forma ja així fixada) s’escriuen amb guionet. Ex.: Guarda-si-venes, Sala-d’heures.
Cal remarcar que, en tots els casos, si el darrer element d’un compost escrit sense guionet és un mot monosil·làbic, prendrà un
accent si les regles generals de l’accentuació ho demanen. Ex.: capgròs, bocafí, malbò, pinçanàs, a collibè. Si el compost, en
canvi, s’escriu amb guionet, el monosíl·lab mantindrà la grafia inaccentuada. Ex.: vint-i-u, no-res, cella-ros, pèl-ras, fru-fru. Si el
monosíl·lab duu accent diacrític el conservarà. Ex.: subsòl, rodamón.

Pel que fa als topònims, les noves normes segueixen la tradició. Per tant, estem tots d’acord.
I la darrera remarca ja no afecta el guionet, sinó l’accent gràfic.
***
Concloent aquests comentaris, que es podrien allargar amb més explicacions, detalls i exemples, comprenem la bona intenció de la Secció Filològica quan, amb la urgència de la publicació del seu nou diccionari, volgué establir unes noves normes,
racionals, sistemàtiques i fàcils, sobre l’ús del guionet en els mots compostos; però hem de dir que tals normes, precipitades,
rupturistes i poc encertades, són acceptables —per a qui té una visió fabriana de la nostra llengua31— sols en part. Invitem
una vegada més la docta corporació a revisar-les, mirant únicament el bé de la llengua, i aconsellem als usuaris que no les
apliquin mecànicament, ans veient cas per cas —ajudats, si volen, pels presents comentaris, pels estudis d’altres autors i per
les entrades adients del nostre Nou diccionari auxiliar— què convé més a la recta pronúncia, a la claredat i als altres valors
lingüístics que, amb acadèmia o sense (i, certament, millor que sigui amb l’acadèmia, que precisament té la missió de vetllar
per tals valors), cal salvar. u
Clau bibliogràfica
CC/3: vegeu Ruaix i Vinyet, Josep, Català complet / 3.
DGLC: vegeu Fabra, Pompeu, Diccionari general de la llengua catalana.
Diccionari enciclopèdic de medicina, Barcelona 1990.
DIEC: Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1995 (1ª edició).
Fabra, Pompeu, Diccionari general de la llengua catalana, Barcelona 1932 (1ª edició).
— Diccionari ortogràfic, Barcelona 1923.
— Gramàtica catalana, Barcelona 1956, coneguda com a «Gramàtica pòstuma».
GEC: Gran enciclopèdia catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1969-1980 (1ª edició).
Ruaix i Vinyet, Josep, Català complet / 2, Barcelona 2007 (2ª edició).
— Català complet / 3, Moià 2000.
— Diccionari auxiliar, Moià 1996.
— Nou diccionari auxiliar, Barcelona 2011.
— Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 2, Moià 1995.
31.	I recordem que Fabra ha estat anomenat, amb raó, «seny ordenador del català».
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Ficar-se a la gola del llop
David Casellas

T

ots haureu sentit l’expressió
ficar-se a la gola del llop, que
usem quan ens posem en un lloc
o situació perillosa, o bé fosc com la
gola del llop, per a referir-nos a un lloc
molt fosc. Però us heu preguntat mai
quin és el significat precís de la paraula
gola? És el mateix que coll o que boca?
Vegem-ho:
Gola f 1.1 Part anterior del coll. Penjar per la gola. 1.2 Espai comprès entre
el paladar i el començament de l’esòfag.
Tinc mal a la gola. Tinc la gola inflamada. Té un os entravessat a la gola.
1.3 Boca de certs animals. La gola del
lleó. Fosc com una gola de llop. 2.1 Pas
estret d’entrada a certs indrets. La gola
d’un port, d’un riu. La gola de l’avenc,
de l’abisme. 2.2 Paratge de molta profunditat en el curs d’un riu. 2.3 Grau. 3. Apetit desordenat de menjar i beure. El pecat
de gola. Contra gola, temprança. [...]
Coll m 1.1 Part, generalment estreta,
del cos de l’ésser humà, i de molts animals, que uneix el cap amb el tronc. Coll
llarg, curt. Lligar una bèstia pel coll.

Passar un riu amb aigua fins al coll.
Estirar el coll per veure-hi millor. 1.2
per ext. Estar endeutat fins al coll. [...]
2. a coll loc adv. Sobre la regió veïna
al coll, espatlles i part d’esquena. Carregar-se un feix a coll. Jesús amb la creu
a coll. [...]
Com veiem, per tant, d’acord amb
el Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans (2007), no
és el mateix la gola que el coll. Quan
ens referim a la part interior del coll
hem de parlar de la gola. Per tant, direm
que tenim mal a la gola o que tenim la
gola inflamada, malgrat que molts catalans en diguin coll també quan es refereixen només a la part interna. Com a
sinònims de gola podem fer servir gorja
o gargamella. En canvi, no en podem
dir garganta, que és un castellanisme.
I referit a la gola d’un riu en podem dir
també gorja, engorjat o congost, però
mai garganta.
Algunes frases fetes amb la paraula
gola són molt expressives i no podem
deixar que es perdin: tenir un nus a la
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gola (quan per algun motiu tenim dificultats a parlar) i mentir per la gola
(mentir descaradament). Pel que fa a
l’expressió amb què hem titulat l’article,
sembla que fa referència a la totalitat de
l’interior de la boca dels animals. Però,
com hem vist, en la definició del diccio
nari no se’ns aclareix a quins animals
fa referència la paraula «certs». Podria
referir-se només als mamífers carnívors? En castellà el mot que s’hi correspon és fauces, que els diccionaris castellans defineixen com la part posterior de
la boca dels mamífers. De tota manera,
tampoc no acabem de tenir clar que
aquest mot s’apliqui a tots els mamífers.
Finalment, aquest mot també es fa
servir per a referir-se a la golafreria o
golosia desordenada i insaciable. En
aquest cas cal anar amb cura de pronunciar-ho amb o i no pas amb una u
com en castellà.
Bé, esperem que a partir d’ara no
tingueu dubtes i no se us faci cap nus a
la gola quan hàgiu de fer servir aquest
mot. u

lèxic

L’elecció, la lectura
i l’elegància
Antoni Llull Martí

E

l verb llatí legere, que en principi significava
‘collir’ i ‘recollir’, produí una sèrie de derivats que
al seu torn es transformaren en paraules conegudes de tothom, però que molt poques persones saben
que es relacionin entre elles. Ja en llatí, s’amplià considerablement la significació d’aqueix verb, que, a més de
la dita, prengué les accepcions de ‘escollir, triar’, i ‘destriar’, que referit a les lletres escrites es deia de l’acció
d’interpretar-les i reconèixer els mots que formaven, és
a dir, ‘llegir’. Legir (llegir) en català molt antic significava també ‘triar’, però finalment quedà per a l’exercici
de la lectura. El participi de legere era lectum, de la rel
del qual sortiren lector i lectura. En anglès s’usa el mot
lecture, però amb el sentit de ‘lliçó’ o ‘conferència’.
D’una variant de legere, elegere, prové elegir, mot
que ha tingut més fortuna en castellà que en la nostra
llengua, al costat del més popular escoger, germà del
nostre escollir. A Mallorca, solem preferir triar, i en
francès, amb tot i que tenen élire (forma provinent de
eligere, variant de elegere), el mot usat normalment per
‘triar’ és choisir, germà de l’anglès choose, d’origen germànic. Un mot que ha tingut molta difusió internacional
és el francès élite, procedent de élire, adaptat al català
amb la forma elit, de pronunciació prou acostada a la
francesa.
Més sorprenents encara són els derivats del mateix
verb legio ‘legió’, amb el sentit de ‘soldats escollits’,
‘tropes selectes’, i elegant, que es troba, talment o amb
forma molt semblant, en moltes llengües europees, adoptat de mot llatí elegans, emparentat amb el verb que
vaig comentant. Elegant i elegància ja eren usuals en la
nostra llengua per devers el segle xiv, però només com
a paraules cultes, i crec que fins entrat el segle xx no es
feren populars. No record que mossèn Alcover les usàs
mai en les Rondaies. Les princeses i dames distingides
d’aquests contes populars, o altres heroïnes, podien esser
garrides, belles, ben taiades, gentils, plantoses, galanxones, xerevel·les, i els joves galans, plantosos, gaiards, ben
taiats, garrits, llambriners, però mai elegants. u
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El cant dels ocells
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

U

na de les més belles cançons de Nadal del nostre repertori popular és, com sap tothom, El cant dels ocells,
que, en els darrers decennis, segurament com a conseqüència de les interpretacions del gran Pau Casals, va adquirir
un cert valor simbòlic i representatiu, patriòtic i tot.
No pretenem ara altra cosa que fer un parell d’observacions de caràcter lingüístic que ens suggereix la lletra d’aquesta
esplèndida composició musical.
En primer lloc, volem posar en relleu que el títol,
El cant dels ocells, és un exemple magnífic de l’ús del
singular en el que en podem dir el plural col·lectiu, és a
dir, un sintagma nominal amb què es designa un conjunt d’elements, coses o persones, referits als d’un altre
conjunt amb els quals hi ha una relació rigorosament
individual. Cada ocell, el rossinyol, el canari, el verdum, etc., té el seu propi cant, específic i diferent del
dels altres, però aquest fet no va pas induir l’anònim
autor de la lletra d’aquesta cançó a dir-ne Els cants dels
ocells, tal com molts proposen actualment, adduint que
es tracta no d’un sol cant sinó d’una pluralitat de cants.
Evidentment, l’autor ni s’ho devia plantejar; es va limitar a escriure el títol d’una manera natural i espontània,
d’acord amb un ús general que no coneixia vacil·lacions
de cap mena.

En segon lloc, i és penós haver-ho de dir, avui serien
molts els qui, supeditats vergonyosament i voluntàriament,
perquè no els hi obliga ningú, als usos de l’espanyol, en
lloc de El cant dels ocells no vacil·larien a dir El cant
de les aus. Hem denunciat més d’un cop aquest castellanisme d’ús que consisteix a subjectar-se dòcilment a una
norma de distribució que el castellà ha creat amb les seves
paraules pájaro i ave, fent correspondre automàticament,
amb un rigor digne d’una causa millor, ocell a la primera
d’aquelles dues paraules, i au a la segona, cosa que els
emmena a dir sistemàticament les aus nocturnes, les aus
de presa, les aus dels aiguamolls de l’Empordà, fins i
tot les aus de corral, deixant de banda una paraula tan
genuïna i tradicional com aviram. No es volen adonar que
aquesta norma de distribució és una norma pròpia i exclusiva del castellà, i s’hi subordinen de bon grat, i aquesta
subordinació els priva de recórrer a unes solucions tan
genuïnes com els ocells de presa o els ocells de nit.
Val a dir que els ocells de què és qüestió en la nostra cançó no són exclusivament ocellets menuts, moixons
com el canari o el verdum. El primer que s’hi esmenta és
ni més ni menys que l’àliga (o àguila) imperial, i, reblant
el clau, l’últim és el duc, un ocellàs gegantí, el més gros
de tots ocells de nit. No ha de ser inescaient que allarguem aquesta breu nota amb la nòmina completa de tots
els ocells esmentats en la cançó: l’àliga imperial, el pardal, el verdum, el lluer, el passerell, el tord, el rossinyol, la
cotxa, el bitxac, el reietó, el canari, el cotoliu, el merlot, l’estiverola, el francolí, la puput, la tórtora, el colom, el pigot, el
borroner, la guatlla, el cucut, la perdiu, la garsa, la griva, el
gaig, la cadernera, el pinsà, el xot, el mussol, el gamarús i el
duc. Remarquem que els quatre darrers són tots ells ocells de
nit (no «aus nocturnes», com diuen habitualment els nostres
sucursalistes). u
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Algunes pronominalitzacions
Albert Jané (Institut d’Estudis Catalans)

L

a norma bàsica que regula la representació per mitjà d’un
dels dos pronoms adverbials, en o hi, dels complements
del verb regits per una preposició, estableix que amb el
pronom en es representen o pronominalitzen els complements
regits per la preposició de, i amb el pronom hi els complements regits per les altres quatre preposicions àtones, és a dir,
a, en, amb i per. Però hi ha alguns verbs que no s’ajusten a
aquesta norma, la qual, per tant, no es pot pas aplicar d’una
manera mecànica.
Un cas important que, només aparentment, contradiu
aquesta norma, és el de la representació pronominal de les locucions adverbials iniciades amb la preposició de, car aleshores
no es tracta, pròpiament, d’una preposició regida pel verb:
[1] Semblava que anava de corcoll, però no hi anava pas.
[2] Ens deia que no caiguéssim d’esquena i hi va caure ell.
[3] Si mira de reüll o no hi mira és cosa seva.

Que les frases verbals d’aquests exemples no s’analitzin com
un verb seguit d’una locució adverbial sinó com una locució
verbal, anar de corcoll, caure d’esquena, mirar de reüll, no és
sinó una qüestió teòrica que no afecta el que acabem d’exposar.
Els verbs tardar i trigar, que són generalment intercanvia
bles, demanen, gairebé sempre, un complement introduït per
la preposició a, el qual, doncs, semblaria possible de representar per mitjà del pronom hi. Però aquesta pronominalització no sol tenir lloc, segurament perquè es tracta de dos verbs
semànticament plens, és a dir, amb un significat que, en certa
manera, ja inclou el de l’infinitiu que regeixen (normalment,
venir, arribar o fer):
[4] Ja havia d’haver arribat, però encara tardarà.
[5] Tant si triga a venir com si no triga l’haurem d’esperar.

Amb d’altres verbs, és possible la seva representació anafòrica per mitjà del proverb fer-ho:
[6] Ja s’havien decidit a comprar-ho, però triguen a fer-ho.

Un cas semblant és el del verb dignar-se, del qual depèn
sempre un infinitiu, directament o introduït per la preposició
a, el qual en cap cas no és substituïble per un pronom, però
sí, també, per fer-ho:
[7] Ens havien de respondre, però no és van dignar.
[8] El dia que es dignin fer-ho ja ens diran alguna cosa.

De fet, no és desencertat de considerar el verb dignar-se
com un verb més aviat modal, amb un funcionament anàleg
al del verb començar.
En el cas del verb entendre observem, simplement, un ús
incorrecte. Aquest verb, usat intransitivament, demana un
complement introduït per la preposició en, reduïble, regularment, al pronom hi:
[9] Sempre parla de política, però no hi entén.
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El fet, però, que molts hagin alterat, indegudament, el
règim preposicional d’aquest verb, amb el canvi de en per
de, fa que, com a conseqüència, representin el complement
per mitjà del pronom en. Aquest complement, doncs, s’ha
de representar sempre per mitjà del pronom hi. I creiem que,
encara que obeint a la pressió de l’ús s’arribés mai a admetre
entendre de per entendre en, la pronominalització s’hauria
de mantenir inalterada.
L’ús pronominal del verb tractar, és a dir, tractar-se, és
molt especial. Hi veiem una lexicalització del pronom es
impersonal (gosaríem dir del pronom es subjecte, encara que
alguns tractadistes molt il·lustres rebutgin aquesta anàlisi), que
ha fet passar, insensiblement, una construcció com En aquest
capítol es tracta dels accents de «... hom tracta dels accents»
a «... és qüestió dels accents». Potser, en el primer cas, seria
encara possible de representar el complement, introduït per la
preposició de, per mitjà del pronom en. Però generalment es
recorre a perífrasis pronominals, especialment d’això:
[10] Diu que hauríem de treballar més, però ara no es tracta d’això.
[11] Ho tindrem en compte, suposant que es tracti del mateix cas.

Comparem l’exemple anterior amb un d’anàleg amb un
verb com és ara pensar:
[12] Ho tindrem en compte, suposant que hi pensem.

Els complements introduïts per la preposició per es
poden representar, solament en alguns casos determinats,
pel pronom hi, però hi ha molts verbs i frases verbals que
rebutgen decididament aquesta representació:
[13] Diu que treballa per la pàtria. També hi treballem nosaltres.
[14] Què heu fet, vós, per la pàtria? No heu fet res.

Observem que el mateix complement, introduït per la preposició per, que en [13] és substituït pel pronom hi, el trobem
sobreentès en [14].
Fins i tot hi ha alguns verbs que amb un mateix significat
tenen també un comportament diferent pel que fa a la representació per mitjà del pronom hi del complement introduït
per la preposició per:
[15] Vull dir que no s’hi encaparri, mossèn Llorenç, pel natural
d’en Jordi (Josep Pous i Pagès, La vida i la mort d’en Jordi
Fraginals).

Dos verbs que es poden usar amb el mateix valor que
encaparrar-se són amoïnar-se i preocupar-se, i tots dos
demanen un complement introduït per la mateixa preposició. Però solament el primer té la mateixa aptitud per a una
representació pronominal anàloga. En canvi, preocupar-se
sembla que més aviat la rebutja, i construiríem la mateixa
proposició amb el complement sobreentès:
[16] Vull dir que no es preocupi, mossèn Llorenç, pel natural
del noi. u
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Entrevista a Miquel Morera Darbra
Quan a setze anys la fidelitat
a la democràcia et fa agafar les armes
Agnès Toda i Bonet

Miquel Morera i Darbra (nat a
Barcelona el 26 d’abril de 1920),
de la Lleva del Biberó, es va
allistar com a voluntari, a setze
anys, dins la columna MaciàCompanys, i posteriorment a la
30a Divisió de l’Exèrcit Popular,
juntament amb el seu pare; fet
que el va dur a combatre durant
la Guerra Civil al front d’Aragó,
de primer, i als fronts del sud,
després. Acabada la contesa
va ser arrestat com a presoner de guerra, per la qual cosa
hagué de passar per la presó
Model de Barcelona, així com per
diferents camps de concentració (Horta, Reus...). Actualment
és delegat de premsa de l’Agrupació de Supervivents de la Lleva
Biberó-41. Ens rep a les Borges
del Camp, on viu i on continua la
tasca artística que sempre l’ha
envoltat. Hi establim una conversa molt emotiva.

Miquel Morera i Darbra en el menjador de casa seva

Foto: Agnès Toda i Bonet

Les idees les teníeu ben clares en el moment d’agafar les
armes, ja que si no hagués estat així no us hauríeu allistat
com a voluntari. Per què?
Les idees les tenia clares perquè a casa sempre hem sigut
republicans, i jo des que vaig néixer he sentit, a través del meu
pare, el meu republicanisme. No sé si ho sabeu, però abans els
independentistes, o els separatistes, portaven un llacet negre,

no duien corbata. Doncs, al meu pare jo el veia sempre amb
aquest llacet.
Ell, el meu pare, es va allistar com a voluntari. Això va
ser ja quan es va organitzar la columna Macià-Companys
a la rambla de Catalunya; el Casal Federal del Guinardó,
que era d’Esquerra Republicana, li va demanar si es podia
posar en contacte amb la Generalitat, perquè li volien fer
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Penó que va portar Miquel Morera i Darbra durant la Guerra

una oferta. Com a tinent volien que organitzés l’armeria de
la columna Macià-Companys. Ell va acceptar-ho i va marxar
amb els primers contingents cap a Alcanyís. I al cap de tres
mesos —cada setmana venia a Barcelona (li posaven o un
cotxe o una camioneta o algun mitjà, segons el carregament
que havia de portar) per anar a la mestrança d’artilleria de
Sant Andreu a recollir armes o recanvis per a l’armeria—,
com que jo i els meus germans no fèiem res, em va dir si el
volia acompanyar com a ajudant. Jo tenia setze anys i no
havia sortit mai de casa, i veia que hi havia lluita; va ser com
l’oferta d’un viatge de somnis. I vaig
acceptar. La causa que defensàvem
en aquell moment la sentia i la sento.
Al cap de tres mesos em vaig allistar
a la rambla de Catalunya, on es va
formar la columna. Amb un autocar
vam arribar a Alcanyís; jo em vaig
quedar a l’armeria, i els altres es van
repartir per les centúries.

L’armer, però, tenia una altra feina:
tenir l’armament en condicions. I
jo, amb els meus setze-disset anys,
anava a passar revista, amb el tinent
de posició, per veure les armes que
no funcionaven, i portava una motxilla amb el material que més s’espatllava, que eren els percussors i
les ungletes extractores. I com que
els voluntaris no eren gaire pràctics
amb l’armament, havies d’alliçonar-los perquè sabessin com s’havien
de cuidar les armes.
Per cert, n’hi havia molts que,
per a cuidar l’arma, hi posaven o un
tap de paper o un tros de fusta perquè no se’ls embrutés el fusell, i, si
no se n’adonaven, en el moment de
fer-la servir, a més del perill d’esclatar la recambra i de destrossar-te la
cara, l’arma quedava com una carxofa, o sigui que el fusell ja quedava
Foto: Agnès Toda i Bonet
inservible.
Quan estaves a la trinxera passant revista, si als altres se’ls acudia d’obrir foc, t’hi trobaves
al bell mig. I què havies de fer? Esperar que passés allò? No.
Agafaves el fusell o el que fos. Hi vaig participar molt amb
una metralladora. Estàvem passant revista amb el tinent i,
precisament, érem dins un niu de metralladores, amb una
Kopin, que eren les armes de l’exèrcit espanyol, i allà va
començar foc de canons. En haver-hi foc de canó, el capità
ja va demanar reforç, perquè era un atac, no un tempteig. Era
un sistema d’atac que no s’havia fet mai, els oficials no l’havien vist mai. Resulta que anaven pujant en filades. Anaven

Què va significar fer la Guerra
per als nens soldat de la Lleva del
Biberó?
Jo vaig anar-hi com a voluntari i amb
el sentit que defensava una causa
justa. Però els qui van venir, aquells
encara ho van passar pitjor, perquè
ells hi anaven com a forçats i, a més,
molts d’ells no ho sentien. Senzillament van demanar la lleva i hi van
anar. Jo no. Jo, quan van arribar els
de la meva lleva, ja feia un any i mig
que m’arrossegava per les trinxeres.
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pujant i pujant. El tinent que anava amb
mi va dir: «Foc!» I llavors el caporal
amb la metralladora va anar sembrant;
però va arribar un punt que va quedar
bloquejat, la màquina ja no disparava,
ell mentalment ja no hi era. Li vaig tirar
una empenta —llavors ja era valent i
tenia bona presència—, vaig seure al
seient i vaig anar continuant, fins que
es va parar el foc. Va arribar el reforç.
Després van demanar un alto el foc
amb bandera blanca per poder recollir
els ferits i els morts.
¿Estàveu preparats per a la lluita des
dels diferents punts de vista: físic, psicològic, tècnic...?
No teníem més formació física i psicològica que la que vivíem dia a dia, amb
l’experiència. Jo, d’instrucció militar no
n’havia feta mai, però acabada la guerra Miquel Morera i Darbra en una estança de casa seva
Foto: Agnès Toda i Bonet
van demanar la Lleva del 41 i vam tenir,
no tres anys d’instrucció com correspoCom es porten, les morts a l’esquena?
nia, sinó quatre i mig; llavors sí que vaig estar a cavalleria;
d’aquí no te n’escapaves; però durant la Guerra no tenies temps. Hi ha coses que, no sé si és per la joventut o perquè
t’han quedat gravades, ja no et marxen del cervell. I això
Vau haver de fer-vos grans abans d’hora?
compta com un moment que has viscut, igual com si fos
Els nois de setze anys d’aleshores érem més madurs que els en el fang, que hi fas un senyal i quan s’asseca hi resta; el
d’ara. Des dels catorze es començava a treballar, per no dir des cervell és així; resta per sempre. Moltes vegades, senzilladels deu. I jo des dels catorze vaig estar treballant. I això ja et ment t’havies de defensar. Nosaltres sempre dúiem el mosva formant, ja et capacita, ja tens una responsabilitat... Ara no. quetó a sobre amb cartutxeres, a més a més de les eines i
Però de criatura passes a home, perquè o salves la vida els recanvis, perquè et podies trobar amb qualsevol cosa
o la perds. Quan jo vaig actuar amb la metralladora, jo no o havies de sortir cames ajudeu-me perquè no t’envoltestenia sentit de matar tota la gent que vaig haver de matar. He sin o per salvar-te la vida, perquè no podies defensar-te,
fet conferències en instituts i m’han preguntat: «Vostè ha dis- si eren massa.
parat molt?» A milers, he disparat. Tant en moments que no
tenies altra solució com perquè no sortia una arma de l’arme- Com es mira la mort de cara, i com s’aconsegueix que
ria que no passés per les meves mans. Fins i tot a cavalleria passi de llarg?
era primer especial en l’art del tir.
L’experiència és la que t’ensenya a sobreviure. Quan van venir
els de la Lleva del Biberó van ser quasi carn de canó, perquè
Quina és l’experiència més dura d’haver estat al front?
no tenien experiència, no tenien coneixement de les armes...
El combat amb la metralladora. Altres experiències van ser
escaramusses. Quan ja s’havia trencat el front i anàvem fent I la derrota, com la vau viure? I com la vau afrontar?
retirada escalonada i en anar d’una posició a una altra pas- Plorant. No em fa vergonya de dir-ho. [Se li aigualeixen els
saves per terra de ningú, una terra de ningú on era difícil ulls.] Els de la rereguarda estaven molt més assabentats que
de passar, te la jugaves. Havíem de fer quatre o cinc-cents no pas nosaltres, que érem al front; estàvem vivint al dia.
metres per a anar a l’altra posició que havíem de revisar. Allò que ens manaven, havíem de fer-ho, i prou.
Als dos armers se’ls donaven un escolta i el caporal, que era
Ens vam trobar amb el cas que es van fer divisions de les
un caporal veterà, i portava algú de descoberta que anava columnes, i la columna Macià-Companys va ser la 30a Divivigilant. En una ocasió vam sentir un tret, i el xicot que sió, i cada divisió tenia tres brigades; la nostra era la 131, la
vigilava va caure. Em sembla que eren sis o set moros. I 132 i la 146, a part de la intendència o la sanitat; això eren
aquell xicot va tenir la idea d’estar-se quiet, fent el mort, cossos a part. La nostra, la 132, va quedar despenjada de la
tot i que tan sols tenia una rascada, i ells es van pensar que 30a Divisió quan es va trencar el front de Terol. Anàvem
ja l’havien matat. El caporal que portàvem nosaltres ens va aguantant allà fins que va arribar l’avís que ens n’anéssim
dir que anéssim arrossegant-nos, i de seguida els vam liqui- perquè ens envoltaven per darrere. Directament es volia tallar
dar. Però vam marxar ràpid, perquè els trets podien alertar Catalunya d’Espanya. I això no es va fer en cosa d’un dia, tot
altres patrulles. De fets així, n’hi va haver molts.
i que es va anar molt de pressa.
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Taller museu de Miquel Morera i Darbra			

El general franquista Alonso Vega no sé com s’ho va fer,
però va saltar per les muntanyes i va anar directe per tallar;
tanmateix, tots aquests dies l’estat major republicà, que era
presidit pel general Rojo, va decidir de veure quines eren les
unitats que es quedaven a la part de llevant o quines anaven
cap a Catalunya, o sigui que encara hi havia pas per a poder
dur tropes cap a un lloc o cap a un altre. Però en comptes de
dir que nosaltres, que veníem de Catalunya, anéssim cap a
Catalunya, ens van deixar allà, i al lloc que corresponia a la
nostra brigada hi van posar una brigada comunista, perquè
nosaltres (la nostra divisió) vam ser molt assenyalats que
érem d’Esquerra Republicana. Els anarquistes, més d’una
vegada, en els pobles de segona línia, venien amb camions,
perquè els comitès dels pobles tots eren anarquistes i tenien
gent preparada per a anar-los a fer el «passeig». I llavors,
quan la nostra columna va posicionar-se al front que li tocava,
tot allò ho van declarar zona militar i van treure el predomini
dels comitès. Ens vam endur la gent que tenien detinguda;
els volien matar a tots. Demanàvem ajut a les altres columnes que eren més amunt; més d’una vegada ens vam encarar
fusell a fusell. Primer eren els anarquistes i després els comunistes per anar dominant la Divisió; sempre vam tenir aquest
estira-i-arronsa, i vam tenir mals moments.
Com va anar la derrota?
El 29 de març de 1939 feia un mes que teníem combats a
Fuenteovejuna; la batalla de Valsequillo va ser l’última. Va
començar el 5 de gener de 1939 i va acabar el 5 de febrer de
1939, i aleshores vam tornar a llevant, a la part que ens corresponia. Perquè els catalans despenjats de la nostra Divisió
ens vam anar retirant i ens van afegir a la 70a Divisió, que
era d’anarco-sindicalistes de llevant (de la part de València i tot això) i és allà on es va formar l’Ibarrola, que era
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un coronel del nord, molt catòlic;
va formar el XXII Cos d’Exèrcit de
Llevant; els devia semblar que érem
una cosa estranya o tenia informació de nosaltres, ja que sempre
havíem destacat com a cos militar
i disciplinat, i va agafar tots els de
la brigada i els va separar de la 70a
Divisió i en va formar un cos independent. Als armers —els qui estàvem més ben organitzats, en plena
retirada— ens va formar a l’armeria general del XXII Cos d’Exèrcit;
vam passar d’armeria de brigada a
armeria de cos d’exèrcit. Aleshores
ja teníem tres divisions que ens corresponien, i havíem d’arreglar-hi tot
l’armament; érem un cos d’exèrcit
de xoc. Quan ho teníem tot a punt
ens duien a refer-nos, i després una
altra vegada on ens necessitessin. I
així vam anar des de Xiva —a 30
Foto: Agnès Toda i Bonet
km de València— amb retirada cap
a Benassal, on el 22 de març havia
de morir per un bombardeig en què em va caure una bomba
a sobre el llit de ferro en el qual dormia; sempre gràcies a
l’experiència, vaig aconseguir sobreviure, perquè em vaig
posar a sota del llit. I sort dels meus companys que em van
venir a salvar.
Després de combatre a la Guerra, va tocar resistir contra
Franco a dins i a fora dels camps de concentració. Com
va ser aquesta experiència?
El dia 27 de març de 1939 el mestre armer va rebre l’ordre
de comandància que féssim entrega de l’armeria. Vam anar
a Requena, vam fer lliurament de l’armeria i ens van deixar
anar. Ens van dir que marxéssim cap a casa. Ens van fer un
salconduit que no servia per a res, i des de Requena fins a
Barcelona ens va costar onze dies, entre caminar, anar penjats d’un tren o anar com podíem, amagats o el que sigui,
perquè, és clar, hi havia patrulles de la Guàrdia Civil, del
Requetè, de la Falange... que anaven agafant tots els qui trobaven. Nosaltres els vam aconseguir esquivar a València, on
vam pujar a un tren fins al pas de l’Ebre per Tortosa, que es
feia amb barcasses.
Hi havia uns cables i unes barcasses, i per aquells cables
anaven d’una banda a l’altra, i allà, la gent que hi cabia, anaven passant. Vam ser-hi una colla de dies, allà, esperant que
ens arribés el torn. Hi havia un galimaties que Déu n’hi do,
perquè la gent de cada tren que arribava de València, com que
no podia passar l’Ebre, es quedaven allà. N’hi havia a milers,
entre homes, dones, criatures, soldats... de tot, hi havia. I
també molt d’aldarull; no hi havia organització i tothom volia
entrar a la barcassa, i queien o destorbaven. Allà, els oficials
republicans, que no tenien poder ni res, perquè ja estaven
vençuts, van organitzar-ho. Els oficials donaven un número
a una cua, i quan et tocava presentaves el número i pujaves.
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Els oficials republicans van aconseguir que es fessin viatges
més ràpids i sense que prengués mal ningú.
Vam arribar cap a casa caminant, no teníem ni un cèntim
per a agafar el tramvia, no teníem res. Si el soldat cobrava 10
pessetes cada dia, el tinent 25, el capità 50, i així; per tant,
entre el meu pare i jo portàvem un dineral, però no valia.
Vam arribar caminant al Guinardó, que és on vivíem
abans de la guerra. Vam arribar a casa que ja era nit fosca.
Vam trobar la família i vam començar a parlar de coses.
Però estàvem cansats i vam anar a dormir, pensant que tindríem tot el temps del món per a explicar-ho. Cap al migdia
encara no, ja va venir la policia per agafar-nos al meu pare
i a mi. Ens van portar tres dies al calabós, fent-nos interrogatoris i bufetada aquí i allà. «I què volen que els diguem?»,
els dèiem. Si les preguntes que feien no eren de la Guerra! A
veure, quina participació...? I a nosaltres ens van classificar
com a «rojos separatistas peligrosos», jo tenia dinou anys
llavors, i era «muy peligroso».
Al cap de vuit mesos d’estar a la presó Model, sense que
tinguéssim cap judici ni res, vam sortir-ne, gràcies a un capellà de Sarrià, íntim amic del meu pare, que va moure fils; si
no, ens hi hauríem podrit, allà. Fora d’allí, però, vam anar al
camp de concentració, i allí havies de buscar algú que t’avalés,
i si tenies un aval conforme, en sorties; altrament et quedaves allà esperant que es formessin batallons de treballadors
(presoners) per a anar a La Línea de la Concepción (on s’estaven fent moltes fortificacions, com ara la Maginot, perquè
s’esperaven que ataquessin per allà) o la línia del Pirineu. Qui
tenia la sort d’anar a Catalunya, estava a la seva terra; però la
majoria anaven a La Concepción, i molts batallons van anar
al Valle de los Caídos per construir-lo. Els republicans que
van morir allà es compten a centenars.
El meu pare i jo en sortir de la presó vam anar a parar al
camp de concentració d’Horta. Allí hi havia dos camps de
concentració. Un era on ara hi ha els salesians; era el camp
de concentració de Sant Joan. I a dalt, on després hi va haver
les Llars Mundet, hi havia el camp de concentració de Sant
Jordi. Era un edifici en construcció, sense esglaons, ni portes, ni finestres. Hi havia només el bloc. Doncs allí hi va
arribar a haver fins a 14.000 presoners.
Nosaltres vam ser retinguts, primer, al de Sant Joan; però
després el van eliminar, perquè els salesians van reclamar
la propietat, i vam passar tots a dalt. I, quan es va acabar, el
meu pare i jo encara vam tenir la sort de poder aconseguir
una destinació a oficines; ens ho van aconseguir entre el
capellà del camp i l’alferes de farmàcia, i sort d’això, perquè jo allà també m’hi estava morint de diftèria. Hi havia
un medicament que es deia Vegetalín que em va salvar de la
mort, perquè l’alferes el va aconseguir per al meu pare, i així
ens va salvar la vida a tots dos. Això va ser com un miracle,
perquè allí s’hi anava morint la gent, i senzillament l’endemà
se l’enduien i prou. Al meu pare, de fet, el metge li va dir que
tenia sols dos dies de vida. I així em va salvar, em va tornar
a donar la vida. Són uns records molt durs.
En acabar-se el camp de concentració d’Horta, van fer
una forta expedició amb molts vagons i vam fer cap al camp
de concentració de Reus, el d’Unamuno. Era ubicat a la plaça

Retrat de Miquel Morera i Darbra (extret del seu llibre), fet per un
presoner català (Soldevila) al camp de Reus

de la Llibertat; era un quarter de cavalleria que estava mig
enrunat. I d’allí ja en vam sortir en llibertat. Vam tornar a
Barcelona, i al cap de vuit o deu dies em va venir la notificació, a mi, de l’Ajuntament de Sarrià, que m’havia de presentar
per a fer el servei militar, i tornem-hi a ser. I com que, quan
em vaig presentar a l’ajuntament, a la taula classificatòria de
les lleves hi havia un individu que era un pistoler de l’Únic,
que li deien el Set Revòlvers de Sarrià —perquè se n’havia
carregat tants com vulguis—, quan aquest va veure que jo
contestava amb molta tranquil·litat, em va dir que era un fatxenda; aleshores els militars em van enviar a un batalló disciplinari. Això volia dir que havia sortit feia deu dies del camp
de concentració i hi tornava a entrar per la mateixa porta, però
com a soldat disciplinari, que encara era pitjor.
Tanmateix, allà jo hi tenia bona amistat, i hi havia tingut
un passi i tot. Vaig trobar-hi el tinent. Quan em va veure
que era format al pati, un company meu que era l’assistent
del tinent em va fer un senyal, i se’n va anar corrents a
buscar l’oficial i se’m va presentar allà i em va dir: «¿Qué
coño haces tú aquí? Coge tus cosas y vete a tu sitio.» Hi
havia una ferreteria al quarter, que és on teníem el taller el
meu pare i jo. I em va dir que després l’anés a veure. Em
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devia voler guanyar galons i registrava tothom; però per
«ràdio macuto» ja sabies quan hi havia l’individu aquest,
ja que si et pescaven, per més que tinguessis amistat amb
el tinent... A més, havia de guardar les formes.
Per què us vau decidir a escriure Un noi al front. Una
joventut perduda (1936-1945) [Llibres de Matrícula,
Calafell 2010] per explicar totes aquelles vivències?
El que em va fer venir ganes d’escriure aquest llibre és
el fet que ho inclou tot fins que em van deixar lliure per
a poder fer vida civil. Al llibre no hi poso ni hi trec res
que no sigui veritat. He anat esgratinyant. La memòria és
com si fos un pou sense fons: com més vas furgant més
vas trobant.
En Josep M. Solé i Sabaté, però, va ser qui em va burxar
per a fer el llibre. Un bon dia em va trucar per dir-me que es
preparava per a elaborar un llibre d’unes quantes persones
de la Lleva del Biberó; els demanava que fessin un escrit
d’un dels moments de la seva vida durant la Guerra, i volia
reunir totes aquestes declaracions. Jo li vaig dir que sí. I li
vaig dir que, de fet, ja el tenia escrit. Vaig agafar el primer
tom que tenia escrit i l’hi vaig portar. Jo li vaig dir que en
triés el que volgués. I em va dir que allò era un llibre, que
era massa cosa.
Quan vau escriure’l?

Llibre de Miquel Morera i Darbra

va preguntar pel meu pare i em va dir que em presentaria
al comandant. L’endemà es veu que ja li havia donat el meu
historial i el del meu pare, i em va donar un passi per a totes
les hores. No sé si n’hi havia cap altre, de passi com aquest.
Jo podia entrar i sortir quan em donés la gana. L’únic que no
podia fer era entrar-hi menjar. I jo em posava una jaqueta o
roba ampla i anava al costat mateix del camp, on hi havia un
establiment que en dèiem Casa el Abuelo —que ara es diu
Bar Tropical—, i allà em carregava de pans de figa, avellanes, ametlles, figues seques... Tot això em servia d’aliment i
era molt barat; també en duia als companys. La informació
ens l’anàvem passant per «ràdio macuto»; solament havia de
vigilar un malparit soldat de lleva que era un escolta, que
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Entre l’any vuitanta i el vuitanta-u va ser quan vaig començar a fer visites per documentar-me, ja que tenia una situació més folgada. Fins a l’any vuitanta la lluita va ser diària per guanyar-me la vida. Però llavors em va interessar
escriure totes aquestes vivències.
El llibre inclou il·lustracions i altres documents, com els
mapes d’operacions diverses, la transcripció de la documentació de l’Archivo General Militar de Guadalajara i la
llista de la Lleva del 41 dels sectors de Sarrià - Sant Gervasi i les Corts; això implica, a part del treball memorístic,
un treball de camp. Us va ser difícil de fer-lo?
Això no és res. En podria escriure tres o quatre més, de llibres! De fet, en tinc dos toms més. Són una joia, perquè hi
explico les arrels de tota la família. El meu nét en té tot l’escrit original.
Moltes gràcies per aquesta estona distesa, d’enorme i
valuosa aportació històrica. u
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Entrevista a David Valls
Mercè Espuny i Pujol
Qui és David Valls?
Caram! Quina pregunta! Bé, des del
punt de vista lingüístic he de dir que he
tingut consciència lingüística des que
era molt petit. Però no m’hi he posat
seriosament fins ara de gran. A trentasis anys vaig dir: «Això de les llengües
ho has d’institucionalitzar», i vaig fer
la carrera de lingüística a la Universitat de Barcelona, i un màster a la Universitat de Leiden (Països Baixos). Era
la manera, per a mi, de fer oficial tota
una vida que sempre ha girat entorn de
l’interès —diria que obsessió— per les
llengües, començant per la catalana.
Dius que des de ben petit ja tenies
consciència lingüística?
Mira, et faré cinc cèntims de la meva
vida lingüística. Sóc de Barcelona, del
barri de Gràcia. Vinc de família catalanoparlant per totes bandes i d’entorn
catalanoparlant. La mare m’explica que
quan tenia uns cinc anys jo em fixava
en les matrícules dels cotxes, i un bon
dia en entrar a un taxi, i el taxista en
adreçar-se en castellà a nosaltres, jo
vaig preguntar a la mare que com és que el taxista no parlava
català si el cotxe tenia matrícula de Barcelona; devia córrer
l’any 1978. El que no m’ha sabut aclarir mai la mare és quina
va ser la seva reacció o resposta a la meva pregunta formulada
dins el taxi mateix.
Vaig ser de les primeres generacions (o la primera) que van
fer tota l’escola en català. Era i és una escola molt progressista
en molts camps, Nostra Senyora de Lurdes. No sols se’ns feia
l’ensenyament en català sinó que era una educació catalanocèntrica. Teníem unes tres hores de castellà a la setmana, on
sovint la professora passava al català perquè ningú de la classe
no s’expressava en castellà. Allà recordo perfectament que,
quan tenia deu-onze anys, em van ensenyar què eren els Països
Catalans. Corria l’any 1983-1984. A més, recordo que tots els
companys de classe érem catalanoparlants, un fet força insòlit
a Barcelona ja llavors i no cal dir ara.
Passava els estius a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra,
poble d’on és la mare i on hi havia els avis. Allà únicament
se sentia parlar en català, en els anys vuitanta i noranta, com
a la resta de la Segarra. Això ara ha canviat. Per tant, fins a
catorze anys jo era una persona bàsicament monolingüe en
català, que tenia un coneixement molt passiu i imperfecte del

castellà, llengua de la qual recordo que em costava molt de
pronunciar certs sons, especialment el so que es representa per
la grafia c o z (en aquells moments desconeixia que, la majoria de castellanoparlants del món, la c la fan com en català).
Fins a catorze anys vaig viure en un entorn lingüísticament
molt protegit, en una mena de bombolla. El cas és que vaig
canviar d’escola a catorze anys i vaig anar a parar al Centre
Calassanç d’FP, als Escolapis de Sarrià, on l’ensenyament era
en català i on per primera vegada em vaig trobar amb companys castellanoparlants que no canviaven de llengua: això
em va sobtar molt. Recordo perfectament com vaig mirar de
parlar en castellà per primera vegada, però no me’n sortia,
m’encallava i em feia vergonya, perquè els altres companys
catalanoparlants el parlaven perfectament, i de seguida vaig
arribar a una conclusió: si els meus companys castellanoparlants entenien el professor quan feia les explicacions en català,
no m’havien d’entendre a mi? I des d’aquell dia vaig decidir
de continuar parlant en català amb tothom i deixar de fer el
ridícul, i fins ara que en tinc quaranta-dos. I he sobreviscut!
A més, he de dir que aquest comportament meu s’encomana,
perquè recordo que tenia tres companys més a classe que em
van imitar i van fer el mateix que jo, i continuen fent-ho! He
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per algunes universitats alemanyes on s’ensenya el
català, com també a Frísia (Holanda). El documental és subtitulat en català, castellà, anglès, alemany,
frisó i polonès.
Sobre el segon, «Què ens passa, valencians!?», té
més de 30.000 visites al Youtube. Com el primer, s’ha
fet gira per tots els Països Catalans. Es troba subtitulat
en català i castellà, de moment.
S’han venut DVD dels dos documentals arreu del
món, passant per països com Austràlia i el Japó, per
citar-ne dos de ben lluny.
Com neix la idea de fer aquest seguit
de documentals?
La idea va néixer ara fa força anys, potser en fa gairebé deu, quan vaig veure una sèrie irlandesa sobre
un noi que voltava per Irlanda parlant solament en
irlandès i s’hi veia el seu dia a dia. Em va agradar
la idea, ja que la situació de l’irlandès, malgrat que
fins i tot és llengua oficial a Europa, no té res a veure
amb la del català, que és una llengua amb una vitalitat incomparable amb aquella. Van passar els anys
i fins al 2012 no ho vaig poder dur a terme, per la
conjunció d’una sèrie de factors; el principal: l’aparició del micromecenatge.
Què hi trobarà, l’espectador?

de dir que això que vaig fer a catorze anys ho vaig fer per
covardia i per mandra de parlar el castellà, no per valentia ni
per cap ideologia o militància concreta. De fet, a vint-i-cinc
anys vaig començar a parlar el castellà, després d’un any de
«teràpia» per part del meu pare, mirant de convèncer-me per
a parlar-lo, i d’autoconvenciment de no fer experiments lingüístics amb els clients de la botiga, sobretot amb els que no
coneixia de res i que eren passavolants. Teníem una botiga al
passeig de Gràcia, i és en el món laboral on t’arriben les garrotades lingüístiques, on entres en contradicció perquè t’adones que l’escola en català t’ha servit de ben poc, i que tot allò
sols era un miratge lingüístic.
A vint-i-un anys me’n vaig anar tres anys als EUA i vaig
tornar parlant més anglès que no pas castellà. Ara, també he
de dir que cap a la trentena vaig viure sis mesos a Guatemala;
allà en vaig aprendre molt, de castellà! I el parlava cada dia;
que ningú no es pensi que tinc res contra aquesta llengua.
Parla’m dels teus documentals...
He fet dos documentals sobre el català: «Són bojos, aquests
catalans!?» i «Què ens passa, valencians!?».
El primer documental, el «Són bojos, aquests catalans!?»,
ha tingut més de 100.000 visites al Youtube, s’ha presentat
per tots els Països Catalans i, a més, s’ha fet una mini-gira
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Hi trobarà un documental —n’hauríem de dir documentari si volem tenir una llengua que no sigui subordinada a la dels veïns— on una noia alemanya que tan
sols parla català, sense saber castellà, intenta de sobreviure en català a Andorra, a la Catalunya del Nord, a
Catalunya i a la Franja, en la primera part, i al País
Valencià, en la segona. Es tractava de veure si es podia viure
únicament en català, sense saber castellà, bàsicament.
De vegades cal que vingui algú de fora
per fer-nos obrir els ulls?
Penso que sí. Hi ha moltes coses de la vida quotidiana que
són impossibles de fer en català, com ara llegir un prospecte
d’un medicament, anar a veure un film al cinema, llegir les
instruccions de segons quin producte, o llocs on el català hi té
un accés difícil, com ara a la justícia, etc. Algunes d’aquestes
coses la societat catalana les té tan integrades que ni tan sols
se n’adona o no es qüestiona que, si fóssim una societat europea normal, això hauria de ser en català. Al País Valencià,
a part d’aquests problemes compartits, hi ha l’afegit del greu
desprestigi que té l’ús del català. De fet, una altra persona
vinguda de fora que apareix en el segon documental, la romanesa Dariana Groza, explica que, com les espardenyes, el
valencià és per a utilitzar a casa, i que pel carrer s’ha d’anar
amb la sabata bona, o sigui el castellà.
Quin ressò han tingut?
El «Són bojos, aquests catalans!?» és subtitulat en català,
castellà, anglès, polonès, frisó i alemany. Sí, ha tingut ressò a
fora. Hem enviat còpies del documentari a llocs tan llunyans
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com els Estats Units, Austràlia i el Japó, i no sempre a
catalans residents en aquests països sinó a gent interessada en la qüestió. A Alemanya vam fer una petita gira
per universitats on s’ensenya el català. L’Acadèmia de
la Llengua Frisona, llengua que principalment es parla
al nord dels Països Baixos, es va interessar pel projecte,
el van subtitular en frisó i en vam fer una presentació.
Quant al polonès, va ser un noi d’allà que es va oferir a
fer-ne els subtítols d’una manera desinteressada. A casa
nostra hem presentat el documentari d’una manera oficial a Perpinyà, Andorra, Barcelona i València, a banda
de molts altres llocs. Ens consta que s’ha anat veient a
tots els Països Catalans, a part de molts punts del món.
El «Són bojos...», que és del 2013, continua presentant-se
i en vaig fent col·loquis. El «Què ens passa, valencians!?»
el vam estrenar el 2014; també té força repercussió,
sobretot a les escoles. M’agrada que la gent se l’hagin
fet seu i els professors portin el DVD sota el braç.
Sap molt de greu, però, que TV3 no s’hi hagi interessat, malgrat que els els vam oferir tots dos, i encara
és més trist que no hi hagi uns mitjans de comunicació
valencians propis i propicis que n’hagin pogut fer difusió. No ho hem intentat amb IB3.
Com a lingüista que ets, com veus el futur
de la llengua catalana?
Si em centro a Catalunya, deixeu-me parlar de números. L’any 1996 hi havia 17 comarques on més del 90%
de la població sabia parlar el català. L’any 2008 aquesta
xifra havia baixat a 11 comarques. L’Enquesta dels
Usos Lingüístics del 2013 diu que l’any 2003 el català
era la llengua d’ús habitual del 46% de la població i que
l’any 2013 ho és del 36’3% de la població. En 10 anys
hem baixat 10 punts. A més, el català és la llengua inicial
d’un 31% de la població. La pregunta que em faig sovint és si
una llengua que tan sols fa servir un 36% de la població pot
sobreviure. I més, quan la té com a llengua inicial un 31% de
la població. És clar que la baixada d’ús també és deguda al
fet que des de l’any 2000 fins ara, diuen que han vingut més
d’un milió d’immigrants a Catalunya, i per això la proporció
de l’ús ha baixat tant. Però, un cop més, jo pregunto: alguna
llengua deuen haver après aquests immigrants? Hem perdut,
d’una manera majoritària, l’oportunitat de tenir un milió i
mig de nous parlants. Malauradament, per a un peruà, un
marroquí, un pakistanès... quan es troben per anar a fer el
got, la seva llengua franca en la gran majoria dels casos
no és la catalana. Durant anys, a Catalunya, vam viure en
un oasi polític. Ens pensàvem que teníem una classe política diferent i que teníem un país. Al final ha resultat que
la classe política nostra és igual de corrupta i que no tenim
el país que ens pensàvem que teníem. Però em penso que
també ens van fer creure que teníem una llengua, i resulta
que això no és ben bé així. El català va de reculada a tot
arreu, també a Andorra.
Com deia Joan Solà, la llengua catalana no està bé ni de
salut política, ni de salut social, ni de salut filològica. Tot i
això, una dada positiva de l’enquesta, i que ens dóna espe-

rança, és que el 80% de la població de Catalunya afirma saber
parlar el català. És clar, deixeu-me girar la truita una altra
vegada, ja que penso que hi ha molta gent que diu que parla
català; però jo crec que s’ho pensen! L’enquesta no recull
quina qualitat té el català que parla la gent. Una llengua cada
cop més interferida fonèticament, morfològicament i sintàcticament és una llengua que no reconec com a tal en boca
d’alguns parlants; això no és el català que a mi m’ha arribat a
través dels pares i avis, i no és pas que el català, com la resta
de llengües, no canviï al llarg del temps. No parlo d’això.
Parlo d’una llengua que ja ha perdut o està perdent registres col·loquials, i aquests són els registres que mantenen una
llengua viva al carrer i que la fan percebre com a útil entre la
gent. No serveix de gaire que el jovent sàpiga escriure un text
de ciències socials, més o menys correcte, si després quan
parla amb els amics no sap fer acudits en català, fent servir
renecs i frases fetes genuïnament catalanes, i s’ha de passar
al castellà. Tenim un procés de llatinització, amb Andorra al
capdavant, país on qui utilitza principalment la llengua és el
Govern. És una situació complicada, sobretot si pensem que
la Generalitat de Catalunya actua com si no passés res, com
si el català fos una llengua normal, i la majoria de la població
no actua o hi és indiferent, perquè, és clar, com que això de
la normalització ja ho fa la Generalitat...
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Què caldria fer per a normalitzar el català?
Hi ha una sèrie de coses que no hi són perquè sí, i caldria
revisar-les per a canviar-les. Parlant de Catalunya, primer
de tot caldria revisar l’oficialitat del castellà, que no hem
d’oblidar que és una llengua oficial no perquè alguna ànima
caritativa ho hagi decidit per respecte a la comunitat castellanoparlant monolingüe, sinó que és una oficialitat que ja ve
d’uns quants segles i que en temps de Franco, més que mai,
tenia un objectiu únic: bilingüitzar tots els catalanoparlants
per liquidar la llengua catalana. Que en democràcia ningú
no hagi revisat aquest punt o que hi hagi gent que digui que
el castellà serà oficial en una Catalunya independent és continuar aquesta política lingüicida heretada del franquisme.
Si no vigilem, una Catalunya independent podria acabar de
fer la feina que l’Estat espanyol no ha sabut fer, perquè un
tribunal superior català pot obligar a fer el que l’espanyol no
se’n surt de fer per oposició nostra.
S’ha d’aturar la imposició del castellà. Cal dissociar per
sempre més que pel sol fet d’haver nascut catalanoparlant
s’hagi de ser, també, tard o d’hora castellanoparlant (o parlant de francès). S’ha de garantir que qui vulgui viure només
en català ho pugui fer en tots els àmbits possibles, ni més
ni menys que una persona pot viure en portuguès a Lisboa.
S’ha de poder néixer, viure i morir en català si així es tria.
I, a més, s’ha de garantir de totes passades que cap habitant
de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen, no pugui dir que
desconeix el català, com a mínim en l’àmbit oral.
A més, calen unes polítiques intervencionistes en les
empreses per a redreçar un sector que, malgrat el pas dels
anys, viu majoritàriament d’esquena a la llengua. Igual que
s’ha fet al Quebec. I posar fi a aquesta pseudo-tria lingüística
que ens pensem que fem cada dia, quan per exemple entrem en
una llibreria i tenim dos munts de llibres, una en català i l’altra
en castellà. A Catalunya el català no pot tenir competència;
necessita exclusivitat. Així que la tria lingüística que hem de
poder fer en la vida diària ha de ser la mateixa que pugui fer
un portuguès a Lisboa, per no deixar aquesta ciutat. I sobretot,
fer que la llengua sigui útil per a viure, que no es pugui viure
a Catalunya sense saber el català.
Després de fer el documental, a quina conclusió has arribat? Som bojos, els catalans?
Quant a llengua, no sé si som bojos, però ho deixaria en un
«som contradictoris», perquè trobes molta gent que parla
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català i que fins i tot tenen una certa consciència en favor
de la llengua, però que de vegades es deixen la consciència
a la porta de la feina, o davant d’un cambrer que els parla
en castellà, o davant d’un amic que fa quaranta anys que viu
aquí i no parla català. O pitjor encara, es deixen la llengua
a la porta d’un bar quan van a fer el got després d’un dia
llarg i calorós d’un Onze de Setembre. Cal posar ordre, i
amb Estat propi o sense, el que no podem permetre és que
el castellà es continuï imposant als catalanoparlants pel sol
fet de ser-ho.
I què ens dius de «Què ens passa, valencians!?»
Com a català que ha anat a fer un documental sobre el País
Valencià he de dir que en aquest documental he trencat uns
quants tòpics que tenim els catalans. Un dels principals és
que al País Valencià poca gent parla el valencià i que la que
ho fa el parla molt malament. La gent de les grans ciutats sí
que parla un valencià farcit de castellanismes, igual que la
gent de Barcelona i rodalia. Però a l’interior la llengua és
molt viva i molt genuïna. Hi ha un País Valencià que funciona al marge de la Generalitat Valenciana, que fins ara s’ha
dedicat a boicotar la llengua constantment. Sense aquestes
associacions el català encara hi patiria molt més i hi tindria
una presència encara més minsa. Hi ha gent a qui algun dia
hauran de fer un monument o hauran de dedicar algun passeig, com la gent de la Veu del País Valencià, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, etc. (me’n deixo
alguns, ho sé). El que fan per la llengua és immens. A més,
estic content perquè el documental ha agradat molt als valencians mateixos.
Hi haurà una tercera part?
Aquesta és la intenció: anar a les Balears (i a l’Alguer!).
La llengua catalana no es pot entendre sense la totalitat
dels seus territoris, i així ho entén molta gent. Com he dit
al principi, he fet els dos documentals a partir del micromecenatge, i en tots dos hi ha hagut gent d’arreu dels Països Catalans que hi ha fet aportacions. Això vol dir que,
malgrat alguns, els Països Catalans existeixen i són ben
vius en la ment de molta gent. Això sí, per a aquesta tercera part ens calen més diners que a la resta de parts, per la
qüestió dels desplaçaments, i de moment les entitats locals
no hi són gens receptives, de manera que ja veurem què fem
i com ho fem. u
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En el cor del món antic:
d’Homer al segle ii després de Crist

El professor Francesc Josep Cuartero,
en el «Pròleg», indica justament:

El diccionari grec-català es presenta com
a resposta a una exigència, llargament sentida
i molt sovint expressada, d’una eina bàsica de
treball per a estudiants i professors, des dels nivells elementals fins als universitaris, i per a l’estudiós de la llengua grega
antiga en tota la riquesa de les seves manifestacions.

Diccionari grec-català. D’Homer al segle ii dC,
 irigit pels professors Joan Alberich i Francesc J. Cuard
tero i redactat per Joan Alberich, Jaume Almirall, Xavier
Crosas, Francesc J. Cuartero, Josep Granados, Joan
Andreu Martí, Daniel Ramon i Montserrat Ros
Enciclopèdia Catalana - Fundació Institut Cambó,
Barcelona 2015.

Darrere de la traducció de l’admirada Montserrat Ros del
començament de la Ilíada:
Canta, dea, la ira funesta del Pelida Aquil·leu, ira que causà
als aqueus sofrences sens fi, enfonsà a l’Hades les ànimes
valeroses de molts herois i, a ells, els féu presa dels gossos i
de tots els ocells de rapinya —s’acomplia el designi de Zeus!

hi ha un univers de cultura absolutament apassionant transmès
en llengua grega. Fins ara, fora de dos diccionaris escolars, la
llengua catalana no disposava d’un gran diccionari que donés
raó del cabal lèxic aclaparador de la llengua grega antiga.
Aquest estiu —juny del 2015— acaba de ser publicat el gran
Diccionari grec-català. D’Homer al segle ii dC, dirigit pels
professors Joan Alberich i Francesc J. Cuartero i redactat per
Joan Alberich, Jaume Almirall, Xavier Crosas, Francesc J.
Cuartero, Josep Granados, Joan Andreu Martí, Daniel Ramon
i Montserrat Ros (Enciclopèdia Catalana - Fundació Institut
Cambó, Barcelona 2015, 1.887 pàgines i 92.000 entrades). Es
tracta d’una obra simplement portentosa.

Aquesta obra és el resultat de vint anys de treball (19952015) dels directors i l’equip de redactors. Inclou la llengua
que va des dels primers testimonis literaris de la llengua grega
—Homer i els poemes hesiòdics— fins als textos de cap a
l’any 200 dC. Conté, per tant, la llengua grega de l’època
arcaica, del classicisme, de l’hel·lenisme, de gran part de la
literatura d’època imperial (Segona Sofística, la Septuaginta
o versió dels LXX de l’Antic Testament, el Nou Testament i
els primers autors cristians). La majoria d’hàpaxs i de dis
legómena (mots documentats una o bé dues vegades en la
llarga història de la llengua grega) hi han estat també incorporats. El diccionari recull la totalitat dels noms propis antropònims, patronímics, gentilicis, teònims i topònims, fet
que resol molts de problemes pràctics, però que pot portar a
una certa perplexitat. Més avall en tornaré a parlar.
El volum —editat amb una pulcritud meravellosa—, després del pròleg, de la descripció del propòsit i característiques
del diccionari, de les instruccions per al maneig del volum, de
la llista d’abreviatures i de les sigles d’autors grecs citats en els
exemples del diccionari (116 autors, des d’Homer [segle viii
aC] fins a Sext Empíric [segle ii-iii dC]), conté un «Tractat de
morfologia grega en dialecte àtic» (pp. 31-117), que és un gramàtica completa de la morfologia nominal, adjectival i verbal
de la llengua grega. A continuació hi trobem un conjunt de 15
mapes del «món grec», que permeten situar els territoris, les
illes, els rius i les ciutats, amb els noms corresponents.
Un llibre com aquest s’ha d’inscriure en la llarga història
lexicogràfica de la llengua grega, que té com a fites fonamentals els grans diccionaris de H.G. Lidell i R. Scott (primera
edició: Oxford 1843; continuada amb nous editors fins a la
darrera edició de 1996), en anglès; de Bailly (París 1894), en
francès; i de Rocci (Roma 1943, 1995) i de Montanari (Torí
1995, 2004), en italià; i de Rodríguez Adrados (en curs de
publicació), en espanyol. El Diccionari grec-català forma part
d’aquesta gran tradició i en constitueix una baula més. Els
hel·lenistes catalans, des de l’any 1923, han treballat de valent
en les edicions i traduccions de la gran col·lecció d’autors grecs
de la Fundació Bernat Metge, que és un dels cims de la cultura
catalana de tots els temps. El Diccionari grec-català és potser
el fruit més esperat del treball d’aquests savis artesans de la
llengua i de la cultura.
L’estructura de cada entrada del diccionari és la següent:
enunciat del mot (en negreta) —per als substantius s’indica la
forma del mot en nominatiu i en genitiu, seguit de l’article que
indica el gènere; per als adjectius hi ha les tres formes del
nominatiu (per al masculí, per al femení i per al neutre); en les
entrades dels verbs es dóna la primera persona del singular del
present d’indicatiu; els altres mots figuren acompanyats de
l’abreviatura de la categoria gramatical corresponent— va seguit de les diverses traduccions proposades per a cada accepció
(s’usa la doble pleca per a separar les accepcions i la pleca
simple per a les subaccepcions). El Diccionari grec-català
conté també citacions d’autors acompanyades de la traducció
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corresponent. Algunes traduccions porten explicacions (entre
claudàtors i en un cos de lletra lleugerament més petit) a l’estil
de: «els salis [sacerdots de Roma]; ramat d’Hermes [sc. morts]»;
aquestes explicacions no sols són de caràcter cultural sinó
també lèxic i ajuden a la tria adient del significat adequat:
«lligar, tibar, estirar [regnes, arc] || estirar, estendre, desplegar,
deixar anar [tempesta]». Al final dels articles hi ha l’etimologia
de tots els mots (tret dels noms propis): en els mots grecs considerats primitius hi ha l’arrel indoeuropea precedida d’un asterisc, atès que es tracta d’hipòtesis formulades pels lingüistes.
Alguns articles contenen al final un apartat d’observacions que
conté els casos de la flexió o de la conjugació que s’aparten dels
paradigmes regulars o bé casos que presenten divergències
perquè pertanyen a dialectes diferents de l’àtic.
Les propostes de traducció dels mots són fetes amb precisió i exquisidesa. Un exemple d’un mot de gran contingut
teològic: khárisma -atos, tó és una paraula que té 17 ocurrències en el Nou Testament amb els sentits de ‘favor, gràcia,
benefici, do [concedit per Déu]’. El Diccionari grec-català
proposa els significats següents: «benevolència, gràcia, favor
| misericòrdia [divina] | de la gràcia de Déu, carisma». La
precisió i l’elegància de les traduccions proposades són admirables i mereixen tota mena d’elogis.
Un aspecte singular és el de les opcions que pren aquest
diccionari per a la transcripció catalana de noms propis, noms
comuns i adjectius d’origen grec, que segueix les normes
establertes en l’estudi de J. Alberich, M. Ros i J. Morera, La
transcripció dels noms propis grecs i llatins (1993). Això
ocasiona algunes divergències respecte al DIEC2, que cal
tenir en compte. Així, el nom de les lletres de l’alfabet grec
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apareix transcrit i no transliterat (DGC qui - DIEC2 khi; DGC
teta - DIEC2 theta); alguns noms geogràfics: DGC Peloponnès - DIEC2 Peloponès; noms de persona: DGC Jeremias Bíblia Catalana (traducció interconfessional) [BCI] Jeremies;
altres noms: DGC amficcionia - DIEC2 amfictionia; DGC
pòntifex - DIEC2 pontífex). Els autors són conscients que
aquestes opcions, que són ben lúcides, comporten problemes,
de manera que adverteixen:
Tanmateix, una aplicació radical de les normes no aspirarà a
substituir formes consagrades per una tradició patrimonial de
segles: fem servir «Aristòtil» i «Isop» en comptes
d’«Aristòteles» i «Esop», quan ens referim al filòsof i al fabulista. Hi ha casos límit en què es pot admetre duplicitat de
formes, la considerada tradicional i la resultant de l’aplicació
de les normes de transcripció: «oceà» nom geogràfic, enfront
d’«Ocèan» teònim.

Crec que l’equanimitat i el bon criteri de traductors i editors
permetran resoldre els casos de duplicitat de formes que es
deriven de la norma i la tradició en contraposició amb les formes que provenen de l’aplicació dels criteris científics que han
emprat els autors d’aquest diccionari.
Penso que el Diccionari grec-català dirigit per Joan Alberich i Francesc J. Cuartero és una obra gegantina que honora d’una manera absoluta la llengua i la cultura catalanes
i totes les persones i institucions que l’han feta possible:
enhorabona! u
Joan Ferrer
(Universitat de Girona)
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Llibre
de les bèsties

Llibre de les bèsties,
(adaptació: Roc Casagran;
il·lustracions: Aitana Carrasco)
Sembra llibres,
Carcaixent 2015.

A

rran del set-cents anys
de la mort de Ramon
Llull (1232/35-1316)
els actes commemoratius i les
noves edicions d’obres seves

Pedres que
trenquen murs

Anna Cabot i Badia Bouia,
Pedra sobre pedra. Dietari
d’una mediadora intercultural,
Voliana Edicions,
Argentona 2015.

es multipliquen. Un dels seus
llibres més populars i assequibles, juntament amb el Llibre d’Amic e Amat, és El llibre de les bèsties, del qual ja
disposàvem d’unes quantes
edicions (Barcino, Proa, Angle Editorial, Laertes, Bromera, Edicions 62, Barcanova...), però que pel que
sembla serà una de les estrelles d’aquest «Any Ramon
Llull» que acabem d’encetar,
ja que n’han començat a sortir
o se n’anuncien noves edicions, d’allò més variades i per
a franges d’edat molt diverses. Per què aquesta tria i
aquest, podríem dir, èxit? Bàsicament, a parer meu, per
dos motius: perquè es tracta
d’una de les obres més assequibles i populars de Llull, i,
sobretot, perquè, malgrat ser
un llibre escrit fa més de setcents anys, és d’una gran actualitat, ja que la reflexió que
fa sobre les lluites pel poder,
les intrigues de palau, les en-

veges entre els més poderosos... resulten d’allò més aplicables als temps que ens ha
tocat de viure.
Bromera, per exemple,
n’ha editat una adaptació infantil a càrrec de Teresa Broseta, ben interessant i ben
resolta, per molt que pugui
ser discutible, per exemple,
que hagi prescindit de la majoria dels «eiximplis», o
exemples, que tant caracteritzen l’obra. Una altra de les
que ja tenim al mercat, adreçada a un públic adult, és la
de Sembra Llibres, que voldria recomanar-vos espe
cialment avui, ja que en Roc
Casagran n’ha fet una adaptació d’allò més fidel, actual i
assequible, cosa que sempre
és d’agrair. No cal dir que
l’obra té les set parts en què
la va dividir Llull i que l’autor
ha tingut cura de situar-la perfectament en el Fèlix o Llibre
de meravelles, del qual forma
part. A més, un breu pròleg

en justifica la nova edició
alhora que en destaca l’actualitat. Una obra, com tots deveu saber, que té per protagonistes una colla d’animals
que, com s’esdevé en les faules, actuen com els humans i
en resumeixen actituds, comportaments... Uns animals
que, com diu el pròleg, «ens
serviran de mirall de nosaltres mateixos» (p. 13), alhora
que ens permetran de «fer el
paral·lelisme necessari a la
societat del segle xxi» (p. 13).
Val a dir que les il·lustracions
d’Aitana Carrasco, en la més
pura tradició francesa d’un
Hyacinthe Rigaud i d’un J.J.
Grandville, per exemple, en
són un reflex d’allò més aconseguit. Sens dubte una bona
aproximació, rigorosa i d’allò
més acurada, a un clàssic que
molts països voldrien tenir
com a propi. u

Prendre la decisió. Marxar del país. Deixar enrere
la família, els amics, la
feina. Travessar un mar que
no solament separa dos continents sinó dues maneres
d’entendre el món. Arribar a
un país nou, amb una cultura diferent, amb una llengua desconeguda. I intentar
fer-s’hi un lloc, entre mirades de desconfiança i de reprovació. Fer les feines que
ningú no vol fer. O potser ni
això. Somnis que es fan rea
litat i somnis que esdevenen
miratges.
Aquest és el fil conductor
de les històries que ens presenten l’Anna Cabot i la Badia Bouia en Pedra sobre
pedra. Dietari d’una mediadora intercultural, el llibre
que acaba de publicar Voliana Edicions i que ens acosta
les vivències reals de dones
–i també d’alguns homes– reals, arribats a Catalunya des
de l’altra banda de l’estret de
Gibraltar amb la il·lusió de

recomençar des de zero. Són
dotze històries que ens parlen
de precarietat i de pobresa,
de les dificultats de les persones nouvingudes, però que
també deixen una porta
oberta a l’esperança i a l’anhel d’integrar-se en el país
d’acolliment. La tasca dels
mediadors interaculturals
se’ns mostra del tot imprescindible per a garantir la cohesió social, i els diversos
capítols del llibre ens permeten d’endinsar-nos en una realitat social que sovint percebem d’una manera esbiaixada
o incompleta.
Pedra sobre pedra és,
doncs, un llibre sobre la immigració en un país que al
llarg dels segles ha rebut importants fluxos migratoris i
que, tot i les dificultats addicionals que comporta el fet
de no disposar d’un Estat
propi, ha sabut trobar la manera d’integrar les persones
nouvingudes i de fer-les partícips del desig de construir

una societat més plural, més
oberta i més lliure. Una societat que, en definitiva, vol
que les persones immigrades
esdevinguin nous catalans. u

Pere Martí i Bertran

David Vila i Ros
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Comiat i presentació
Paraules de comiat
Fa dinou anys que sóc al capdavant de l’Associació
Llengua Nacional; concretament, des del dia 2 de maig de
1996. Des d’aquesta data he presidit l’Associació i he dirigit la revista que ara teniu a les mans. La primera que vaig
dirigir fou la número 17, i la darrera aquesta, la número
93; fan, per tant, un total de 77 revistes.
En aquesta avinentesa, doncs, primer de tot us dono
les gràcies per l’interès que heu mostrat envers la revista
Llengua Nacional, ajudant així el conreu de la nostra
llengua. Per a mi han estat uns anys de satisfacció, convençut que feia un bon servei. Cal dir, tanmateix, que
sempre he tingut al meu costat persones de gran prestigi
lingüístic, sense les quals no hauria pas estat capaç de
donar res de bo. Em sap greu de no anomenar-les totes,
perquè me’n deixaria massa; totes les que jo ara tinc en
la ment es mereixerien un homenatge; desgraciadament,
algunes ja han passat a millor vida. Sí, però, que faig
esment de dues, car sempre les he anomenades pilars
meus: els amics Albert Jané i Josep Ruaix. Tots dos continuaran donant suport, igual com han fet amb mi, a la
persona a qui ara encomano l’Associació.
En aquest número, per consegüent, m’acomiado de
vosaltres i dono pas a una persona que ben segur ho
farà millor que no pas jo: serà presidenta de l’Associació
Llengua Nacional i directora de la revista homònima la
senyora Mercè Espuny, molt motivada per la llengua i la
revista; és molt bona correctora, d’amplis coneixements

en tema de xarxes telemàtiques, treballadora i responsable. En aquesta nova etapa endegarà nous projectes. Us
demano que li feu confiança i ensems us agraeixo la que
sempre heu dipositat en mi. Ella mateixa se us presenta
amb les paraules que vénen després d’aquesta meva nota.
Ramon Sangles

Paraules de presentació
Sóc Mercè Espuny i Pujol, lingüista a ple temps (correctora, traductora, assessora, professora). L’amor per la
llengua em ve de lluny, i ja fa una pila d’anys que col·laboro
en aquesta revista. De fet, sóc deixebla de Josep Ruaix, i
em sembla que, dit això, ja no cal especificar res més.
Emprenc aquesta nova etapa amb molta il·lusió, amb
moltes ganes de fer coses, de digitalitzar la nostra publicació i, també, de fer-la arribar arreu.
I no voldria pas que ningú pensés que arribo disposada
a fer grans canvis… No. La revista es continuarà publicant en format paper, com sempre, i mantindrà tots els
apartats que té ara i que la caracteritzen; senzillament,
cercarem nous autors, ja que alguns s’han anat jubilant,
n’actualitzarem la imatge corporativa i procurarem que
sigui coneguda a les xarxes socials.
Confio en el vostre suport i, per a qualsevol comentari
que cregueu oportú, us deixo la meva adreça electrònica:
direccio@llenguanacional.cat.
Gràcies!				Mercè Espuny

Ramon Sangles i Mercè Espuny
amb els dos grans mestres:
Albert Jané i Josep Ruaix

La nova Junta Directiva
de Llengua Nacional

