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E D I TO R I A L

Cent números de «Llengua 
Nacional»
Vist amb perspectiva, el fet que la revista LLENGUA 

NACIONAL hagi arribat al número 100 sembla un 
miracle. 

En efecte, d’iniciatives, en tots els camps, n’hi ha 
moltes. De perseverança a continuar, amb la fatiga i 
la rutina que totes les empreses comporten, no n’hi 
ha tanta. I més encara quan es tracta d’una empresa 
basada en el voluntariat, com és el nostre cas. Per 
això, contemplar un centenar de números, que van 
des de l’1-2, publicat a l’octubre-novembre de 1991, 
fins al present no deixa d’inspirar un sentiment de 
goig i complaença. 

Goig i complaença, sobretot, pel fet que s’ha acon-
seguit, durant més de vint-i-cinc anys, d’aplegar les 
voluntats i les aportacions d’un gran nombre de perso-
nes unides bàsicament pel seu interès per la llengua 
catalana, aquesta llengua que té el seu domini his-
tòric des de Salses fins a Guardamar i des de Fraga 
fins a Maó, amb l’extensió transmarítima de l’Alguer.
 
Això ens fa pensar que una tal llengua, malgrat que 
ha sofert i sofreix tantes adversitats —ben reflectides 
en nombrosos articles que s’han anat publicant dins 
LLENGUA NACIONAL—, té una gran capacitat de 
«resiliència», com se sol dir actualment, i, per tant, 
la seva pervivència és esperançadora. Una garantia 
per a aquesta esperança és el mateix fet dels dife-
rents relleus efectuats en la marxa de la revista i de 
l’associació homònima que l’edita. La van comen-
çar uns (pertanyents a una generació que, en part, 
ja ha passat a millor vida), la van prosseguir uns 
altres (que avui dia pertanyen majoritàriament a la 
categoria dels jubilats laborals) i la guien actualment 
uns tercers (que gaudeixen d’una envejable energia 
juvenil). Seria molt llarg donar noms d’aquestes per-
sones que han tirat endavant LLENGUA NACIONAL 
durant totes les seves etapes, però creiem just de fer 
una excepció esmentant en Ramon Sangles i Moles, 

home d’il·lusió i empenta que durant molts anys ha 
carregat sobre les seves espatlles el pes de l’associ-
ació i de la revista. 

Una altra característica que creiem que cal remarcar 
en aquesta pàgina editorial del present número 100 
és que Llengua Nacional és una associació indepen-
dent. Té afinitats i lligams, té simpaties i col·laboraci-
ons amb altres entitats, però no en depèn. Va néixer 
per defensar l’ús i el bon ús del català i s’ha anat man-
tenint en aquesta línia, coincidint a vegades amb uns, 
a vegades amb altres; però, repetim-ho, conservant 
la seva llibertat d’opinió, que tant enclou la lloança i 
l’estímul, quan ho creu convenient, com la crítica i la 
reserva, quan algun fet sembla merèixer-ho, sempre 
dins una notable varietat de sensibilitats, dins el seu 
si, en apreciacions i judicis sobre coses concretes.

En fi, arribats gairebé «miraculosament» —com 
dèiem al principi— a aquesta fita del número 100 de 
la revista LLENGUA NACIONAL, l’associació homò-
nima ha organitzat un acte de celebració al qual con-
videm tots els nostres associats, subscriptors, lectors 
i simpatitzants (els detalls de l’acte es faran saber 
per altres conductes). I des d’ací ens congratulem 
de l’efemèride, donem les gràcies a tothom qui ens 
ha ajudat i ens ajuda i manifestem la confiança que 
la singladura d’aquest mitjà d’expressió pugui encara 
arribar a altres ports i assolir altres objectius. Tot sigui 
pel bé d’aquesta llengua que confereix caràcter naci-
onal al conjunt de territoris que la tenen com a herèn-
cia preciosíssima. 

Dos apunts finals: 1) En aquest número ha semblat 
oportú de dedicar la nostra atenció especialment als 
qui foren pioners en la normalització del català cap 
a finals de l’època franquista. 2) Havent aparegut 
recentment el llibre Ortografia catalana, de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i tractant-se d’una obra important, 
en palarem en els pròxims números.
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En aquesta edició especial de commemoració dels 
cent números de la nostra revista, hi reservem 

un espai dedicat a l’Associació Llengua Nacional, 
fundada el 14 de juny de 1991, a fi de donar-la a  
conèixer als subscriptors i lectors que no en són 
socis, com també als associats que encara no fan 
ús del web ni del blog de l’entitat. La nostra inten-
ció és mantenir aquest espai informatiu en les prò-
ximes edicions.

L’Associació Llengua Nacional va ser fundada l’any 
1991 per a defensar el català de les accions que el 
discriminaven, promoure’n la normalització, vetllar 
per una llengua genuïna i convertir-la en el mitjà de 
comunicació habitual als Països Catalans. Després 
de prop de vint anys de direcció de l’Associació per 
part de Ramon Sangles (des de 1988), a primers del 
2016 es constituí una nova junta, presidida per Mercè 
Espuny i amb un equip molt dinàmic, amb la inten-
ció de dur a terme un projecte ambiciós de renovació 
i creixement de l’entitat: arribar a tothom a base de 
tenir més presència a les xarxes i d’organitzar acti-
vitats sobre tots els aspectes del món de la llengua 
catalana, tant d’interès general com adreçades als 
lingüistes professionals.

A partir del 14 de juny del 2107 es produí una rees-
tructuració de la Junta de Govern, la presidència de 
la qual va recaure en Abel Carretero, abans secretari. 
L’equip resultant, format per cinc dels membres antics 
més tres noves incorporacions, continua aquesta 
mateixa línia d’expansió i dinamització.

L’associació 
Projecte web

Primer de tot, vam pensar que, per a donar aquest nou 
impuls a l’entitat, ens calia tenir una eina de difusió 
potent, atractiva i actualitzada, que ampliés el nostre 
horitzó a un públic jove, i per això vam encarregar 
l’elaboració d’un nou web, a fi que qualsevol visitant 
pogués fer-se una idea del que Llengua Nacional 
ofereix. Aquest web (http://llenguanacional.cat/) no 
és encara complet, però ja està en funcionament i 
presenta diverses possibilitats: seguir l’actualitat de 
l’Associació; consultar l’índex de revistes i accedir a 
la majoria dels articles que s’hi han publicat; fer-se 
soci de Llengua Nacional o subscriure’s a la revista; 
conèixer els punts de venda de la revista i consultar-ne 
els criteris d’edició de cara a futures col·laboracions; 
enllaçar amb altres eines de difusió, com ara Twitter; 
participar en jocs lingüístics. Aquesta darrera possi-
bilitat, anomenada #CATenJoc, consisteix a plante-
jar una pregunta relacionada amb algun aspecte de 
la llengua, pensada per Albert Jané, que publiquem 
cada dimarts perquè els lectors hi participin a través 
de Facebook, Twitter o Instagram. Les respostes i les 
explicacions corresponents surten el dijous al web. És 
una manera motivadora d’interessar-se per aprendre 
més sobre la nostra llengua.

El cicle «Parlem-ne!»

El cicle «Parlem-ne!» es va concebre com un seguit 
de taules rodones, amb periodicitat trimestral, sobre 
temes d’actualitat lingüística, amb ponents de crite-
ris diferents que donessin peu al debat crític i positiu 
amb la participació del públic assistent.

Per a la primera, celebrada el 7 de març, vam triar un 
tema candent i polèmic, «La Gramàtica de la llengua 
catalana de l’IEC, a debat», i també escollírem un lloc 
emblemàtic: el xalet modernista de l’Esquerra de l’Ei-
xample barceloní, la Casa Golferichs.  L’acte, conduït 
per Màriam Serrà, tenia com a ponents Neus Nogué, 
professora de lingüística catalana de la Universitat 
de Barcelona; el gramàtic Josep Ruaix, i el cap d’As-
sessorament Lingüístic de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, Ernest Rusinés.

L’èxit de convocatòria fou tan gran, que s’havien 
format llargues cues a l’entrada una bona estona 

Tot seguit us fem cinc cèntims de les principals nove-
tats de l’Associació des de l’inici del 2016.
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abans d’iniciar l’activitat. Malauradament, la capaci-
tat del local va ser insuficient, i més d’una cinquantena 
de persones van haver de tornar-se’n a casa sense 
poder assistir al debat.
 

Tenim prevista una nova taula rodona del cicle per a 
aquest darrer trimestre, amb data encara per deter-
minar. Quan en tinguem tots els detalls, a més d’in-
formar-ne els associats i subscriptors, els podreu 
consultar al nostre web.

Premis rebuts

Durant l’any 2017 hem anat recollint els fruits sem-
brats des de l’inici de Llengua Nacional. Això s’ha fet 
palès en forma de reconeixements públics envers la 
tasca de l’Associació, així com també envers la d’al-
guns dels seus membres fundadors.

- El 20 de maig la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL) oferia a la Sala Palladius de 
Pallejà (Baix Llobregat) la setzena edició dels Premis 
Nacionals Joan Coromines. La nostra associació fou 
una de les entitats premiades, per «la tasca de divul-
gació i defensa dels valors de la llengua catalana i 
per impulsar-ne el bon ús i coneixement». Altres enti-
tats i particulars guardonats pel seu compromís amb 
la normalització lingüística, cultural i nacional van ser 
El Punt Avui TV, el Col·lectiu Blanc-i-Blau Roger de 
Llúria, l’actor Toni Albà, la Coral Pau Casals i, a títol 
pòstum, Jordi Carbonell.

En un vídeo que mostrava la trajectòria i activitat 
dels guardonats, vam comptar amb unes parau-
les d’encoratjament del president de la Generalitat 
de Catalunya, Carles Puigdemont. L’acte també va 
comptar amb un parlament de Víctor Alexandre, lec-
tures de poemes patriòtics i l’actuació de la Coral 
Pau Casals.

Enguany el premi era encara més especial, en coinci-
dir amb els vint anys de la mort de Joan Coromines.

Podeu llegir la crònica d’aquest acte a:
Enllaç per al QR: 

- El 28 de juny tenia lloc a l’Espai Endesa de Barcelona 
la IV Nit de les Revistes i la Premsa en Català, orga-
nitzada per l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català (APPEC) i que comptà amb la presència i 
les paraules de suport de la presidenta del Parlament 
de Catalunya, Carme Forcadell.

En aquesta edició, en què es premiaven per primera 
vegada persones del món cultural i dels mitjans de 

Podeu llegir-ne la crònica, de Sever Salvador, aquí: 
Enllaç per a crear el QR: 

En el YouTube també teniu disponible l’enregistrament 
en vídeo de l’acte.

Per a la segona taula rodona, celebrada el 29 de maig, 
el tema escollit fou «Per a què serveixen els filòlegs?». 
Escarmentats per la imprevista afluència massiva de 
públic de la primera, per curar-nos en salut, ja ens 
havíem procurat un espai que oferís més capacitat: 
el Centre Cívic Sagrada Família. L’acte, conduït per 
Maria Rosa Bayà, comptà amb les ponents Montse 
Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua 
Catalana, l’escriptora i professora Gemma Pellisa, 
i Mireia Plana, vice-presidenta de Plataforma per la 
Llengua.

A part de la qualitat de les membres de taula, cal 
destacar l’interès i la participació del públic, que no 
parava de fer preguntes i intervencions, de manera 
que vam haver de cloure l’acte amb algunes mans 
encara alçades.    

En aquest codi QR podeu consultar la crònica de 
l’acte, de Jordina Coromina:

http://llenguanacional.cat/per-a-que-
serveixen-els-filolegs-i-la-funcio-
poliedrica-necessaria-de-la-filologia-
catalana/

http://llenguanacional.cat/xvi-edicio-
del-premi-nacional-joan-coromines/

http://llenguanacional.cat/
taula-rodona-gramatica-iec/
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comunicació a títol individual, Llengua Nacional va 
rebre una distinció pels vint-i-cinc anys d’existència 
de la revista, en un acte reivindicatiu i alhora festiu, 
en què els diversos representants polítics i de les 
associacions assistents van encoratjar la premsa a 
continuar ferma, perquè en el futur país ha de ser clau 
en la defensa d’un model de llengua culta.

Bona nit!

Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya, Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, autoritats, amics i amigues.

En primer lloc, en nom de l’Associació Llengua Nacional, donem les gràcies a l’APPEC per aquest reconei-
xement que ens fa avui i que ens honora com a associació dedicada a la defensa de la llengua. Nosaltres 
també volem fer un reconeixement a l’APPEC, ja que des del 1983 és al peu del canó defensant els petits 
editors en català i cohesionant-nos entre tots perquè tinguem visibilitat en els grans mercats de consum 
cultural, sovint dedicats a la promoció de personatges que de culturals en tenen ben poc.

La nostra és una associació que, a partir de l’any 1991, vol vetllar per la llengua catalana, pel seu bon 
ús. Una de les principals eines amb què comptem és la revista Llengua Nacional, que enguany arribarà 
al número 100. També fem taules rodones i altres activitats en relació amb la llengua i la cultura. Però, 
malgrat els esforços que molts hi hem dedicat —no tan sols Llengua Nacional, sinó també moltes altres 
persones i entitats—, la situació encara és lluny de la normalitat. No podem (ni volem) caure en el discurs 
del conformisme; cal seguir actuant i lluitant per defensar la llengua i la cultura. No podem arronsar-nos 
ni defallir. No podem fer veure que no hi tenim res a dir.

Si volem un país més lliure i més just —i tant de bo que ben aviat el tinguem—, també hem de voler un 
país més fort lingüísticament i culturalment. Cal que traguem profit de l’únic indicador sociolingüístic que 
realment ha millorat molt: el percentatge de població que té un coneixement de català suficient per a fer-ne 
ús. Si no ho fem nosaltres, ningú no ho farà per nosaltres. Hem de dir ben clar que el català no depèn de 
ningú més que de nosaltres. Sense la seva gent, una llengua està destinada al fracàs. Fa tres-cents anys 
que remem contra corrent, però tot i això tenim opcions de sortir-nos-en si entre tots creiem en la llengua 
i la defensem dels atacs que rep contínuament per part d’un estat que malda per ofegar-nos, per rele-
gar-nos a una posició insignificant i d’inferioritat cultural i lingüística. Cal que l’encara insuficient norma-
tiva que tenim per a defensar la nostra llengua no continuï quedant morta en un paper sinó que s’apliqui.

Creguem-nos-ho! Lluitem per la nostra llengua! Només així podrem dir a les generacions que ens seguiran 
que tenim un país lliure amb una llengua forta, potent, útil i necessària; una llengua amb futur i per al futur.

A Llengua Nacional estem disposats a fer-ho, com ho hem fet fins ara, i us encoratgem a tots a acompa-
nyar-nos en aquest camí. Esperem i desitgem que no calgui esperar vint-i-cinc anys més per a poder dir 
que ho hem aconseguit.

Presidenta, conseller, autoritats, amics i amigues… Que no us tremoli el pols a l’hora de defensar el país, 
la llengua i la cultura! Endavant!

Moltes gràcies!

Reproduïm el discurs del president de Llengua 
Nacional, que recollí el guardó acompanyat dels 
membres assistents del Consell Assessor i de la 
Junta, Marc Sangles i Màriam Serrà, amb l’absència 
a l’escenari del veterà membre Marcel Fité, que havia 
marxat abans del lliurament del premi per atendre 
altres compromisos.

Podeu llegir la crònica d’aquesta vetllada a

http://llenguanacional.cat/
reconeixement-appec-25-anys-revista/
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Reconeixements a membres 
de Llengua Nacional

Guardó per a Albert Jané i Riera

El 27 de febrer, Plataforma per la Llengua, en la quarta 
edició dels Premis Martí Gasull i Roig, atorgava per 
primera vegada un guardó especial del jurat, que 
va recaure en Albert Jané, col·laborador assidu de 
Llengua Nacional i membre tant del Consell Assessor 
de la revista com de la Junta de Govern de l’Associ-
ació. Jané rebia aquest premi en reconeixement «a 
la seva llarga trajectòria de fidelitat a la llengua cata-
lana», així com pel seu «paper en la construcció d’un 
imaginari col·lectiu infantil en llengua catalana a través 
de la revista Cavall Fort» i per la «contribució acadè-
mica com a gramàtic al Termcat i a l’IEC».

Trobareu la crònica d’aquest acte a:

http://llenguanacional.cat/
albert-jane-premi-jurat-marti-gasull

http://llenguanacional.cat/
merescut-homenatge-a-josep-ruaix/

Homenatge a Josep Ruaix i Vinyet

El nostre infatigable gramàtic i un dels impulsors de 
la revista, Josep Ruaix, membre també del Consell 
Assessor, va ser homenatjat el 2 de setembre a la vila 
de Moià, per iniciativa de Ruta Pompeu Fabra, en una 
trobada que combinava la part formal de salutacions 
institucionals amb glosses de l’obra ruaixiana i altres 
parlaments a l’Auditori de Sant Josep, al migdia, i amb 
la lúdica, que comprenia un dinar al bellíssim indret del 
terme municipal conegut com la Torre de Casanova, 
antiga propietat dels avantpassats de Rafel Casanova. 
 
Podeu llegir la crònica d’aquest acte a:

Tota aquesta informació, i molta més, la trobareu al 
web de Llengua Nacional —on us dirigeixen tots els 
codis QR de més amunt—, i que us convidem a visitar. 
Entreu-hi, busqueu i remeneu; però, sobretot, parti-
cipeu en les propostes que hi trobareu i ajudeu-nos 
a millorar en aquesta passió que compartim per la 
nostra llengua. 

Llengua
Nacional

Nom    Cognoms     NIF
Adreça
Codi postal    Població             Comarca
Telèfon       Adreça electrònica 
 Signatura

Subscripció a la revista trimestral llengua nacional pel període d’un any, pror rogable, si no hi ha 
ordre en contra, en la modalitat de:
     50€ = soci protector  35€ = soci numerari           25€ = subscriptor regular

Formes de Pagament

     ingrés directe al compte ES24 3025 0005 8514 3327 9541 (Caixa d’Enginyers)
     IBAN

Adreceu aquesta butlleta a:  
Associació llengua nacional   /   C. de Sant Pere Més Alt, 25  /   08003 Barcelona 
o bé faciliteu-nos les dades a l’adreça electrònica info@llenguanacional.cat

Subscripció
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La paraula

Atès que Catalunya està passant per una situació d’excepcionalitat política, a llenGua nacional hem 
cregut convenient de reproduir el text que Joan Solà (ACS) va llegir al Parlament de Catalunya, el juliol 
del 2009, en què va dir als diputats que tenien «la responsabilitat de fer que aquest poble no se sentís 
subordinat a cap altre». Avui, més que mai, reivindiquem aquesta responsabilitat! 

   Joan Solà. Parlament de Catalunya, 1.VII.2009

1

Em sento molt honrat, senyors diputats, de trobar-me 
entre vostès en aquesta institució tan noble i antiga 
de la democràcia i de la paraula.

Avui els vinc a parlar precisament de la paraula.
La paraula, aquesta misteriosa, insondable, 
entranyable propietat dels humans, que ens diferencia 
de la resta d’éssers vius.

La paraula, que ha produït monuments eterns de 
bellesa i harmonia humana com ara la Bíblia, el 
Mahabarata, l’Alcorà, la Divina comèdia, la Ilíada, 
Don Quijote de la Mancha, el teatre de Shakespeare. 
O L’Atlàntida, La plaça del Diamant. 

Vostès, senyors diputats, s’han de sentir orgullosos 
de traballar precisament amb aquesta mal·leable 
i nobilíssima pasta de la paraula. La paraula, que 
tantíssimes vegades i en tants teritoris ha evitat que 
els neguits, les dèries i les necessitats humanes 
esdevinguessin pólvora. Diguem-ho tot, però: també 
la paraula ha servit massa vegades (i aquests anys 

que vivim ens ho mostren de manera lamentable i 
emblemàtica) per enganyar, enverinar i enfrontar els 
pobles d’Espanya. 

Els honors que aquests dos últims mesos se m’han 
concedit són la causa que avui jo sigui entre vostès. 
Potser vostès han cregut que era bo i escaient que 
un especialista de la paraula els fes un dia companyia 
en aquesta noble sala. Potser vostès han percebut 
almenys una petita part dels neguits que aquests 
dos mesos m’han arribat a mi d’una gran quantitat 
de ciutadans, en forma de cartes, de telefonades, 
de correus electrònics, de SMS, de rumors orals, 
d’articles a la premsa, d’entrevistes, de programes de 
ràdio i TV. A mi m’ha semblat entendre que una notable 
quantitat de ciutadans volia que algú els prestés la 
veu, la paraula, potser una veu nova, diferent de la 
professional de vostès. Doncs accepto de prestar 
la paraula a aquests conciutadans, i amorosament, 
ardentment —com el cuiner, vestit de blanc, prepara 
les llepolies del convit— he preparat les paraules que 
avui els vinc a dir.

Em limitaré a l’objecte principal de la meva dedicació, 
la llengua catalana. I, com fan vostès cada dia, 
intentaré defensar, modestament però amb la màxima 
sinceritat, la meva posició respecte d’aquesta llengua.

2

La llengua catalana no està bé de salut: ni de salut 
política ni de salut social ni de salut filològica.

a) Per salut política em refereixo al marc estatal de 
referència. Quan es va pactar la Constitució es va 
cometre la gran debilitat d’acceptar la desigualtat 
legal de les llengües de l’Estat. El castellà esdevenia 
sobirà, indiscutible, obligatori, amb drets il·limitats. Les 
altres llengües ipso facto esdevenien subordinades, 
inferiors, voluntàries, vergonyants.
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Però em refereixo també a l’actitud secular de la 
immensa majoria dels espanyols monolingües 
envers la diversitat de tota mena, i concretament 
envers la diversitat lingüística. La ideologia estatal 
ha sigut monolítica en aquest punt: s’ha escampat 
de mil maneres durant els darrers segles i ha creat 
o reforçat un sentiment advers, sovint de rebuig clar. 
Ho sap tothom i tots ho diem amb la boca petita i amb 
pena profunda: els «espanyols» no acceptaran mai 
que els bascos, els gallecs i nosaltres parlem una 
altra llengua.

Tampoc no sembla que puguin acceptar mai altres 
diferències, sobretot una: la diferència de sentiment 
patriòtic. Almenys en dues coses els «espanyols» se 
senten tots units enfront dels altres: en la bandera i 
en la llengua.

Per tant, els altres vivim contínuament amb un 
sentiment d’impotència, de limitació radical de la 
nostra vida ordinària respecte de la resta d’espanyols; 
de no ser iguals que els altres espanyols, sinó 
inferiors pel que fa a drets i a tranquil·litat interior i 
exterior. Quan sortim del nostre territori, els qui hem 
nascut aquí i sentim com a prioritària la nostra terra 
i la nostra llengua, ens movem per les Espanyes 
amb un sentiment d’inseguretat, de neguit, sempre 
tement que algú ens interpel·li negativament sobre 
la nostra manera de ser i de parlar. Això hauria de 
tenir conseqüències polítiques clares en els partits 
dels territoris catalanoparlants, en el sentit que ens 
és imprescindible i urgent de modificar les nostres 
relacions —i les regles de joc— amb Espanya. Però 
deixaré aquesta branca de pensament, que ens 
distrauria del tema principal.

b) La salut social es podria concretar en aquella frase 
que hem repetit infinitat de vegades: s’estudia català 
en el sagrat clos de les aules però es parla castellà 
en l’àmbit lliure, obert i alegre del pati. Hem convertit 
la frase en eslògan però no hem aconseguit que ens 
mogués gaire d’una manera de fer que només ens 
condueix a empitjorar la situació.

 Fa trenta anys que, sense treva, els uns afirmen la 
mort del català i els altres la neguen amb la mateixa 
vehemència. ¿Han sentit mai, senyors diputats, 
una polèmica semblant per al francès, per a l’italià, 
per a l’alemany, per al castellà? Per al castellà sí, 
però precisament referida als territoris on aquesta 
llengua no és o no era patrimonial. Cínicament, 
sarcàsticament ha esdevingut també un eslògan que 
en aquests territoris ofeguem el castellà. Que fàcil és 
crear eslògans!; que fàcil és llançar sarcasmes contra 
els qui no poden defensar-se perquè no tenen els 

totpoderosos mecanismes de les lleis, de l’exèrcit, 
dels vots majoritaris, dels grans mitjans d’intoxicació 
(anava a dir d’informació)! I si aquest eslògan, aquest 
dard enverinat, el llança una persona que viu entre 
nosaltres, aleshores aquesta persona és un cínic, un 
sarcàstic i un enemic d’aquest poble. És un enemic 
d’aquest poble perquè, actuant així, no pretén altra 
cosa que enfrontar les persones que vivim aquí i 
debilitar una de les dues llengües, sempre la mateixa.

Fa trenta anys que diem, que ens diem, que aquí 
no hi ha conflicte lingüístic, que nosaltres som un 
exemple de convivència. I fa trenta anys que sabem 
que això és un altre sarcasme, que només serveix 
per fer callar la meitat del país, que ha heretat i vol 
conservar la llengua del país. Aquesta meitat del país 
ha mig callat, potser sí, però al preu de constatar 
amargament com la seva llengua anava tenint un 
espai vital cada cop més reduït, que s’nava, ara sí, 
ofegant.

Fa trenta anys que esmercem energies reclamant 
el català a Europa, perquè no podem reclamar-lo 
on caldria, al Congrés dels Diputats; i perquè ens 
hem fatigat reclamant-lo als carrers de Barcelona, 
de Palma de Mallorca, de València, de Perpinyà, 
d’Alcant, de l’Alguer o de Fraga.

Cada any, precisament en aquesta època, ens hem de 
sentir humiliats o desorientats per la mateixa cançó de 
l’enfadós que l’examen de català de selectivitat és més 
difícil que el de castellà. Els mitjans de comunicació 
ens intoxiquen en lloc de clarificar la situació: en lloc 
de denunciar que falla un sistema educatiu que no 
pot proporcionar a la llengua catalana tota la força 
i l’exigència que necessita en aquesta societat; en 
lloc de denunciar que no hi ha pas una qüestió de 
dificultat sinó d’ideologia: el català no és digne de 
ser, no té dret a ser una llengua tan «difícil» i tan 
estrictament exigible com qualsevol altra matèria; en 
lloc de subratllar que el castellà és hegemònic pertot 
arreu (als mitjans de comunicació, als locals i ambients 
lúdics i de relació social, etc.) i que en aquesta llengua 
es pot fer i es pot expressar tot.

c) La mala salut filològica del català és també fàcil de 
percebre. Em refereixo a la degradació alarmant de 
totes les seves estructures, fonètiques, sintàctiques, 
fraseològiques, lèxiques; al fet que sigui una llengua 
de per riure (o de per riure-se’n!), una llengua que sí 
però no; una llengua de segona o tercera, vaja; una 
llengua subordinada. D’una banda, per exemple, molts 
programes de ràdio i televisió adopten impunement 
aquest pastitx des de fa dècades. D’una altra banda, 
devem ser el poble de la terra que té més tractats de 

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 0  |  3 r  t r i m e s t r e  2 0 1 7

1 0 E S P E C I A L  N Ú M E R O  1 0 0



barbarismes i més llibres d’estil (entre nosaltres llibre 
d’estil és un eufemisme de tractat de barbarismes i 
solecismes). En tercer lloc, tots vostès, tots nosaltres, 
tota la classe social més o menys benestant —
si alhora és més o menys sensible als aspectes 
lingüístics—, tots els universitaris, tots els membres 
d’acadèmies, tots els metges, els arquitectes, els 
polítics, els dirigents de banca, els artistes i fins els 
novel·listes ens preguntem contínuament —mig 
fent-hi broma, però amb una pena profunda que volem 
amagar per poder continuar vivint— si en català això 
o allò és correcte, o com es diu en català tal o tal 
altre objecte, tal o tal animal o planta o concepte; 
o simplement «traduïm» mot a mot qualsevol cosa 
que ens ve als llavis o al pensament en castellà, en 
francès, en italià, en anglès.

I aquesta tercera mala salut no és gaire o gens 
tinguda en compte en l’etern i irritant debat sobre la 
salut de la llengua. No és gaire tinguda en compte 
però és d’una importància decisiva: a ningú no li és 
agradable o tolerable d’usar una llengua insegura, 
degradada, que es percep clarament com un patuès 
d’una altra o, pitjor encara, com una cosa que no ens 
la podem treure de sobre però que ens molesta, que 
de fet no ens serveix per a res perquè podem cobrir 
amb l’altra llengua totes les necessitats de la vida 
de cada dia.

Som, doncs, una comunitat lingüísticament malalta 
des de fa molts anys, des de segles. ¿Es pot tolerar 
que una comunitat s’hagi de qüestionar contínuament 
la bondat, la genuïnitat d’allò que parla? ¿Que els 
nostres filòlegs hagin d’esmerçar un temps enorme a 
fer llistes de paraules elementals i de fenòmens que 
tenim contaminats? ¿Que els pedagogs hagin de 
començar contínuament de zero? Això sol, senyors 
diputats, encara que no hi hagués res més, seria un 
motiu suficient de reflexió profunda per a les classes 
dirigents. ¿Volem o no volem ser un país normal?

3

¿Causes, solucions?

Ni l’oportunitat que avui generosament m’han ofert 
en aquesta cambra, senyors diputats, ni la meva 
preparació no em permeten d’aprofundir en les 
causes i en les solucions. Em limitaré a verbalitzar 
amb brevetat quina és la síntesi que a mi em sembla 
que ens situa en algun punt positiu, dinàmic, útil.

La causa remota, però persistent, és l’esmentada 
actitud hostil de l’espai polític on ens ha tocat de 
viure envers tota llei de diversitat.

La causa més propera i apamable, però també ja 
bastant anquilosada, interioritzada, és que vivim 
des de fa segles amb la sensació de ser un poble 
subordinat. Una sensació acceptada potser com a 
fatal, com a indefugible, i clarament reforçada de tant 
en tant per esdeveniments inequívocs, com ara els 
dos actuals del finançament i de l’Estatut.

Aquesta sensació col·lectiva, inevitablement 
contamina els individus: com a individus, també 
tenim interioritzada la sensació d’inseguretat a la vora 
d’altres espanyols que no tenen vel·leïtats polítiques 
o no tenen una llengua molesta.

I per tant, la inseguretat es transmet a la llengua. 
Perquè la llengua, senyors diputats, per a les persones 
que la tenim com a patrimoni, és tan inseparable de 
nosaltres mateixos com ho és la sang, com ho és 
qualsevol aspecte de la nostra personalitat, el nom 
que portem o el color de la pell.

Vull dir que jo veig una relació íntima entre la 
col·lectivitat, els individus i la llengua. La llengua no 
pot ser normal si no ho són els individus i si no ho és 
la comunitat que la parlen.

I sembla innegable que una comunitat no pot tenir 
una vida normal, plena, tranquil·la i optimista mentre 
se senti subordinada, mentre visqui amb la sensació 
que hem dit d’inseguretat, de dependència. Mentre 
d’una manera o altra accepti aquesta situació i 
en parteixi com a principi polític d’actuació. No: 
l’actuació, amb aquest punt de partida, serà sempre 
limitada, insatisfactòria, ineficaç, irritant.

Potser això que acabo de dir equival a haver descobert 
la Mediterrània. Però calia descobrir-la. Calia saber 
on hi ha les causes profundes dels fets visibles.

Fa trenta anys que neguem la realitat lingüística 
en què ens trobem immergits: neguem que la 
llengua recula de manera alarmant, neguem que 
els catalanoparlants tinguem problemes lingüístics. 
Negant la realitat no tindrem mai ni voluntat ni 
recursos per millorar-la i superar-la. Al capdavall, 
la realitat és la que és, i el polític té la missió de 
millorar-la per als ciutadans, no pas de lamentar-la.

Cal, doncs, plantejar la situació de manera clara i 
radical: no podem acceptar de viure més temps amb 
l’estigma de ser una col·lectivitat mal encaixada en 
l’espai polític que ens ha tocat; de ser uns individus 
disminuïts respecte dels que se senten plenament i 
orgullosament espanyols; de tenir una llengua que 
ens produeix la sensació i la inquietud que no és 
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ben bé una llengua, que és, com a molt, una cosa 
d’anar per casa, una cosa que no mereix el màxim 
respecte de tothom, una cosa que en realitat tampoc 
no ens fa cap falta per viure ni tan sols al territori on 
és patrimonial.

La primera condició, la bàsica i imprescindible, per 
arribar a alguna solució és que ens creguem plenament 
que ens cal preservar la nostra personalitat, i per tant, 
que estiguem disposats a arribar fins allà on calgui 
per aconseguir-ho.

Per començar, potser ja fóra hora que els 
parlamentaris i tots els altres ciutadans que tenim 
alguna responsabilitat ens proposéssim de fer 
recular de la Pell de Brau la ideologia integrista i 
reduccionista. No sé com; però si hem de continuar 
convivint amb els altres pobles d’aquest espai, això 
ha de ser imprescindible. Ens cal arribar a una 
situació comparable almenys a la de Suïssa, Bèlgica 
o el Canadà.

Paral·lelament, hauríem d’aspirar a crear les 
condicions polítiques i socials que facin que el català 
sigui, als territoris on es parla, una llengua útil i 
necessària. Aquests són els dos adjectius que els 
entesos no es cansen de subratllar com a totalment 
imprescindibles en aquest moment històric. Es tracta, 
ja ho sé, d’una qüestió enormement difícil, complexa, 
tenint en compte que hi ha en joc factors poderosos 
com els sentiments dels espanyols, la rica i forta 
llengua castellana que parlen molts ciutadans dels 
territoris catalanoparlants, l’economia, el turisme, les 
forces internacionals, les migracions, l’equilibri de 
la nostra societat. És difícil, però la dificultat queda 
molt diluïda quan hi ha un veritable poder polític i 
un sentiment natural irrenunciable de mantenir la 
personalitat pròpia, com veiem als països nòrdics que 
tenen lengües amb menys parlants que la nostra. La 
solució és difícil, però fa trenta anys que no volem 

afrontar-la des de l’arrel i simplement hi posem 
pedaços.

Els ciutadans percebem clarament que moltes de les 
accions que l’administració realitza a favor d’aquesta 
llengua són de poc fruit, com ara els cursos per a 
immigrats o fins i tot una iniciativa tan bona en ella 
mateixa com les parelles lingüístiques; i això, malgrat 
que treballen en aquestes iniciatives moltíssimes 
persones plenes d’il·lusió i d’abnegació. Altres 
accions ens arriben fins i tot a humiliar o a molestar, 
com ara aquella consigna d’anys enrere, el depèn 
de tu, o, recentment, el dóna corda al català. Totes 
aquestes iniciatives topen amb el handicap d’una 
societat esgotada de tanta lluita estèril, i incrèdula 
davant unes accions que es perceben clarament 
com a substituts impotents d’una voluntat política 
absolutament indiscutible que hauria de proporcionar 
d’una vegada a aquesta llengua el mateix estatus de 
les que són políticament «reconegudes». 
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Afortunadament, el nostre país té voluntat inequívoca 
de tirar endavant malgrat tot això. I té un potencial 
humà, tècnic i científic de primera categoria per 
aconseguir-ho. Aprofitem, senyors diputats, vostès 
i tots els altres responsables de la societat, aquest 
enorme potencial, aixequem el nostre país, defensem 
inequívocament la seva múltiple personalitat. Aquesta 
és una tasca de tots els catalanoparlants, però 
vostès, com a parlamentaris elegits pel poble i com 
a legisladors, hi tenen una responsabilitat més gran.

Aquest poble no pot ni vol suportar ni un minut més 
de sentir-se subordinat o escarnit per cap altre.

Les persones que el formem no podem ni volem 
sentir-nos ni un minut més inferiors a cap altra 
persona.

La llengua pròpia del país i de moltíssimes d’aquestes 
persones, una llengua antiga i potent que ha traduït 
tota la millor literatura mundial i ha contribuït 
notablement a engrandir aquesta literatura, no pot ni 
vol sentir-se ni un minut més una llengua degradada, 
subordinada políticament, incansablement i de mil 
maneres atacada pels poders mediàtics, visceralment 
rebutjada pels altres pobles d’Espanya. Aquesta 
llengua no pot ni vol sentir-se ni un minut més inferior 
a cap altra.

Moltes gràcies. 
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Amb aquest article intentem fer una història, resu-
mida, dels primers cent números de la revista 

LLENGUA NACIONAL. D’antuvi ja demanem excuses 
per les llargues sèries de noms que conté, però que 
en aquest cas semblen oportunes, si no necessàries.

Generalitats

Per començar, tenim el número 1-2, el 3 i el 4 (octubre 
1991 - gener 1992; la periodicitat representa que és 
mensual) amb un format petit (21x15,5 cm), tot a un 
sol color, amb una mitjana de 56 pàgines aproxima-
dament, sota la direcció de Jordi Solé i Camardons 
i essent-ne cap de redacció Lluís Marquet i Ferigle, 
mentre que la presidenta de l’associació editora 
era Maria Lluïsa Pazos i Noguera. Com és sabut, 
LLENGUA NACIONAL va néixer com a defensa del 
català genuí i normatiu enfront dels brots, que llavors 
es manifestaven, d’un català castellanitzat, fragmen-
tat o degradat (anomenat “català light”).  

A continuació surt el número 5-6, el 7-8 i el 9-10 
(que no porten data), i l’11 (febrer 1993), el 12 (agost 
1993), el 13 (desembre 1993), el 14 (juny 1994), el 15 
(desembre 1994) i el 16 (maig 1995) amb un format 
mitjà (24x17 cm), a un o dos colors en la portada, amb 
una mitjana de 44 pàgines aproximadament, sota la 
direcció d’Ernest Sabater i Siches i el mateix cap de 
redacció, com també la mateixa presidenta. Com es 
veu, la periodicitat és irregular.

A partir del número 17 (novembre 1996) comença 
la «segona època» de la revista, sota la direcció de 
Ramon Sangles i Moles, en format gran (DIN-A4), por-
tades a tot color, amb un total de 44 pàgines i perio-
dicitat trimestral. Aquestes característiques es man-
tenen fins al número 32.

El número 33 ja té 52 pàgines; el número 34 en torna 
a tenir 44; el número 35 en té 52; els números 36- 
42 en tenen 48; el número 43 en torna a tenir 44; els 
números 44-49 en tenen 48.

A partir del número 50 la revista sencera ja és a tot 

«Llengua Nacional», 
de l’1 al 100

   Josep Ruaix i Vinyet

color, característica que continuarà sempre. El nombre 
de pàgines (excloent-ne les tapes) continua essent de 
48, característica que es mantindrà fins al present. 
El número 93 (IV trimestre del 2015) és el darrer de 
l’etapa de Ramon Sangles.

Els números 94-99, amb les mateixes característiques 
formals anteriors, ja són dirigits per Mercè Espuny i 
Pujol i s’hi observa la tendència a tractar, en una part 
del número, un tema monogràfic. 

El present número 100, que segueix les caracterís-
tiques indicades suara, és dirigit per Abel Carretero 
Ernesto i també es distingeix per la tendència 
monogràfica.

Consell de Redacció

Heus ací la llista de totes les persones que, al llarg 
de la història d’aquest centenar de números de la 
revista LLENGUA NACIONAL han integrat el Consell 
de Redacció o el Consell Assessor (com es va anome-
nar més tard). Posem els noms per ordre d’aparició, 
sense repetir-los. Distingim la primera etapa (abans de 
la direcció de R. Sangles) i la segona etapa (a partir 
de la direcció de R. Sangles):

Primera etapa: Antoni Adell, Jordi Colomer, Josep 
Ferrer, Àngels Grau, Antoni Ibáñez, Ernest Sabater; 
Lluís Marquet, Manuel Miquel i Planas, Maria-Lluïsa 
Pazos, Jordi Solé, Jaume Vallcorba i Rocosa, Jordi 
Badia, Jordi-Carles Burillo, Josepa Huguet, Blanca 
Serra, Cèlia Bruguera, Carles Castellanos.

Segona etapa: David Casellas i Gispert, Victòria 
Gras i Perefontan, Bernat Joan i Marí, Pere Mayans i 
Balcells, Víctor Pallàs i Arisa, Daniel Ruiz, Joan Valls i 
Julió; Josep Ruaix i Vinyet, Albert Jané i Riera, Carles 
Riera i Fonts, Josep Munté i Vilà, Gabriel Bibiloni, Rosa 
Calafat, Jordi Caldentey, Jaume Corbera, Margalida 
Lledó, Lluís Marquet, Àngel Serra, Carme Vilà, Avel·lí 
Flors, Mercè Graell, Jordi Badia, Xavier Rull, Carles 
Domingo, Quim Gibert, Marcel Fité,  Joan Ferrer i 
Costa, Pilar Gispert, Jaume Vallcorba, Mercè Espuny, 
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David Pagès, Màriam Serrà, Jordi Solé i Camardons, 
Miquel Adrover, Joan-Carles Martí, Francesc Esteve, 
Josep Ferrer i Ferrer, Marc Sangles, Eduard Garcia 
(que després figurarà com a Eduard Molins, per 
haver-se invertit l’ordre dels cognoms), Alícia Arnau, 
Abel Carretero, Maria J. Navarro.

Fent la síntesi de les dues etapes, doncs, han passat 
pel Consell de Direcció o Consell Assessor un total 
de 54 persones. Lògicament, unes hi han estat més 
actives i influents i altres no tant. 

Autors
 
I ara drecem la llista d’autors que han signat articles 
o ressenyes en aquest centenar de números (de fet, 
només arribem al núm. 99, inclusivament, ja que a 
l’hora de confegir aquesta llista no disposem de la 
compaginació del núm. 100). Ho fem per ordre alfa-
bètic de cognoms:
Adam Aulinas, Montserrat; Adell, Marc Antoni; Adell, 
Marc Vicent; Adrover, Miquel; Aguiló, Cosme; Ainaud 
de Lasarte, Josep M.; Albó, Imma; Alcoberro, Cinta; 
Alentà, Josep M.; Alexandre, Víctor; Alzina, Àngel; 
Amat, Teresa; Amill, Maria de l’Esperança; Andreu 
i Prat, Xavier; Aragonès, Albert; Arenas i Sampera, 
Joaquim; Argemí, Aureli; Arnal i Roura, Jordi; Arnó i 
Santos, Francesc; Auladell, Joaquim; Aulet, Jaume; 
Avellaneda, Leandre; 
Babia i Privat, Tonet; Badia, Alfred; Badia i Capdevila, 
Montse; Badia i Cardús, Montserrat; Badia i Pujol, 
Jordi; Baiget, Josep; Balaguer, Sandra; Balanzà i 
Prims, Albert; Ballester, Xavier;  Banyeres, Jordi; 
Barberà Altimira, Gemma; Barceló Bover, Gabriel; 
Bardolet i Sellarès, Xavier;  Barnada, Clara; Barrera i 
Puigví, Agustí; Barrera, Heribert; Bastardas i Boada, 
Albert; Batalla, Josep; Batet, Mònica; Batlle, Mar; 
Baylaf Ferrer, Alà; Betrià, Esteve; Bayà, M. Rosa; 
Berguedanus, Albericus; Bertrana, Univers; Bibiloni, 
Gabriel; Boada, Antoni; Bonet i Llovet, M. Gemma; 
Bosch i Rodoreda, Andreu; Branchadell, Albert; 
Bronchal i Monge, Josep Lluís; Bruguera Ligero, Fèlix; 
Bruguera, Jordi; Buxadé i Domènech, Joan;
Cabanes, Jem; Cabot, Joan; Cabot, Pilar; Cabruja 
i Garriga, Lluís; Calafat, Rosa; Caldentey i Mas, 
Jordi; Campos i Verdaguer, Sandra; Càntic, Pau; 
Canyameres, Jaume; Carbó, Joaquim; Cardús i 
Pascual, Daniel; Carner, Josep; Carré, Antònia; 
Carreras i Martí, Joan; Carreres i Péra, Joan; Carretero 
Ernesto, Abel; Casals, Daniel; Casassas i Castellà, 
Jaume; Casellas i Gispert, David; Casesnoves, Raquel; 
Castany, Francesc; Castellà, Carles; Castellanos i 
Llorenç, Carles; Castellanos, Rafael; Castells, Víctor; 
Clota i Pallàs, Teresa; Colom, Ricard; Colomer, Jordi; 
Conca, Maria; Corbera i Pou, Jaume; Coromina, 

Xavier; Coscollet, M.; Crivillé i Estragués, Florenci; 
Cucalón, Pietro; Cucarella, Antoni; Cucurull, Maria; 
Cuéllar, Juli; Cuscó Escudero, David; Cussó, Roser;
De la ST Sampol, Gabriel; De Puig, Jaume; Del Pla, 
Maria; Dodas, Assumpta; Domingo, Carles (estudis 
que continuen la sèrie publicada en el llibre Els noms 
de les formes de relleu, Societat d’Onomàstica i Institut 
Cartogràfic de Catalunya, Barcelona 1997); Domingo 
i Palau, Anna; Dorca, Jordi; 
Elies, Jordi; Elies, Pere; Eligiusz Wielonski, Jerzy; 
Escapa i Pallola, Núria; Escoda i Pujol, Roger; 
Escorihuela, X.; Espuny i Pujol, Mercè; Espunyes, 
Josep; Esteve, Francesc; Estreder, Violant;
Farreres Jordana, Ignasi; Felipe Marcet, Josep-
Ignasi; Feliu Torrent, Francesc; Fernández, Antoni; 
Fernández C., J.;  Ferran i Planas, Elisabet; Ferran 
Oliva, Joan M.; Ferré, Xavier; Ferrer i Costa, Joan; 
Ferrer i Ferrer, Josep; Ferrer i Gironès, Francesc; 
Fibla, Joan R.; Fígols, Xavier; Fité, Marcel; Flahault 
Mantèl, Olivier; Florit Amengual, Joan; Flors Bonet, 
Avel·lí; Folch i Camarasa, Ramon; Font Fernández, 
Maria A.; Forcadell i Lluís, Carme; Forner, Climent; 
Freixa, Palmira; Fuster, Joan;
Garcia i Sevilla, Lluís; Garolera, Narcís; Gay; Joana; 
Gibert, Quim; Giménez i Camins, Carme; Gimeno 
Betí, Lluís; Ginebra, Jordi; Gispert, Toni; Gómez-Ten, 
Robert; González, Andreu; Grande, Imma; Gras, 
Rosa-Victòria; Grau i Rovira, Pere; Guasp, Joan; Güell 
i Junkert, Manuel; Guia i Marín, Josep; Gumí, Jordi; 
Gutiérrez, Àlex;
Hevly, Martin Louis; Hidalgo, Julià; Huguet i Biosca, 
Josepa;
Iglésias Castelló, Anna;
Jané, Albert (amb molts estudis gramaticals impor-
tants, que valdria la pena de recollir en forma de llibre); 
Joan, Joel; Joan i Marí, Bernat; Jou, Lluís; Jover, Sergi; 
Jutglar, Francesc;
Larreula, Enric; Latorre i Gaia, Roser; León Mercader, 
Núria; Limorti, Paül; Limorti i Payà, Ester; Llach, Quico; 
Lledó, Margalida; Llobell i Martorell, Joan; Llobera, 
Josep; Llompart, Josep M.; López, Mònica; López, 
Sílvia; Llull Martí, Antoni; Luna, Xavier;
Macià i Guilà, Jaume; Macip, Ferriòl; Madern i Mas, 
Jordi; Maduell, Àlvar; Manent i Tomàs, Jordi; Marcet i 
Salom, Pere; Marfany, Jaume; Marí, Isidor; Marquet, 
Lluís (en part, continuant les sèries ja publicades en 
altres llocs sobre lèxic genuí); Martí, Meritxell; Martí, 
Tomeu; Martí i Bertran, Pere; Martí i Casanova, Joan-
Carles; Martí i Castell, Joan; Martínez, Jordi; Mas, 
Josep-Àngel; Massanell i Messalles, Mar; Massip 
Bonet, Àngels; Mayans i Balcells, Pere; Mayol, David; 
Medina, Jaume; Messeguer, Carme; Mestre, Antoni; 
Mestres, Josep M.; Miquel i Planas, Manuel; Mir, 
Jordi; Miracle, Josep; Miracle, Olga; Molins, Maria; 
Moll, J.; Moll Camps, Antoni; Molla, Guillem; Monné, 
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E.; Montagut i Barbarà, M. Mercè; Monton, Ramon; 
Montserrat, Mònica; Mora, Lourdes; Morales, Albert; 
Moran, Josep; Moret, Hèctor; Munné-Jordà, A.; 
Muntané, Miquel-Lluís; Muntaner i Pasqual, Josep 
M.; Munté i Vilà, Josep; Muset, Margarida;
Navarro, Gustau; Nogué, Neus;
Olaya, Martí; Oliver, Bernat; Oliveras, Neus; Orozco, 
Marc; Ortís, Pere; Ortiz de Antonio, Jordi;
Padró-Solanet, Albert; Pagès i Cassú, David (espe-
cialment com a autor d’entrevistes); Palacín i Artiga, 
Albert; Palau i Martí, Ferran; Pallàs, Blanca; Pallàs i 
Arisa, Víctor; Paloma, David; Parés i Montfort, Frederic; 
París, Noemí;  Partal, Vicent; Pasqual i Escrivà, 
Gemma; Passola Badia, Ermengol; Pastells, Maria; 
Pastor, S.; Pazos, Maria-Lluïsa; Pelegrí i Partegàs, 
Antoni; Perea Virgili, Maria Eugènia; Perenya i Blasi, 
Robert; Pey, Santiago; Picó, Lliris; Pitarch, Vicent; Pla 
i Salat, Manuel; Plana i Franch, Mireia; Planas, Conxa; 
Planelles i Witzsch, Mark; Planas, Xavier; Pojada, 
Patrici; Ponsa, Àurea; Ponsatí, Lídia; Ponsetí i Vives, 
Miquel; Pont, Màrius; Porquet i Botey, Anna; Porta, 
Xuan; Poveda, Marco A.; Poy, Pere; Prada, Isabel; 
Prunés-Bosch, Marta; Puig, Fina; Puig, Lídia; Puig, 
Pau; Puig Coromines, R. (pseudònim de R. Sangles); 
Puig Serra, Rosa M.; Pujol, Francesc; Puyuelo, Núria;
Queralt, Jordi; 
Rabella, Joan A.; Reig, Eugeni S.; Riba i Arderiu, 
Oriol; Ribó, Alexandre; Ricart i Ortís, Francesc; Riera 
i Fonts, Carles (amb estudis gramaticals, que valdria 
la pena de recollir en un volum); Riera Pinós, Pere; 
Riutort Mestre, Pere; Ròdenas, Antoni; Rotger, Aina; 
Rovira, Jordi; Ruaix i Vinyet, Josep (amb molts estudis 
gramaticals, que han estat recollits recentment en el 
llibre Estudis de llengua, Ed. Claret, Barcelona 2016); 
Rufian, Gabriel; Ruiz-Trillo, Daniel; Rull, Xavier; Rumí 
i Guimó, Eva;
Sabater, Ernest; Salom i Mir, Andreu; Salvadó, M. 
Carme; Salvanyà, Jaume (especialment tocant el tema 
del llenguatge col·loquial); Sànchez, Llorenç; Sangles 
i Moles, Ramon; Sangles i Vinyes, Anna; Sangles i 
Vinyes, Marc; Santanach i Picola, Joan; Sanz i Arnau, 
Vicent; Saragossà, Abelard; Sari, Guido; Sàrrias, 
Cristòbal; Sebastià, Xavier; Sedó, Jordi; Serra, Blanca; 
Serra, Ricard; Serra i Bagudanch, Sònia; Serra i Costa, 
Àngel; Serrà, Màriam; Serrallonga, Segimon; Siguan, 
Miquel; Solà, Francesc; Solà, Joan; Solé, A.A.; Solé i 
Camardons, Jordi; Stegmann, Tilbert Dídac; Strubell, 
Miquel; Suay i Lerma, Ferran;
Tarridas, Núria; Taupiac, Jacme; Toda i Bonet, Agnès; 
Tomàs, Jordi; Tomé i Guitart, Rafel;  Torras i Rodergas, 
Josep; Torrent i Blanch, Joaquim; Torrents, Jacint; 
Torrents, Maria; Torrents, Ramon; Torrents, Ricard; 
Torres, Víctor; Torres-Pla, Joaquim; Tort Videllet, 
Teresa; Triadú, Joan; Triadú i Galí, Joan; Trilla i Prujà, 
M. del Roser; Tous, Francesc; Tudela, Joan;

Vall i Camaposada, Josep M.; Vallcorba i Rocosa, 
Jaume (amb estudis gramaticals que han estat o seran 
recollits en la seva Obra gramatical i lingüística com-
pleta, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010...); 
Valls, David; Valor, Enric; Valls, Esteve; Velasco i 
Crespo, Àngel; Ventura, Clara; Ventura, Núria; Veny, 
Joan; Veny-Mesquida, Joan R.; Verdaguer, Jacint; 
Verdaguer, Pere; Vidal, Anna; Vidal Arráez, Josep; 
Vigo i Bonada, Josep; Vila i Ros, David; Vila, Lluís; 
Vilà, Carme; Vilà, Núria; Vilamala, Joan; Villagrasa, 
Montserrat; Villalobos, Toni; Vivàrium; Voltas, Jordi;
Wap, Raymond;
Xirinachs, Marta.

En total, doncs, són 366 els autors que han publi-
cat textos dins la revista LLENGUA NACIONAL del 
número 1 al 99. Com és lògic, alguns n’han publicats 
molts, altres no tants, altres molt pocs o només un; 
però, es miri com es miri, el ventall de col·laboradors 
és molt ampli. No hem inclòs en la llista les entitats 
o col·lectius. En canví, sí que hi hem inclòs autors 
diguem-ne històrics dels quals s’han publicat textos 
en forma d’article. I tampoc no hi hem fet constar els 
autors de textos diguem-ne marginals, com ara autors 
de frases destacades (de la pàgina del sumari) o de 
poesies (de la secció «La flama de la llengua»). 

A aquesta llista d’autors de textos caldria afegir-hi el 
nom del dibuixant Toni Donada com a il·lustrador de 
molts articles. També el d’Alícia Arnau Sala, que inter-
vingué en la confecció de les portades dels números 
74-93.

Contingut

Quant al contingut d’aquest centenar de números de la 
revista LLENGUA NACIONAL, és pràcticament impos-
sible detallar-lo. Ens limitarem a dir que toquen tots els 
aspectes relacionats amb la llengua: sociolingüística, 
política, psicologia, història, geografia, dialectologia, 
estudis gramaticals, lèxics i estilístics, opinions, resse-
nyes de llibres, entrevistes a personatges, etcètera. Ja 
des de bon principi, el material es distribueix en sec-
cions, de manera que el lector resta així més orientat. 
La revista ha estat sempre il·lustrada amb fotografies, 
dibuixos i altres elements gràfics i ha inclòs publicitat.

***
Amb tot això, doncs, creiem que es pot tenir un bon 
resum (en algun apartat, una mica monòton, ho reco-
neixem, com ja hem advertit al principi) del que ha 
estat el primer centenar de números de LLENGUA 
NACIONAL, però el més important és que ha intentat 
fer un servei al nostre idioma i, sens dubte, en major 
o menor grau ho ha aconseguit. 
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Com a reconeixement de llenGua nacional   al nostre amic i col·laborador Josep Ruaix
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La cuina com a eina cultural
   Carme Ruscalleda

Tots nosaltres, des de ben petits, comencem a 
aprendre els noms de les coses en la llengua del 

país on naixem o ens criem, ple de localismes, matisos 
i entonacions pròpies. La llengua materna ens acom-
panyarà tota la vida, com un enllaç directe amb el 
més profund del nostre cervell, i serà un estímul per 
a aprendre altres llengües i també per a la millora de 
l’expressió i la comunicació amb la resta de persones.

En la meva professió, la llengua és una eina fantàs-
tica per a comunicar aspectes i detalls del procés i 
la tècnica culinàries, així com també per a expressar 
les emocions del resultat gastronòmic. Per posar-
vos un exemple ben de casa nostra, pensem en el 
terme canelons, un plat del qual, culturalment, tots 
tenim vivències, experiències i opinions, un plat dels 
que fan festa major, un plat que sembla que sempre 
ha estat al país però que, en canvi, va venir a casa 
nostra des d’una altra terra, on en deien cannelloni, 
i va triomfar a Catalunya, on ha passat a formar part 
del nostre bagatge lèxic i cultural.

Els canelons van arribar a Barcelona a través de 
grans xefs italians a finals del segle xix, uns cuiners 
que oficiaven a les cuines dels hotels de més catego-
ria de la ciutat. Des de l’Escola de la Dona, aquests 
xefs van oferir també classes de cuina a les cuine-
res de les famílies de l’alta societat catalana. Aquelles 
dones van rebre formació en plats de cultura francesa, 
anglesa i italiana, amb receptes que de ben segur 
van aportar a les cuines de les cases burgeses una 

variació i un exotisme que, després, es van esten-
dre a les cuines de totes les classes socials del país.

Encara que els canelons són un plat del capítol dels 
plats de pasta, el producte principal és el rostit que 
omple les làmines de pasta, farcides de la carn rostida 
i enrotllades formant uns bonics i estètics canelons. 
Sóc dels qui defensen que la carn que farceix els cane-
lons ha de ser una carn molt ben rostida, en contra 
dels qui defensen que l’origen del plat és l’aprofita-
ment d’altres carns que es tenen cuinades i a les quals 
es pot donar una sortida ràpida elaborant canelons. 
Naturalment, milito també al costat dels partidaris de 
«la imaginació al poder», i defenso que la cuina ens 
ha de permetre ser creatius i inventar-nos nous farcits. 
Així, no us talleu ni un pèl si la deessa dels canelons 
us inspira una fórmula que no està escrita; poseu-vos 
mans a l’obra, deixeu-vos guiar pels vostres instints 
culinaris i ja descobrireu, a taula, si cal que prengueu 
nota del nou cuinat, o senzillament haureu après que 
no el tornareu a fer. La cuina és fantàstica, perquè 
reconeixes cada dia allò que has encertat, i també 
aprens allò que no has de tornar a fer.

Centrem-nos, doncs, en la meva manera de cuinar uns 
canelons. A mi m’agrada fer-los com els feien a casa 
meva, sense fetgets de pollastre o gallina ni cervellet 
de xai. L’acció sol començar sempre al pensament, 
per resoldre una sèrie de detalls molt importants: quina 
carn i quins vegetals compraré, on els compraré, com 
ho guardaré, com ho netejaré, com ho tallaré, com ho 
amaniré, com ho cuinaré, com ho racionaré, com ho 
presentaré. En totes les elaboracions culinàries, la qua-
litat, la frescor i la higiene han de ser considerades de 
la màxima importància, com també l’atenció durant el 
procés i la precisió en el temps i la temperatura que 
mereix el cuinat.

M’agrada que el rostit el componguin tres menes de 
carns a parts iguals: carn de porc de la banda del coll, 
pel greixet que hi fa com un «entrevirat» al tall; carn 
de vedella de la part del conillet, formada per uns 
músculs amb tendons prims i gelatinosos, un col·la-
gen que sumarà finesa al rostit; i la tercera carn és 
de pollastre, d’aquells de més de cent dies de cria. 
Procuro sempre posar-hi carn de la cuixa i del pit. El 
rostit, podeu decidir-vos a elaborar-lo en una cassola 
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i posar-hi molta atenció a anar-lo remenant i contro-
lant, o decidir-vos per rostir-ho al forn, en una safata 
a la mida del producte que us disposeu a cuinar.

També cal tenir cura dels vegetals que acompanya-
ran i compartiran cassola o safata amb la carn. Els 
vegetals aportaran al rostit sabor i humitat. Procureu 
coure la carn a talls regulars, en tacs d’uns 12 cm, i 
el pollastre a octaus. Les verdures, a trossos d’uns 8 
cm, però els tomàquets sencers, amb la finalitat que 
tot el conjunt aguanti molt bé el temps de compartir 
cassola o safata, en una cocció mitjanament llarga. 
Els vegetals, procureu que siguin el 40% del total de 
la carn. Per ordre de més a menys quantitat, m’agrada 
posar-hi: ceba, porro, tomàquet, pastanaga, un tron-
quet d’api, una fulleta de llorer, un xic de nou moscada 
ratllada, un polsim de canyella, sal i pebre negre, tot 
adobat amb un bon raig d’oli d’oliva verge extra i una 
punta d’un bon greix de porc. La tècnica és posar-ho 
a coure a una temperatura mitjanament alta per tal 
de fixar els sabors i alhora aconseguir un bonic color 
torrinyolat (o torradet) del conjunt, regar-ho amb una 
copeta de vi ranci, i continuar el rostit a foc més lent 
fins que la carn s’afluixi i es transformi en una textura 
tendra i agradable. 

Us ha de quedar un rostit ben cuinat, que fàcilment 
podríeu servir directament a taula, però l’objectiu del 
rostit són uns canelons, i per això ara toca retirar els 
ossos del pollastre, les pells i les granes dels tomà-
quets, llençar la fulla de llor i el tronquet d’api, reta-
llar si hi ha alguna pell de ceba massa rossa, colar 
i reservar el suc del rostit i disposar-vos a passar la 
carn i els vegetals rostits per la picadora. Procureu 
remullar amb llet un parell de llesques de bon pa, 
per anar-ho mesclant amb les carns i vegetals que 
aneu picant. Barregeu molt bé el picat obtingut junta-
ment amb el suc colat del rostit, tasteu el punt de sal 
i pebre per si cal afegir-n’hi un xic, i ja teniu la farsa 
dels canelons llesta.

Bulliu al dente la pasta que heu elegit per als vostres 
canelons i enrotlleu-los amb el rostit elaborat. 
Prepareu una bona beixamel al gust de casa vostra, 
amb sofregit de ceba o sense, amb un toc de xerès 
sec o sense, escampeu una bona capa de la beixa-
mel al fons de la safata de forn, poseu-hi a sobre els 
canelons ben arrenglerats, cobriu-los amb generosi-
tat de més beixamel, per sobre una bona capa de for-
matge ratllat, curat, de llet de vaca, i poseu-los al forn 
a una temperatura mitjanament alta, per tal d’escal-
far el conjunt i gratinar el sostre de formatge. Segur 
que, ja a taula, tots sentireu com el llarg recorregut 
cultural en el temps d’aquest plat i el seu èxit gastro-
nòmic no són gens sorprenents! 
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Entre la norma i la pràctica 
La meva relació professional amb la llengua

   Xavier Pàmies

Entre el meu ingrés com a corrector a Edicions 
62 fa trenta-cinc anys i aquest article ha plogut 

molt. A 62, Francesc Vallverdú tenia uns fulls meca-
nografiats sobre normes d’estil d’un català que més 
tard va rebre el nom de heavy, per contraposició 
al registre light que es va imposar als mitjans de 
comunicació i que vaig conèixer com a lingüista i 
traductor a Catalunya Ràdio 
i a TV3 a partir del mateix 
any de la seva fundació. A 
partir del 1989, però, m’he 
dedicat a la traducció literà-
ria d’una manera pràctica-
ment ininterrompuda.

Des d’aleshores han canviat moltes coses. Els ordi-
nadors eren a les beceroles i internet no existia. Els 
diccionaris eren tots en paper, i la primera edició de 
l’anglès-català d’Enciclopèdia Catalana, una fita en 
aquell moment, datava tot just del 1983. Deu anys 
més tard d’aquest va aparèixer el català d’Enciclo-
pèdia, i al cap de dos anys més apareixia el primer 
de l’IEC.

Ara què tenim? Sens dubte, moltes més eines, però 
també una llengua més interferida que un quart 

de segle enrere, quan Llengua nacional naixia i 
els mitjans audiovisuals catalans públics tenien tot 
just set anys. I què han fet pel català tant aquests 
mitjans com l’ensenyament del català a l’escola? Al 
meu entendre, un bé i un mal. El bé el dono per 
descomptat i sabut; pel que fa al mal, en el cas de 
l’ensenyament s’ha aplicat una norma estricta filla 
d’una gramàtica antiquada i restrictiva, més aramoni-
ana que fabriana, que no distingia els registres entre 
escrit/oral, formal/estàndard/col·loquial/vulgar, etcè-
tera. Aquesta norma, contraposada sovint a la parla 
de casa i a molts fenòmens d’evolució interna de la 
llengua perfectament naturals, va crear i continua 
creant una inseguretat del parlant sobre el domini de 
la pròpia llengua. Els periodistes actuals, escolarit-
zats en català, han après, per exemple, que la norma 
no admet masses ni prous, i, per inèrcia, diuen gaire 
en plural sense essa creient que la norma també la 
prohibeix; i, al costat d’això, els calcs sintàctics i fra-
seològics del castellà i l’anglès se succeeixen l’un 
darrere l’altre.

Què tenim de bo? Aviat farà un any que va aparèixer 
l’esperada gramàtica de l’IEC, i unes quantes 

veus n’han donat opinions 
contràries. Anteriorment 
ja se’n van aixecar unes 
quantes més amb ocasió de 
la supressió de la majoria de 
diacrítics en la nova ortogra-
fia. Josep Ruaix mateix, des 
d’aquestes pàgines, s’hi va 

mostrar en desacord. El que se n’ha dit en general 
és que «no calia».

I la nova gramàtica calia? Calia, sí, però segurament 
d’una altra manera. No sóc el primer professional 
de la llengua que es queixa de l’abstrusitat de molts 
punts del text i de la vaguetat en la definició del que 
és adequat o no en quin o quin altre registre, i aquí 
no m’hi estendré. Em limito a remetre, perquè són els 
que tinc més a mà, als articles que Albert Pla Nualart 
ha escrit parlant-ne, entre el 23-XI-2016 i el 4-II-2017.

Traductor

Carles Domènec

I la nova gramàtica calia? 
Calia, sí, però segurament 

d’una altra manera
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Pel que fa a la segona versió del diccionari de l’IEC, el 
DIEC2, com més el consulto més mancat i mal actu-
alitzat el trobo (sense especificació de registres ni de 
dominis dialectals), sobretot quan el confronto amb el 
monumental Diccionari descriptiu de la llengua cata-
lana (DDLC) dirigit per Joaquim Rafel. Aquest dicci-
onari disponible on-line es va presentar complet ara 
fa un any,coincidint amb la polèmica sobre els canvis 
aplicats en la nova ortografia de l’IEC, cosa que va fer 
que la seva presentació passés bastant desaperce-
buda. És una de les grans eines de què el professi-
onal de la llengua pot disposar actualment en català.

Què més hi ha de bo? Pel que fa a la meva acti-
vitat com a traductor, puc dir, satisfet i agraït, que 
els editors i els correctors tenen en compte des de 
fa temps els meus criteris sobre llengua, que miro 
de defensar sempre amb arguments objectius. Una 
petita part d’aquests criteris apareix recollida al meu 
blog «Qüestions puntuals de llengua», del qual em 
permeto extraure  un parell d’exemples per il·lustrar 
la meva concepció sobre el que se’n podria dir «la 
pràctica aplicada a la norma».

1. «Sonoritzar és català». El català espontani ha 
tendit a sonoritzar un gran nombre d’esses dobles 
etimològiques de mots cultes: els que contenen els 
sufixos –missió, –pressió,–gressió, –cissió i afins; 
els femenins de títols nobiliaris com duquessa; la 
família de dissoldre; fissió/fissura i potser algun 
altre. Es tracta d’un procés intern, idiomàtic i tossut 
del qual ja parlaven Fabra (Gramàtica, 1933, p. 20) 
i, més extensament, Josep Calveras (Consultes de 
llenguatge, 1933, pp. 50-51, i Civtat, Ideari d’art i 
cultura, 13, juny del 1927, pp. 113-120). Es tracta 
d’un fet que no he gosat aplicar més que en algun 
document propi i d’una manera esporàdica, però 
que considero una assignatura pendent.

2. «Les parelles lingüístiques no fan cap mal». Des de 
l’abril d’aquest 2017, les entrades bantu i zulu del 
DIEC2 han passar a ser bantú/bantu i zulú/zulu. 
Me’n felicito; però també podríem passar a tenir 
gurú/guru; i, sense moure’ns de l’Índia, rúpia/rupia. 
Altres possibles parelles, en aquest cas de termes 
d’origen grec o llatí en què l’accentuació clàssica 
vacil·la, serien zènit/zenit, aureola/aurèola, cíclop/

https://sites.google.com/site/glossarisdetraduccio/
glossari-complementari-del-diccionari-angles-catala-de-l-enciclopedia

1

ciclop, alveol/alvèol o aerolit/aeròlit (per analogia 
amb meteorit). Però on sobretot l’acceptació de 
variants podria ser útil és en els mots compostos 
que abans anaven amb guionet i ara van sense, o 
al revés, tal com practiquen els anglosaxons (hair-
clip / hair-clip / hair clip).

Altres obres de consulta colossals, en paper però ple-
nament vigents, són el diccionari etimològic de Joan 
Coromines (1980-1991) i la Gramàtica del català con-
temporani de Joan Solà et al. (2002), sense oblidar el 
gran paper que ha tingut i té encara la Gran enciclo-
pèdia catalana. El que ha quedat absolutament des-
fasat, sense cap mena de procés de correcció ni actu-
alització, és el diccionari bilingüe anglès-català d’En-
ciclopèdia, les mancances del qual m’han «obligat» a 
elaborar, al llarg dels anys, una llista complementària 
de solucions de traducció d’unes dimensions (unes 
17.000 entrades) que s’acosten a la meitat del gruix 
del bilingüe mateix, i que es pot consultar per inter-
net.1 Donar-hi un cop d’ull pot proporcionar una idea 
del que per a mi han sigut prop de trenta anys de 
dedicar-me a traduir literatura anglesa al català amb 
tota la passió professional que he sabut posar-hi. 
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El llenguatge administratiu i 
la imatge de les institucions

   Carles Duarte

Quan l’any 1978 
l’aleshores rector 

de la Universitat 
d e  B a r c e l o n a , 
Antoni Maria Badia i 
Margarit, va assumir 
el repte d’encapça-
lar la modernització 
i la catalanització de 
la institució, va ado-
nar-se que la situa-
ció de la llengua cata-
lana hi era ben pre-
cària. Em va convi-
dar a incorporar-me 

a l’equip que l’orientava i l’ajudava en l’objectiu de 
promoure la normalització del català. S’hi va consti-
tuir una Comissió Sociolingüística, que duia a terme 
enquestes sobre el coneixement i l’ús de la llengua. 
S’hi van instituir uns Cursos de Llengua Catalana, 
esdevinguts després Serveis Lingüístics. I es va con-
siderar indispensable afavorir, a més, la presència del 
català en els usos administratius. A l’hora de fer-ho, 
però, vam constatar que només disposàvem com a 
antecedents propers aprofitables de materials elabo-
rats pel Seminari de Documentació Jurídica en Català 
del Col·legi d’Advocats, amb Josep-Lluís Sagarra i 
Osvald Cardona (Cinquanta documents jurídics en 
català (1976), Vocabulari jurídic castellà-català cata-
là-castellà (1980) o el Síl·labus processal civil i formu-
laris (1984)), i d’alguna publicació comercial. Davant 
d’aquesta realitat tan exigua, el doctor Badia i jo vam 
emprendre l’elaboració d’un primer Formulari admi-
nistratiu aplicat especialment a la Universitat i d’un 
Curs de llenguatge administratiu, tots dos publicats 
l’any 1979. Vam desplaçar-nos a Andorra i a Perpinyà 
amb l’esperança de trobar referències aprofitables i 
vaig iniciar una labor de recerca sobre els antece-
dents de la documentació jurídica i administrativa 
en català des de l’edat mitjana fins a l’etapa de la 
Generalitat Republicana, i sobre els corrents inter-
nacionals dominants en la renovació del llenguatge 
administratiu des de l’experiència d’altres països.

Tant el doctor Badia i Margarit com jo érem del tot 
conscients que plantejar-nos una simple traducció 
catalana dels textos existents en aquell moment en 
castellà hauria constituït un error gravíssim. El llen-
guatge administratiu era un exponent més d’un règim 
dictatorial, on era natural que els ciutadans s’adre-
cessin a les administracions suplicant o que les ins-
tàncies acabessin amb una fórmula com ara «Gracia 
que espera obtener del recto proceder de V.I., cuya 
vida guarde Dios muchos años». S’imposava una 
ruptura, que reflectís el compromís democràtic que 
havia de presidir les administracions un cop tancat 
el període franquista. I la ruptura no es podia limitar 
a un canvi de llengua, sinó que calia associar-hi des 
del primer moment una nova orientació, des de l’es-
perit de servei públic i la proximitat amb els ciuta-
dans, que havien de deixar de ser tractats com a 
súbdits sotmesos.

Ben aviat aquells primers llibres van desencadenar 
una dinàmica que va arrelar amb força, per la impli-
cació decidida de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, de la Direcció General de Política 
Lingüística i des de les oficines i els serveis lingüís-
tics que anaven creant-se.

D’aquella primera etapa cal recordar la configura-
ció d’una Coordinadora de Llenguatge Administratiu 
(1981), precedent de la Comissió Assessora de 
Llenguatge Administratiu (1986), o el butlletí Llengua 
i Administració (1982-1994), on confluïen els esfor-
ços de la Direcció General de Política Lingüística i 
l’Escola d’Administració Pública, en el si de la qual 
l’any 1983 va néixer la Revista de Llengua i Dret, que 
continua editant-se.

Es van instituir, a més, uns certificats de llenguatge 
administratiu i jurídic dins de la Junta Permanent de 
Català (1981) i els cursos sobre aquesta disciplina 
es van anar multiplicant. Un esment a part mereixen 
les habilitacions professionals per a la traducció i la 
interpretació jurades, que des del 1983 es va recla-
mar des de les institucions catalanes i des de les 

Fundador de la Revista de Llengua i Dret

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 0  |  3 r  t r i m e s t r e  2 0 1 7

2 3E S P E C I A L  N Ú M E R O  1 0 0



La confluència del nostre dret 
amb el de les institucions 
europees i la necessària 

evolució de la nostra societat 
comporten que quedi 

sempre obert el llenguatge 
administratiu i jurídic

associacions professionals que es poguessin gestio-
nar des de la Generalitat. Això no obstant, el Ministeri 
d’Afers Exteriors va incorporar el català a la convoca-
tòria de les seves proves de traducció i interpretació 
jurada entre 1984 i 1992. Després d’una sentència 
del Tribunal Constitucional de 1989, la Generalitat 
va decidir d’assumir la competència en matèria de 
traducció i interpretació jurades al català i ho va fer 
per mitjà d’un Decret 1994. A hores d’ara la traducció 
i la interpretació jurades d’altres llengües al català, 
però també del català a altres llengües, es regula 
per mitjà d’un Decret de la Generalitat de Catalunya 
de l’any 2000.

Un aspecte rellevant d’aquell període fundacional 
va ser la determinació perquè els processos que en 
aquest àmbit se seguien 
a Catalunya, la Comunitat 
Valenciana i les Illes Balears 
disposessin d’espais efica-
ços d’intercomunicació, per 
a neutralitzar riscos o temp-
tacions de confusió i disper-
sió. En aquest aspecte va 
ser molt valuosa la tasca 
de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, que 
va organitzar col·loquis i jor-
nades que després van ser 
a l’origen dels volums Llengua i Administració. Actes 
del Col·loqui sobre Llengua i Administració (1984), 
L’establiment del llenguatge administratiu (1984), 
Tradició i modernitat en l’establiment del llenguatge 
administratiu (1986) i El llenguatge administratiu: 
mètode i organització (1988), i que va impulsar i 
editar diversos manuals i formularis des de l’inici dels 
anys vuitanta en àmbits com l’administració local, la 
redacció administrativa general o l’elaboració de lleis: 
el Formulari de documentació municipal (1980 i una 
segona edició de 1982), de Jaume Sànchez i Isac, el 
Formulari de procediment administratiu (1982, amb 
una quarta edició de 1987), que vam elaborar Josep-
Enric Rebés, Valentí Sallas i jo mateix, el Manual de 
formularis per a ajuntaments en dos volums (1985), 
de Luis Chacón, el Manual de llenguatge adminis-
tratiu (1991, amb una sisena edició del 2002), que 
vam escriure Àlex Alsina, Segimon Sibina i jo mateix 
o La redacció de les lleis (1995), una obra col·lectiva 
de GRETEL (Grup d’Estudis de Tècnica Legislativa).

Des del punt de vista terminològic, la constitució, 
entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Direcció General 
de Política Lingüística, del Termcat (1985) com a 
Centre de Terminologia, aplicant normes i criteris 
internacionals, ha permès d’objectivar i difondre 

d’una manera contrastada les decisions adoptades.
Tot i el gran nombre de solucions adoptades, no es 
tracta en cap cas d’un procés conclòs. 

Les convencions que avui s’utilitzen en el camp del 
llenguatge administratiu i jurídic van ser en bona part 
fixades en el seu moment per la Comissió Assessora 
de Llenguatge Administratiu i difoses i actualitzades 
per les principals obres de referència i els successius 
volums de l’excel·lent col·lecció Criteris Lingüístics 
de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat.

Cal assenyalar, a més, que la confluència del nostre 
dret amb el de les institucions europees i la necessà-
ria evolució de la nostra societat comporten que quedi 

sempre obert el llenguatge 
administratiu i jurídic davant 
de la possibilitat que calgui 
establir termes nous per a 
conceptes de nova incor-
poració al nostre sistema 
jurídic. I hi ha també aspec-
tes no terminològics on 
podem preveure la revisió 
dels criteris actuals. Em 
refereixo, per exemple, a 
l’adaptació del procediment 
de transmissió i la datació 

dels documents com a resultat de les tecnologies 
actuals.

Un altre cas notori en què les pràctiques institucio-
nals s’allunyen de les formes de relació del conjunt 
del país és el dels tractaments honorífics dels càrrecs 
públics, que avui percebem com una reminiscència 
obsoleta del passat. Caldria limitar d’entrada dràs-
ticament aquesta mena de titulacions associades a 
càrrecs públics als de més alt rang institucional mentre 
no se n’aconsegueixi una eliminació completa, com la 
modernització de la nostra societat reclama.

Un llarg i fecund camí on queden encara noves fites 
per assolir. 
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   Albert Jané

El doblatge de pel·lícules estrangeres al català dut 
a terme abans de la guerra civil va ser merament 

testimonial, tant més que en aquell temps era ben 
usual la projecció de pel·lícules subtitulades. Hem 
sentit parlar diverses vegades d’una pel·lícula que 
es deia Draps i ferro vell, de la qual, però, no tenim 
cap referència. Després de la guerra, sembla que hi 
va haver també la versió catalana d’una producció 
autòctona, Judes, que devia tenia una difusió molt 
escassa. És a dir que quan l’any 1977 es va iniciar 
per part del grup format per Cavall Fort, Drac Màgic 
i Rialles (Moviment Rialles de Catalunya) aquesta 
activitat d’una manera continuada es partia absolu-
tament de zero, sense cap precedent vàlid.

És de justícia fer constar que aquesta iniciativa es 
deu principalment al malaguanyat company Jaume 
Ciurana i Galceran, que, tristament, ens va deixar 
al principi de l’any 86, quan tant encara en podíem 
esperar. Jaume Ciurana, bé que no va participar en la 
fundació de Cavall Fort, s’hi va incorporar molt aviat, i 
com que era un home dinàmic i emprenedor, d’un opti-
misme encomanadís, la seva actuació en les activitats 
de la revista va ser especialment fructífera. I va ser 
l’any 77 que va tenir la idea que Cavall Fort, que des 
de feia deu anys organitzava periòdicament uns cicles 
de teatre per a nois i noies, s’impliqués també en la 
promoció de cinema destinat al mateix públic. Es trac-
tava, certament, duna empresa més complexa i difícil. 
Els contactes amb Drac Màgic, una cooperativa que 
promovia sessions de cinema destinades als esco-
lars, amb propòsits pedagògics, i amb el Moviment 

Els inicis del doblatge
Institut dEstudis Catalans

Rialles de Catalunya, una delegació funcional d’Òm-
nium Cultural, amb seu a Terrassa, que organitzava 
espectacles infantils de qualitat arreu de Catalunya, 
es va resoldre en una unió de les tres entitats amb el 
propòsit de cobrir aquest buit tan important: cinema en 
català per a nois i noies. De moment, no calia pensar 
en produccions pròpies: l’únic camí era el doblatge de 
pel·lícules estrangeres.

La primera pel·lícula de què es van poder aconse-
guir els drets va ser una producció txeca d’imatges 
reals, d’una gran dignitat, que era una recreació de 
la coneguda rondalla de la Ventafocs, i a la qual es 
va donar, naturalment, aquesta títol, La Ventafocs. La 
versió catalana es va fer a partir d’una versió caste-
llana existent, i no es pot dir que presentés cap difi-
cultat. Per sort, encara que treballaven solament en 
castellà, a Barcelona hi havia bons professionals del 
doblatge, molts dels quals tenien una certa experièn-
cia d’interpretació en català en el teatre i a la ràdio. 
El doblatge va ser dirigit per Felip Peña, que tenia en 
aquest camp un prestigi ben guanyat, i hi van interve-
nir dobladors tan qualificats com Araceli Vilarasa, Joan 
Borràs, Bartomeu Angelat i Joan Lluc. L’última sessió 
va tenir lloc el dia 31 de març de 1977 (un dia que, 
encara que no hi tingui res a veure, és bo de recordar, 
Barcelona es va veure materialment empaperada amb 
una profusió de cartells murals que deien «Tarradellas, 
el nostre president»). I les primeres projeccions públi-
ques, amb una acollida entusiasta, es van fer durant la 
setmana de l’Onze de Setembre d’aquell mateix any 
al Palau dels Congressos de Montjuïc.

Així va començar, doncs, una activitat que ha durant 
ben bé trenta anys, amb moltes vicissituds i amb uns 
resultats molt irregulars. Cal posar en relleu, en primer 
lloc, aquesta primacia absoluta, deixant de banda els 
precedents esmentats, purament anecdòtics, primacia 
no admesa per tothom, car sempre hi ha qui s’obstina 
a mirar com a indignes de prendre en consideració 
els productes destinats a un públic infantil. També cal 
dir que fins i tot entre la gent més nostra i més fidel hi 
havia qui es mirava aquesta activitat amb mals ulls i 
no s’estava de posar-li bastons a les rodes, a causa 
de l’animadversió que sentien contra el doblatge, que 
consideraven com una manipulació inadmissible d’una 
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obra d’art. L’ajuda, que va arribar a ser vital, rebuda de 
la Direcció General de Política Lingüística, no va fallar 
mai, i també és de justícia recordar, amb gratitud, els 
noms dels directors generals Miquel Reniu i Lluís Jou, 
però no es podria dir pas al mateix de certs funciona-
ris del Servei de Cinema del Departament de Cultura. 
L’èxit autènticament espectacular d’aquesta dilatada 
promoció ens el va proporcionar la pel·lícula de dibui-
xos animats La flauta dels sis barrufets, estrenada en 
un cinema del passeig de Gràcia, de Barcelona (avui 
desaparegut), el dia 31 de març de 1980, i que es 
mantení en el cartell fins a ben entrat el mes de juliol. 
A part que era una pel·lícula certament suggestiva per 
a un públic infantil, es va beneficiar de la popularitat 
duns personatges que havien aparegut repetidament 
a les pàgines de Cavall Fort. Entre els altres títols que 
també van obtenir un èxit prou falaguer escauria d’es-
mentar La guineu de Bambury, El fantasma de l’avió, 
El llop solitari, d’imatges reals, i Les aventures de Toby 
Nelson, Els amos del temps i Viatge a Melònia, de 
dibuixos animats. Però els problemes d’exhibició van 
ser continus, sovint amargs i tot, i no és pas ara el 
moment de doldre-se’n i de fer-ne una exposició.

La inauguració de la televisió catalana, TV3, va repre-
sentar l’inici duna era d’or per al doblatge de cinema 
estranger al català. Val a dir que els estudis dedicats 
a aquesta activitat, que no es podien permetre el luxe 
de tenir sales inactives, ho esperaven amb candeletes. 
Però escau de recordar algunes iniciatives anteriors, 
potser més aviat oblidades, no direm injustament, com 
se sol fer, perquè no es pot recordar tot. D’altra banda, 
fem aquesta rememoració sense cap suport docu-
mental, basant-nos únicament en la memòria, que no 
sempre és tan fidel com caldria.

En primer lloc, cal recordar l’estrena, també al Palau 
dels Congressos de Montjuïc, d’una pel·lícula de dibui-
xos animats, realment espectacular, que es deia Grand 
Prix a la Muntanya dels Invents, durant la primera 
setmana de juliol de l’any 1979. Va ser una iniciativa 
d’un grup liderat pel cineasta Antoni Ribas, el futur 
director de La ciutat cremada.

Una alta iniciativa que no va arribar a bon port d’aquell 
mateix any 1979 va ser deguda a un conegut publi-
cista de temes cinematogràfiques que es deia Joan 
Munsó Cabús, vinculat a la televisió espanyola de 
Catalunya. Joan Munsó va idear el projecte de doblar 
al català onze pel·lícules de temes diversos, que 
comprenguessin tots els gèneres cinematogràfics 
més característics, que shavien de retransmetre per 
televisió durant onze setmanes consecutives d’aquell 
estiu, i ens en va encarregar l’adaptació, car ens hi 
unia una antiga coneixença. Vam fer el doblatge de 

la primera, que es deia, en la versió catalana, Vull ser 
actriu, i que tenia com a protagonista masculí Henry 
Fonda. Un cop fet el doblatge, es va passar la pel·lí-
cula en una sessió privada a la qual van assistir els 
alts càrrecs de la televisió a Catalunya, els quals, 
malgrat un cert escepticisme inicial, van manifes-
tar que el resultat els semblava perfectament vàlid i 
satisfactori. I ja ens disposàvem a anar per la segona 
quan va arribar una ordre de la Direcció Central anul-
lant l’autorització inicial del projecte.

No va ser gaire posterior la iniciativa de l’Obra Social 
de la Caixa, potser amb un altre nom, que van pro-
moure el doblatge de tres pel·lícules d’imatges reals, 
de caràcter més aviat juvenil, en les quals també ens 
van demanar d’intervenir, i que van difondre a través 
dels seus propis canals. Una d’aquelles pel·lícules 
es deia Balada per a una noia pigada, i era la histò-
ria d’una noia que jugava a futbol i, alhora, aprenia 
a tocar el piano, i que va ser magistralment doblada 
per Felip i Vicky Peña, pare i filla, en la pel·lícula pro-
fessor i alumna.

L’enorme complexitat de la indústria cinematogrà-
fica, de la distribució i l’exhibició, les incessants inno-
vacions tecnològiques en el camp de la comunica-
ció, no permeten, certament, gaires consideracions 
o comentaris de caràcter general. Algun cop, qui 
signa aquestes ratlles s’ha permès de fer al·lusió a 
un escàs favor del públic com un dels factors nega-
tius en la normalització del cinema en català, cosa 
que sempre ha estat molt mal acollida i, doncs, no hi 
insistirà. De fet, el seu propòsit era simplement expli-
car les coses més essencials d’aquella aventura del 
doblatge al català que es va iniciar l’any 1977 i en 
què va participar amb tanta il·lusió. 
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Els inicis de la llengua en les 
retransmissions esportives

   Joaquim Maria Puyal i Jordi Mir

El 5 de setembre de 1976 Ràdio Barcelona va 
emetre, des del camp del Barça, la narració del 

primer partit de futbol en llengua catalana des de 
l’època de la República. Des d’una òptica lingüística, 
els referents previs de caràcter oral s’havien perdut. 
(La capacitat que tenim ara d’emmagatzemar, eti-
quetar i guardar informació no té res a veure amb les 
dificultats d’abans.) Per sort, als camps de futbol del 
nostre país —tot i la pressió de la dictadura— la gent, 
com no podia ser de cap altra manera, havia conti-
nuat fent servir la llengua catalana habitualment. Per 
tant, encara que aleshores no hi hagués periodisme 
esportiu en català, sí que hi havia «una manera» viva 
de parlar de futbol en la nostra llengua. Si els afeccio-
nats a la graderia cridaven, amb els amics opinaven o 
a Canaletes discutien d’això o d’allò, ho feien aplicant 
les solucions lingüístiques més o menys espontànies 
(les que fossin) que requerien les seves necessitats 
comunicatives. Observar aquest fet, relacionar cada 
cas, valorar-lo i determinar-ne la idoneïtat va ser la 
primera providència a l’hora d’elaborar un corpus que 
pogués resultar útil per a mirar d’establir, aleshores, 
el llenguatge d’especialitat del futbol.

En les primeres dècades del segle xx, la producció 
periodística en català sobre temàtica esportiva era 
notable. Això és així tant si ens referim a les cròni-
ques, informacions o comentaris publicats en diaris 

com si ens fixem en setmanaris o publicacions no 
diàries de menes diverses: satíriques, socials, locals, 
especialitzades en un o un altre assumpte… Tot i que, 
quan es tractava de parlar de futbol, el model lingüís-
tic d’aquella època incorporava de manera regular 
paraules angleses que amb el temps han caigut en 
desús, cal tenir present que les solucions emprades 
en aquells materials escrits va ser de gran interès 
a l’hora de decidir quines solucions encara podien 
resultar vàlides iniciada la dècada dels setanta.

En aquells moments, tampoc no es podia establir 
un marc lingüístic en català sense tenir present la 
influència de la llengua espanyola. Ens dos sentits. 
D’una banda, perquè l’espanyol havia reaccionat de 
manera refractària a les paraules angleses. En espa-
nyol s’havia de traduir tot. Fins la paraula futbol. D’altra 
banda, per la forta influència que la presència consi-
derable en aquells quaranta anys de transmissions 
radiofòniques —sempre en augment i només en cas-
tellà— havien tingut sobre els hàbits lingüístics dels 
catalans. Es tractava, per tant, d’optar per un model. 
El nostre. Per un cantó, vam descartar la idea de la 
traducció sistemàtica de l’anglès i vam acceptar els 
anglicismes amb la normalitat que els havia incorpo-
rat la parla popular. Per un altre, partint de la base que 
cada llengua resol a la seva manera les noves neces-
sitats expressives que es puguin anar generant, calia 
adequar una proposta eficaç i operativa que fos capaç 
de donar forma a tot allò que calgués dir. I calia, també, 
tenir a punt alternatives a tots aquells castellanismes, 
girs i construccions impròpies que, raonadament, la 
nostra llengua podia resoldre d’una manera genuïna. 

Finalment, val a dir que calia intervenir també d’una 
manera decidida a l’hora d’establir un conjunt de 
recursos dels quals pogués disposar el narrador 
que, en l’exercici de la seva activitat —volgués o 
no— s’acabaria convertint en un prescriptor i, sem-
blantment, en un creador de llengua. Tampoc no és 
sobrer recordar el caràcter èpic que els mitjans de 
comunicació associen a la confrontació esportiva. O 
la metàfora, sempre present i sempre a punt de reno-
var-se, quan es tracta de vibrar (i de fer vibrar) amb 
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la descripció d’un gol o d’una acció de joc particular-
ment emocionant. En resum, calia trobar-hi el punt. 
O sigui, que respongués a la nostra manera de ser 
i de veure les coses i, al mateix temps, a la caracte-
rística que, mundialment, havien anat adquirint les 
narracions esportives.

Des de la perspectiva lingüística, la idea essencial al 
voltant de la qual es va produir la primera transmis-
sió de futbol en català, l’any 1976, tenia dues inten-
cions ben definides a l’hora d’elaborar una proposta 
que havia de quallar tant sí com no. Una, que fos 
útil en quant resultés fàcil i funcional. L’altra, que fos 
sòlida en la mesura en què no renunciava a la refe-
rència normativa.

Aquest plantejament implicava, és clar, la intenció i 
el compromís de restablir una situació que ja s’es-
tava produint en la societat catalana en molts camps, 
com el social, el cultural, el literari i fins i tot el comer-
cial. En l’esportiu, la recuperació potser no era tan 

fàcil, amb l’amplitud desitjable, perquè en aquells 
moments depenia de la voluntat empresarial i de 
les possibilitats tècniques i de producció que per-
metessin de fer arribar a les llars catalanes els inci-
dents d’un partit de futbol o de l’esport que fos, des 
de qualsevol indret. I això, encara reforçava la con-
veniència, que no es podia defugir, de fixar un llen-
guatge propi amb la voluntat que arrelés i reobrís el 
camí cap a la normalitat.

Amb els anys aquest projecte ha evolucionat fins 
a un resultat que ha incorporat tota mena d’inno-
vacions, recursos, modismes i girs impensables 
en el primer moment, alhora que s’han multiplicat 
les transmissions d’esports a les emissores de tot 
Catalunya. Aquestes iniciatives han vingut a enriquir 
el ventall de possibilitats, tant lèxiques com d’estil, 
que avui ens ofereixen les ja nombroses i «norma-
litzades» narracions de tots els esports des d’arreu 
del país. I això sol ja hauria donat sentit a aquella 
iniciativa pionera. 

Joaquim Maria Puyal. Primera retransmissió en català el 1976 
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Núria Feliu. Cantatriu
   Màriam Serrà

Núria Feliu, santsenca per excel·lència, ens obre 
les portes de casa seva, situada, com no podia 

ser d’altra manera, al Sants que tant estima.

assistia a les estrenes. «Allò del teatre, estar a dalt 
de l’escenari amb els amics, era una passada!», 
comenta engrescada. Un dia els del Teatre 
Experimental Català els van anar a veure per dema-
nar-los uns quants actors, entre els quals la van triar 
a ella. «I a partir d’aquí vaig sortir del meu poble, de 
Sants», explica amb l’orgull santsenc que compartim. 
Assajava al Palau Dalmases, amb actors professio-
nals, i s’emociona en dir que va estrenar Manuel de 
Pedrolo, Joan Brossa, Les arrels d’Arnold Western, 
Els justos d’Albert Camus i altres clàssics. Actuaven 
al Palau de la Música, al Romea i per tot Catalunya. 
D’obres pedrolianes en va fer tres o quatre (Situació 
bis, Homes i No...). D’aquesta última recorda que, 
per requeriment dels exiliats, va anar a representar-la 
a Montpeller amb una camioneta «que no t’explico 
com era» i, un cop al teatre, ple de gom a gom, hi 
entrà la policia, demanà i requisà els passaports dels 
artistes i «¡aquí no se hace!». Irònicament, afegeix: 
«Em sona molt, això, eh? I d’ara!». L’obra, però, es 
va fer: al jardí d’un exiliat! Finalment el Consolat va 
intervenir en l’assumpte perquè els tornessin els 
passaports.

La passió de la Núria era el teatre, fins que començà 
el moviment de la Nova Cançó amb els Setze Jutges, 
però no en va poder formar part perquè només hi 
acceptaven cantautors, encara que no tinguessin la 
carrera musical. Llavors Edigsa li féu una prova; Ros 
Marbà li va fer cantar swing i exclamà: «Caram, però 
si això és el que ens fa falta!; de cantautors ja en 
tenim, però en un país mínimament normal canten 

cançons amb gèneres dife-
rents.» Així, el gener de 
1965 va enregistrar el primer 
disc a l’Orfeó Gracienc —
riu—, en un escenari que 
feia baixada: «I la feina que 
tenia perquè me n’anava 
cap enrere» —riu de nou— 
«i jo anava cantant: “Anirem 

tots cap al cel...”». A partir d’aquí ja hi van inter-
venir compositors i lletristes, poetes (Jaume Picas, 
Jordi Sarsanedas, Josep M. Andreu...) i músics (els 
mestres Borrell, Burrull, Ros Marbà mateix...), als 
quals ningú no cantava i necessitaven intèrprets. 
Ella va adoptar la paraula cantatriu —«sense c», 

Quan li preguntem com va ser que es dediqués a la 
música, concretament a la cançó, ens respon que la 
música la porta a l’ADN. Quan tenia sis o set anys, la 
mare la posà a estudiar solfeig i piano; ja que ella no 
havia pogut fer-ho, decidí que, dels tres fills, dos nens 
i una nena, fos aquesta la qui complís el seu somni. La 
Núria, doncs, estudià amb la 
professora del barri, Magda 
Prunera, amb qui anaven 
també Josep Carreras, Àngel 
Casas..., «tots», ens diu. El 
més important, però, era 
que els ensenyà a estimar 
la música. S’examinava al 
Conservatori de Música del 
carrer del Bruc i tocava el piano per als petits de l’Es-
bart Infantil de l’Orfeó Canigó (Amics de la Dansa), 
i ballava amb els grans amb els seus dos germans.

La seva faceta teatral li ve també de l’Orfeó. Feien 
obres de teatre i n’havien estrenat de l’Espinàs, que 

La passió de la Núria era el 
teatre, fins que començà el 
moviment de la Nova Cançó 

amb els Setze Jutges
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recalca—, que troba preciosa: una actriu que canta. 
De seguida presentà el primer disc al Palau de la 
Música Catalana, coincidint amb Raimon. En acabar, 
el públic es va posar dret quan va sentir la versió de 
People, que interpretava Barbra Streisand en Funny 
Girl, cantada per ella en 
català amb el títol Gent.

Aleshores va tenir claríssim 
que la seva tasca dins el 
món de la Cançó era cantar 
en català tots aquests 
temes tan coneguts arreu 
del món i aquí a casa, és 
a dir, normalitzar la llengua 
a través de la cançó (té 500 cançons enregistrades 
i 50 discos). «En català es pot cantar tot: tenim un 
idioma perfecte, pels monosíl·labs, que ens perme-
ten trencar i pots fer el ritme, cosa que no passa en 
castellà», diu entusiasmada, com si fes una classe 
magistral de llengua.

Aquesta fou la seva aportació inicial a la normalit-
zació lingüística. Un cop dins aquesta línia, va ser 
la primera persona que va anar amb Tete Montoliu 
a Nova York (Waldof Astoria, Saló de Sert...) per 
cantar en català tots aquests estàndards musicals. I 
després, a voltar; a voltar pobles, a fer quilòmetres. 

Com li diu Eliseu Climent, «aquesta és pac amunt 
i pac avall! Després de Jaume I, és ella!», ja que 
anava a les Balears, al País Valencià..., arreu dels 
Països Catalans.

Així s’adonà que, en aquest 
esforç d’anar pels enve-
lats, tota la gent nostra no 
estava acostumada a escol-
tar en català segons quines 
cançons. I sortia a cantar al 
costat d’una folclòrica, de 
qui fos, perquè veiessin que 
cantar en català era la cosa 
més normal del món. I, quan 

va veure que les orquestres ho feien tot en castellà, 
s’adreçà al Departament de Normalització Lingüística 
per dir que allò no podia ser i que calia fer un dossier 
de cançons en català per a les orquestres. En va 
agafar cent, amb èxits com els temes de West Side 
Story, entre d’altres —«d’això en farem una foto», 
diu amb resolució mentre mostra el llibre—, i cap a 
Madrid, a parlar amb les editorials, que en tenien els 
drets i volien cobrar. Va haver de signar un contracte 
conforme l’obra no es veuria en cap aparador i seria 
per a regalar, i al final aconseguí que s’edités.

També va demanar a Aina Moll que hi hagués karaoke  
en català i..., patapam! —pica de mans—,  
«karaoke en català! (Serrat, La Trinca, Raimon,  
Llach, Sopa de Cabra, Sangtraït...)». I el Departament 
es va comprometre a editar-ho i repartir-ho pels 
locals.

Recorda amb gran afecte els casals catalans 
(Montevideo, Buenos Aires, Mèxic...) i confessa 
que no ha cobrat mai per tot això, que ho feia per 
militància.

Està molt orgullosa d’haver fet un llibre de sardanes 
amb un CD perquè la gent n’aprengués les lletres i 
també Poemes patriòtics. Aquest darrer és, des de 
fa quasi tres anys, la seva aportació a l’ANC, ja que 
el recita en actes i, entre poema i poema, fa cantar 
a la gent alguna cançó popular catalana.

Explica que ha actuat en totes les sales de festes 
(Río, Emporium, El Papagayo...); no ha fet mai ball, ja 
que sempre que ha cantat el públic ha estat assegut.
Amb tot això ja ens ha respost la pregunta que volíem 
fer-li sobre la seva contribució a normalitzar el català 
en el seu àmbit.

Li demanem si ha rebut pressions perquè cantés en 
castellà i ens parla de la censura, però que la gent 

«En català es pot cantar tot: 
tenim un idioma perfecte, 

pels monosíl·labs, que ens 
permeten trencar i pots fer el 
ritme, cosa que no passa en 

castellà»
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va aprendre a llegir entre línies. No entén per què 
va haver d’anar a declarar a la comissaria de la Via 
Laietana per cançons com Les caramelles, que diu 
«tot el que vulguis et toco jo», referint-se a l’acor-
dionista, i que va haver de canviar per «tot el que 
vulguis et dono jo». Tot això passava perquè érem 
en plena dictadura.

Pel que fa al paper dels cantants catalans d’avui, 
es lamenta que molts cantin en anglès. «No ho hem 
guanyat, això, eh? No ho hem guanyat...», repeteix. 
«Jo els dic: si canteu a Catalunya, canteu en català; si 
aneu a Salamanca, que no volen saber res del català, 
feu-ho en anglès; si us heu d’internacionalitzar, per-
doneu que us digui una cosa: em quedo amb l’origi-
nal.» Afirma que la gràcia que tenia era que ho feia 
en català i la gent entenia el que deia: «És així de 
fàcil; en anglès ja hi havia l’Ella Fitzgeral i d’altres.» 

Quan li preguntem com veu la salut de la llengua actu-
alment, després de tants esforços que hem fet molts, 
diu que tothom entén i escriu 
el català, però que l’ús social 
és una altra cosa. «Ai Déu 
meu!», exclama, «Ja comen-
cen a les escoles: en què 
juguen els nens? I l’excusa 
no són els nouvinguts, que 
també aprenen el català.» 
Té intenció d’apuntar-se a 
les parelles lingüístiques, 
però ara li toca fer el que està fent.

Respecte a com viu el moment actual, creu que ella 
fa política, perquè la política ho és tot. «Confio i tinc 
tota la fe del món en el meu president, en Òmnium, 
l’ANC, l’AMI (la societat civil), i, quan tota a gent 
toquin el xiulet, estic a punt.» El que fa és cuidar-se, 
perquè necessitarem molta força, molt valor i molta 
temprança i tranquil·litat. «Em nego que em mani-
pulin, em nego a veure, a llegir o a escoltar tota a 
camarilla de l’Estat i em protegeixo; no vull prendre 
mal, no em dóna la gana!», diu amb fermesa. També 
explica que ha advertit en una reunió de l’ANC que 
si ho fan malament els passarà factura; però, si no, 
ja té la cadira preparada per a anar a seure on li 
diguin, i l’estelada. «Mira si ho tinc fàcil», afegeix 
amb naturalitat.

Per acabar, li demanem com veu el futur de la llengua 
en la República Catalana, quin model pensa que 
hauria de tenir, i respon senzillament «que es pugui 
parlar en català amb normalitat i que els qui vénen 
de fora estimin la llengua; hem de sumar».

Ens diu que ella és molt positiva i que està il·lusi-
onada, que això ja ha durat massa temps i pensa 
en el pare, en l’avi... —i aquí comença a emocio-
nar-se i se li trenca la veu— i que, com a mínim, els 
devem això, i encara més als qui tenen fills i néts. 
Admet que està amb la pell molt prima i que a les 
botigues on va a comprar enceta converses, com 
aquell qui res, perquè sap que totes les famílies tenen 
«una bola aquí» (un germà, un oncle a qui va passar 
alguna cosa) i, quan veuen que algú els parla amb 
normalitat, molts confessen que no haurien pensat 
mai que poguessin tornar a penjar la senyera sense 
por, sense avergonyir-se’n..., a dir la paraula inde-
pendència, i que ho fan pels néts.

És inevitable que parlem de Sants. Ens diu que és 
un barri superactiu, amb 310 entitats i associacions 
i on sempre ha militat. L’amor que ha tingut per la 
terra, pel país, també el té pel seu poble de Sants, 
que era poble fa 120 anys, «i ens el van prendre», 
com d’altres. Pau Vila li deia: «Procureu, vós que 

sou famosa —compta tu!—, 
que tornin els barris a ser 
pobles!». I aquí subratlla el 
valor de les alcaldies, que 
no depenguin d’una de sola.

I, en parlar de Pau Vila i de 
les seves fitxes, «petitetes 
i quadradetes», diu que el 
camí que ella va escollir li 

ha permès de conèixer una infinitat de gent, entre la 
qual, la que sempre havia adorat (Aramon i Serra, 
que vivia a Hostafrancs; Pedrolo, que tenia la mateixa 
cara que son pare; Brossa, Tísner...). Tot eixugant-se 
les llàgrimes, declara que dels fruits que ha recollit 
en serva un patrimoni molt ric. I no es refereix pas 
als premis que li han atorgat; no els ha esmentat en 
tota la conversa que hem mantingut, malgrat que té la 
Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Honor de Barcelona, 
entre d’altres; només ha dit, rient-se’n, que la seva 
imatge és al Museu de Cera.

I és que per a Núria Feliu l’important són les perso-
nes; el fet de cantar ha estat de més a més, el que 
l’ha portada a la gent. «Jo sóc de persones», recalca, 
i no cal que ho juri.

Un cop acabada la conversa, baixem de seguida al 
carrer abans no tanqui la peixateria. A aquesta hora 
del migdia ja és pràcticament buida, però de segur 
que la Núria, sigui amb qui sigui, no es podrà estar 
de fer país, de fer barri, de fer humanitat, que d’això, 
ella, en sap un niu. 

«Confio i tinc tota la fe del 
món en el meu president, en 
Òmnium, l’ANC, l’AMI, i, quan 

tota aquesta gent toquin el 
xiulet, estic a punt»
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   Òscar Escuder

Poc s’ho imagina-
ven aquella colla 

de joves, llavors, en 
aquell inici, que la 
Plataforma per la 
Llengua arribaria on 
és ara. L’organització 
va néixer de la il·lu-

sió d’un jovent engrescat, amb moltes ganes i pocs 
recursos, o gens. Tanmateix, l’esperit i l’objectiu final 
de voler que el català sigui una llengua d’ús normal 
i plenament reconeguda hi eren de bon comença-
ment. Cal cercar les arrels en unes campanyes volun-
tarioses d’activisme de carrer d’uns gairebé marrecs 
de la coral juvenil Sinera dels Lluïsos de Gràcia, de 
Barcelona. Ben aviat es va engruixir el grup i l’any 
1991 es va consolidar com a Col·lectiu l’Esbarzer, en 
record del títol d’una coneguda cançó bastant estesa 
dins el món coral. 

Poc després de la dissolució de la Crida, entitat en 
la qual aquells joves havien 
participat, esperonats per la 
necessitat de revifar la societat 
civil en aquest àmbit, va néixer 
la Plataforma per la Llengua. 
De fet, la idea es va gestar en 
un recés al massís del Canigó. 
Això era pel setembre de 1993. 
Pel desembre d’aquell mateix any es feia la primera 
campanya amb cara i ulls amb un acte participatiu a 
la plaça de Catalunya de Barcelona per demanar la 
normalització del català en l’etiquetatge de productes. 
Es van recollir milers de llaunes de Coca-Cola per a 
construir unes lletres reivindicatives a favor de l’apli-
cació de la normativa en els mateixos termes que es 
feia amb la resta de llengües europees de dimensions 
similars. Poc després s’encararien altres campanyes, 
com les del cinema en català. Al Col·lectiu l’Esbar-
zer s’hi afegia Joves per la Llengua, i en acabat, més 
organitzacions; car en un principi la Plataforma per la 
Llengua es va constituir com una plataforma d’entitats 
i no pas com una entitat en si mateixa. 

Dels orígens de la Plataforma 
per la Llengua i més enllà

No fou fins més endavant que el creixement i la neces-
sitat estratègica van fer evolucionar la Plataforma per 
la Llengua pròpiament cap a una entitat, o fins i tot cap 
a una organització no governamental en defensa de la 
llengua catalana. La base del creixement seria la pro-
fessionalització, el gruix del voluntariat i un rerefons 
ferm de voler canviar les coses. De mica en mica es 
va anar especialitzant en àrees d’actuació, va enten-
dre la importància de la comunicació, el paper de les 
xarxes socials i de la projecció internacional i va entre-
teixir una estructura que permetés actuar en els diver-
sos àmbits on el català pateix més entrebancs. 

Un dels pilars per a aconseguir canviar les coses ha 
estat sens dubte pretendre ser insistents i seriosos en 
la planificació de les campanyes. Un altre és l’enfoca-
ment que s’ha volgut donar de visualitzar la situació 
de la llengua catalana davant l’opinió pública; calia ser 
realistes i ensems propositius, ateses les potencialitats 
per a superar les dificultats. Calia explicar la gran ano-
malia que representen els dèficits que pateix la nostra 

llengua, però alhora calia 
fer constar la gran projecció 
i força que té. S’ha repetit 
manta vegada que no hi 
ha en el context de països 
de tradició democràtica, o 
dins la Unió Europea, una 
llengua de dimensions i 

vitalitat semblants a la catalana tan desprotegida i 
tan poc reconeguda legalment. 

La Plataforma per la Llengua s’ha regit per un tarannà 
positiu que engrescava els ciutadans amb la força i la 
capacitat de superar aquests entrebancs. «El català 
suma» o «Volem viure plenament en català» no han 
estat només lemes encoratjadors, sinó que s’han 
definit amb convenciment. I tot plegat s’ha fet bo i 
tenint en compte, i essent-hi presents, tot el domini 
lingüístic. La Plataforma per la Llengua va anar des-
plegant relacions amb entitats d’arreu del territori i va 
formar també grups locals. Pel setembre de l’any 2012 
l’organització va rebre un cop molt dur amb la pèrdua 

President de Plataforma per la Llengua

L’organització va néixer de la 
il·lusió d’un jovent engrescat, 

amb moltes ganes i pocs 
recursos, o gens
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d’un dels puntals de l’entitat, en Martí Gasull i Roig, 
un dels creadors de la Plataforma per la Llengua, i en 
la pràctica, l’ànima. Així i tot, l’entitat va continuar con-
vençuda que aquest hauria estat també el seu desig. 

La Plataforma per la Llengua ha anat creixent fins a 
arribar als gairebé 14.000 socis actuals. En record de 
Martí Gasull, es van instaurar uns premis anuals de 
reconeixement a persones i entitats que lluiten per la 
normalització de la situació del català, premis que així 
mateix han ajudat a projectar i fer evidents tots aquells 
àmbits que són primordials per a la vitalitat del català. 

Ben lluny queda aquella pujada al cim del Canigó 
d’uns pocs joves somiadors. D’ençà de llavors s’ha 
fet molta feina. L’entitat ha canviat molt. També la visió 
de la situació de la nostra llengua. Hi ha el convenci-
ment de la feina feta, també de la molta feina que hi ha 
encara per fer. La Plataforma per la Llengua ara com 
ara és una organització de referència al costat de les 
moltes altres que a casa nostra treballen per la llengua 
catalana; algunes, de més sectorials, o altres, d’actu-
ació més local. És per això que ha estat fonamental 
d’establir-hi sinergies i treballar conjuntament. Moltes 
campanyes no haurien estat possibles sense aquesta 
suma. Aquest «anar fent pinya» i la constància de la 
societat civil han estat, són, i seran fonamentals per 
a la nostra llengua. Ho demostra també la gran con-
tribució que ha fet l’Associació Llengua Nacional i la 
revista que edita, referent, sens dubte, des de fa molts 
anys, de la lluita pel català i de la reflexió i el pensa-
ment al voltant de la situació sociolingüística. 

Aquests cent números de la revista són una bona nova 
que celebrem. Enhorabona i per molts anys! 
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La política lingüística des 
de dins

   Bernat Joan

INTRODUCCIÓ

Voldria començar aquest paper agraint la invitació 
a participar en el número 100 de la revista llengua 
nacional. Hi he col·laborat habitualment des de la seua 
creació fins avui, sense cap interrupció en les etapes 
en què els atzars de la vida m’han portat a l’activitat 
política, primer com a diputat al Parlament europeu i 
posteriorment com a secretari de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. L’honor de servir Europa 
i Catalunya no em va impedir de col·laborar a llengua 
nacional, sinó que fins i tot diria que m’hi va esperonar. 

Dit això, pens que fa falta també un segon aclariment, 
que des del meu punt de vista resulta ben important: 
la normalització plena de qualsevol llengua passa per 
comptar amb els mecanismes de poder polític neces-
saris. Em referesc a les dues úniques possibilitats en 
què una llengua pot viure amb normalitat: comptant 
amb un estat propi o formant part d’un estat que compti 
amb un model lingüístic igualitari. Com que del segon 
cas, al món, n’hi ha molt pocs, sembla lògic que ens 
inclinem pel primer. Ja he apuntat en diverses oca-
sions que consider molt més difícil aconseguir que 
el Regne d’Espanya esdevingui un model lingüístic 
igualitari (com Bèlgica, Suïssa o Canadà) que no que 
Catalunya s’arribi a constituir en estat independent. 

Viure des de dins la política lingüística em va portar a 
redactar un paper amb els que, des del meu punt de 
vista, constitueixen els eixos bàsics de l’acció institucio-
nal per a la normalització de la llengua a Catalunya. Per 
agafar-ne la flaire directament, el transcric íntegrament: 

EIXOS FONAMENTALS DE LA POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA A CATALUNYA

Catalunya és, probablement, la nació sense estat (o la 
regió constitucional) de la Unió Europea (UE) amb una 
llengua pròpia amb més vitalitat. La situació del català 
a Europa, així mateix, constitueix una irregularitat esta-
dística. No hi ha cap altra llengua parlada per devers 
nou milions d’europeus, en un territori on vivim dotze 
milions de ciutadans de la UE, que no sigui plenament 

oficial d’aquesta organit-
zació. Tampoc no hi ha 
cap llengua que sigui 
vehicle d’ensenyament 
de divuit universitats 
que no sigui oficial de la 
UE. Ni cap llengua ense-
nyada a més de noranta 
universitats, repartides 
entre els cinc continents. 
La vitalitat del català, doncs, és comparable amb la de 
llengües com el suec, el txec o el danès; però la seua 
situació jurídica, a nivell internacional, és força diferent.

També ho és en el si de l’estat espanyol, un estat que 
no ha reconegut per a Espanya un model lingüístic 
igualitari, sinó tot al contrari: malgrat la vitalitat del 
català (i també del basc i del gallec, llengües oficials a 
les seues respectives comunitats autònomes), només 
l’espanyol és llengua oficial de l’estat. Evidentment, 
mentre no s’arregli aquesta situació a l’interior de l’estat 
espanyol, és molt difícil que aquest mateix estat assu-
meixi, com pertocaria, la difusió internacional de la 
llengua catalana. 

Malgrat totes aquestes dificultats, evidentment, 
Catalunya compta amb una política lingüística pròpia. 
De la mateixa manera que existeix una política lingüís-
tica a Andorra (únic territori de llengua catalana que 
gaudeix d’independència política), a les Illes Balears i al 
País Valencià (comunitats autònomes de llengua cata-
lana dins l’estat espanyol). Malauradament, el català no 
és oficial a la resta dels territoris de parla catalana (la 
Franja de Ponent, dins la comunitat autònoma d’Aragó; 
la Catalunya del Nord, dins l’estat francès, i l’Alguer, a 
l’illa de Sardenya, Itàlia). 

EINES PER AL CATALÀ

La funció bàsica de la Secretaria de Política Lingüística 
del govern de Catalunya és facilitar la incorporació de 
tots els ciutadans de Catalunya a la comunitat lingüís-
tica catalana. Hem de fer fàcil aprendre català i dotar 
la ciutadania dels instruments necessaris per a utilitzar 
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amb normalitat la nostra llengua, perquè tothom, entre 
nosaltres, se la faci seua. 

Assortadament, tenim molta feina feta, una feina que 
ens permet d’establir la nostra tasca sobre uns fona-
ments ben sòlids. La llengua catalana compta, des 
de l’obra de Pompeu Fabra i de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb una normativa ben fonamentada i esta-
blerta. Tenim una gramàtica normativa i un diccionari 
normatiu i comptam amb una acadèmia de la llengua 
pròpia. Poques nacions sense estat compten amb una 
acadèmia nacional com l’Institut d’Estudis Catalans, 
perfectament comparable en tots els sentits a qual-
sevol acadèmia nacional de qualsevol país d’Europa. 

No ens ha calgut, doncs, realitzar la tasca complexa 
de la normativització de la llengua, perquè ja l’havien 
feta els nostres avantpassats. Avui, en canvi, ens toca 
posar en hora els instruments necessaris per a l’apre-
nentatge del català i per a la incorporació natural dels 
ciutadans nouvinguts a la nostra comunitat lingüística.

Per aquest motiu, invertim en centres avançats de 
recerca, en enginyeria lingüística i en les tecnologies 
més modernes per a l’ensenyament i l’aprenentatge 
de la llengua catalana. 

En aquest sentit, comptam amb un servei unificat 
de consultes lingüístiques (l’Optimot), on qualsevol 
persona, en línia, pot consultar qualsevol cosa refe-
rent a la llengua catalana, el seu ús, elements de cor-
recció, vocabulari especialitzat, etc. També s’hi poden 
consultar tots aquells aspectes que puguin interessar 
en relació als neologismes. Sobre aquesta qüestió, 
a Catalunya existeix un consorci, el Termcat, que 
s’encarrega de la regularització terminològica d’una 
manera permanent. Constitueix un dels instituts de 
terminologia més avançats d’Europa i està connectat 
permanentment amb tots els instituts terminològics 
d’arreu del món. 

En aquest mateix apartat, comptam amb diversos tra-
ductors automàtics, tots ells en les dues direccions de 
la traducció (català-anglès, català-francès, català-es-
panyol, català-alemany; i tenim en preparació el cata-
là-occità, especialment interessant tenint en compte 
que la llengua occitana, pròpia de la Vall d’Aran, petita 
part del territori de Catalunya, és oficial des de l’apro-
vació del nou estatut d’autonomia). 

Així mateix, estam acabant la realització d’un curs de 
català en xarxa que permetrà d’abordar l’aprenen-
tatge de la llengua a tots els nivells, a través d’internet 
(amb tutories o sense): es tracta del curs parla.cat, que 
posarem en xarxa a partir del pròxim mes de setembre. 

L’objectiu de la Secretaria de Política Lingüística 
és dotar la societat catalana dels instruments més 
moderns d’enginyeria lingüística i de les eines més 
adequades per a aconseguir un fàcil accés al conei-
xement de la llengua catalana, ajustat tant com sigui 
possible a les necessitats dels usuaris. 

L’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC DE LES PERSONES 
NOUVINGUDES

Des de l’any 2000 han arribat a Catalunya més d’un milió 
de nous immigrats. Si comparam xifres, per exemple, 
en nombres totals Catalunya ha rebut una quantitat de 
nouvinguts semblant a la que ha rebut el conjunt d’Ale-
manya. Aquest contingent de població acabat d’arribar 
al nostre país suposa per a nosaltres un nou repte, i 
una oportunitat. Constitueix un repte, perquè no és 
fàcil incorporar una població tan nombrosa a la nostra 
comunitat lingüística en un curt lapse de temps. Però 
també constitueix una oportunitat, perquè el nombre 
de catalanoparlants, si els nous immigrats s’incorporen 
adequadament a la nostra comunitat lingüística, crei-
xerà espectacularment. I també perquè podem oferir 
a la resta de la Unió Europea, i al món, la perspectiva 
d’un poble petit, d’un país sense grans recursos en 
les seues pròpies mans, capaç d’acollir un contingent 
extraordinari de població nouvinguda, i de fer-ho sense 
friccions, amb una bona convivència social. 

Per a fer possible l’acolliment de nouvinguts arreu 
del país, tenim un instrument bàsic: el Consorci per 
la Normalització Lingüística (CPNL). El CPNL compta 
amb 22 centres de normalització lingüística, distribuïts 
arreu de Catalunya. Hi treballen més de mil persones 
(entre professors de català i dinamitzadors lingüístics) 
i dóna servei, actualment, a més de cent mil usuaris. 

El CPNL es dedica fonamentalment a l’organització 
de cursos de llengua catalana per a persones adultes. 
Però també compta amb una important àrea de dina-
mització social, que actua sobre les institucions i sobre 
els col·lectius organitzats dins la societat (associaci-
ons, partits polítics, sindicats...). Així mateix, el CPNL 
també organitza el suport lingüístic als ajuntaments i 
a les associacions, a l’hora d’usar la llengua catalana. 

Un dels programes estrella del CPNL és el programa 
Voluntaris per la Llengua (VxL), que s’està implantant 
sòlidament al país. Aquest programa consisteix en l’or-
ganització de les anomenades parelles lingüístiques, 
en què una persona que coneix bé la llengua catalana 
es troba amb una altra que no en sap però que en vol 
aprendre, i té una sèrie de trobades per a parlar en 
català i per a donar suport a l’aprenentatge del català 
de la persona aprenent. Enguany hi ha organitzades 
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ja més de sis mil parelles lingüístiques i consideram 
ben factible de poder arribar a nou mil. El programa fa 
cinc anys que funciona, i ja ha fet camí: actualment ja 
tenim un nombre considerable de voluntaris que abans 
han estat aprenents. Així mateix, el programa gaudeix 
d’una considerable popularitat, perquè persones relle-
vants del món de la política (el president del parlament 
o el vice-president del govern), dels mitjans de comuni-
cació (el presentador del programa d’humor més vist de 
la televisió catalana) o de la cultura (alguns dels prin-
cipals escriptors del país) en formen part com a volun-
taris. Aquest programa fou premiat per la Comissió 
Europea com una de les experiències més reeixides 
per a ensenyar llengua a persones nouvingudes. 

ACCIÓ CÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

Al cap i a la fi, la llengua catalana ha pogut sobre-
viure durant llargues etapes dictatorials (que sempre li 
han anat en contra; significativament, l’última, el fran-
quisme) gràcies al fet que la gent l’ha continuada uti-
litzant, malgrat els impediments. Ha estat la societat 
catalana, en definitiva, la que ha mantingut la llengua, 
quan tots els elements hi estaven en contra. 

Actualment, el procés de normalització de la llengua 
catalana requereix una forta contribució, també, per part 
de la societat. La nostra llengua es troba minoritzada, 
inserida —majoritàriament— en un estat desigualitari, 
que reconeix la pluralitat (almenys nominalment), però 
que no reconeix la igualtat (en el cas de la Catalunya 
del Nord, sota l’estat francès, la situació encara és pitjor, 
evidentment). Per tant, no comptam amb els elements 
necessaris per a garantir completament un procés ple 
de normalització de l’ús de la llengua catalana. 

En aquest context, la xarxa cívica en defensa de la 
llengua continua essent del tot necessària. Així, pro-
liferen arreu dels Països Catalans tot tipus d’associ-
acions, de grups de persones organitzades, que tre-
ballen perquè el català ocupi un lloc més digne en el 
conjunt de la societat. A Catalunya, existeixen associ-
acions potents, com ara la Plataforma per la Llengua o 
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), 
que realitzen activitats complementàries. Mentre la 
Plataforma realitza una tasca més reivindicativa, exigint 
el ple reconeixement dels drets lingüístics dels cata-
lanoparlants o reivindicant l’ús del català a àmbits on 
la nostra llengua no s’usa normalment, la CAL ofereix 
més instruments de formació lingüística (que van des 
de grups de conversa per a persones nouvingudes 
fins a tallers en què s’ensenya als catalanoparlants 
com mantenir la llengua, com argumentar a favor del 
català o com convèncer altres persones perquè se 

sumin a la nostra comunitat lingüística). Juntament 
amb aquests grups més activistes, tenim associacions 
com ara Òmnium Cultural, que, des de fa molts anys, 
treballen per la recuperació de la llengua i la cultura 
del país. A les illes Balears, l’Obra Cultural Balear seria 
l’equivalent d’Òmnium a Catalunya, i al País Valencià 
fa aquestes mateixes funcions Acció Cultural del País 
Valencià. 

Al País Valencià, on la situació és més delicada i on el 
sistema d’ensenyament tracta la llengua catalana d’una 
manera més precària, ha sorgit un poderós moviment 
a favor de l’escola valenciana: la Federació Escola 
Valenciana, que treballa per aconseguir un ensenya-
ment en català i arrelat a la societat valenciana. 

Evidentment, des de les institucions de Catalunya (i 
també de les Illes Balears; no així del País Valencià), 
les associacions que generen acció cívica per la nor-
malització de la llengua reben el nostre suport. 

Entenem que d’una bona combinació entre l’activitat 
política, la posada en funcionament dels mecanismes 
necessaris per a integrar sociolingüísticament tota la 
població del país, i el suport al moviment cívic per la 
llengua en sorgeix el context que ens pot permetre 
d’assegurar el futur. 

BERNAT JOAN I MARÍ, Secretari de Política Lingüística 
del govern de Catalunya 

EXPERIÈNCIA I FUTUR

Haver pogut treballar, des de posicions de respon-
sabilitat, en un camp tan apassionant com la política 
lingüística no té preu. Però genera un estat d’alerta i 
de preocupació permanent (d’altra banda, ja incorpo-
rat a la vida que un ha decidit viure, des de fa anys i 
panys). I això ens porta a interrogar-nos sobre el futur. 
I, en qualsevol cas, a ser conscients de la grandíssima 
importància que ha de tenir per al futur de la llengua 
catalana el fet que el procés sobiranista de Catalunya 
arribi a bon port o no. Si Catalunya s’arriba a consti-
tuir en república independent, el medi natural per a la 
normalització de la llengua passarà a existir, i hom no 
haurà d’actuar amb la preocupació permanent d’haver 
de jugar una mena de partida de pòquer amb elements 
hostils per aconseguir mínims que no arriben a allò 
que necessitam per als nostres objectius. I això també 
tendrà un impacte positiu, necessàriament, a la resta 
dels Països Catalans. (Ja vaig tenir ocasió d’escriure 
sobre aquest tema en aquesta mateixa tribuna.) 

En el futur ens hi farem més forts, així mateix, si sabem 
canalitzar bé l’experiència que tenim del passat.  
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«Cavall Fort», la creació 
d’un model de llenguatge

   Mercè Canela

«Per Nadal de 
1961 va veure la 
llum el número 1 
de Cavall Fort. 
Havia ca lgut 
v è n c e r  t o t a 
mena de difi-
cultats perquè 
l ’ a p a r i c i ó 

d’aquest exemplar fos un fet real. En el moment, 
però, en què la revista era un fet, en què realment 
es podia imprimir i difondre una publicació periòdica 
destinada als nois i noies, calia pensar, calia preocu-
par-se i treballar perquè fos llegida i entesa de debò 
pels joves lectors als quals anava destinada. Calia 
tenir en compte, a més, que una de les missions 
essencials de la revista era familiaritzar els nois 
i les noies amb el català escrit, i crear-los l’hàbit 
i l’aptitud de llegir en la 
llengua pròpia. Ben mirat, 
s’havia de considerar que 
la gran massa de lectors a 
la qual es pretenia de fer 
arribar Cavall Fort, tindria, 
amb aquesta publicació, el 
seu primer contacte amb el 
català escrit» (les negretes 
són meves).

Així comença el capítol «El llenguatge a “Cavall 
Fort”», signat per Albert Jané i inclòs en el llibre 
Cavall Fort, una experiència concreta, publicat l’any 
1967 per l’editorial Nova Terra. Es tracta d’un estudi 
fet a partir de l’experiència dels cent primers números 
de Cavall Fort. D’ençà que em vaig fer càrrec de la 
direcció de la revista, aviat farà vint anys, he llegit 
aquest capítol més d’un cop. Albert Jané, que havia 
assumit la tasca de redacció i de correcció de la 
revista, hi explica, amb la claredat que el caracteritza, 
les dificultats a què es va haver d’enfrontar la revista 
a l’hora d’establir el model de llengua que seguirien i 
els criteris que aplicarien. Aquests criteris continuen 
completament en vigor per als qui en som respon-
sables actualment.

Per una banda, el llenguatge havia de ser viu, clar, 
havia d’arribar fàcilment al lector infantil, que no 
havia tingut pràcticament cap possibilitat de contacte 
amb el català escrit. Per altra banda, havia de tenir 
una correcció absoluta. «En aquest sentit s’havia 
de ser d’una intransigència ferotge», ens diu Jané. 
Partint d’aquests principis, s’aplicaran diversos crite-
ris, que seran els que configuraran el model de llengua 
de Cavall Fort, com ara la substitució de purismes 
innecessaris per mots i expressions d’ús més normal 
(quelcom per alguna cosa, llur i llurs per el seu, l’infi-
nitiu ésser per ser; l’ús dels plurals discos, boscos o 
arbustos en lloc de les formes discs, boscs, arbusts...) 
o la substitució de formes poc idiomàtiques.

Albert Jané fa una reflexió molt interessant sobre 
les conseqüències que sovint té la falta d’esponta-
neïtat de l’escriptor en l’ús de la llengua escrita. «La 

mateixa preocupació per la 
correcció i l’estil», ens diu, 
«fa tendir sovint a l’ús de 
determinades formes poc 
o molt correctes, però en 
tot cas poc idiomàtiques, 
el sentit de les quals, en el 
llenguatge oral, espontani 
i exempt de preocupacions 
estilístiques, és expressat 
per mots i girs més genuïns 

i naturals». I ens explica, per exemple, com van 
canviar l’expressió «oblidant-se de tancar la porta» 
per «sense recordar-se de tancar la porta», ja que, 
en l’ús col·loquial, no se sol dir «Ho he oblidat» sinó 
«No me’n recordo» o «No me n’he recordat». De 
fet, l’ús del verb oblidar s’ha anat estenent molt per 
la pressió del castellà, com tantes altres paraules i 
expressions que ens obliguen a continuar estant molt 
atents (au en lloc de ocell; creuar en lloc de passar 
o travessar...). 

Aplicar aquests criteris, aparentment tan senzills, 
requeria uns bons coneixements lingüístics i, sobre-
tot, un sentit de la llengua molt fi. Per això crec que 
va ser una sort que Albert Jané s’incorporés gairebé 

Albert Jané fa una reflexió 
molt interessant sobre les 
conseqüències que sovint 

té la falta d’espontaneïtat de 
l’escriptor en l’ús de la llengua 

escrita
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des del principi a Cavall Fort. Ell n’és una persona 
clau i el seu mestratge continua marcant la revista.

Un dels àmbits en què el seu treball destaca més 
és, sens dubte, el del còmic, especialment en les 
adaptacions de les grans sèries del món francobelga 
(Jan i Trencapins, Els barrufets, Gil Pupil·la, Sergi 
Grapes, Filalici, i tantes i tantes altres). La inclusió 
d’historietes de còmic a Cavall Fort va ser un tema 
molt debatut pels membres del primer Consell de 
Redacció de la revista. Finalment es va imposar el 
criteri dels qui consideraven que serien positives per 
a arribar a un públic més ampli i ajudar els infants 
a acostumar-se a llegir en català. Una de les claus 
era fer-ne una bona tria. L’altra clau era quin llen-
guatge s’utilitzaria. En aquest camp, Cavall Fort no 
tenia pràcticament cap referent en català.

«La naturalesa d’aquestes narracions», ens diu Jané, 
«portades a un ritme que tant s’acosta al cinemato-
gràfic, exigeix uns diàlegs amb la màxima fluïdesa, 
versemblança i agilitat. Sovint s’hi ha d’afegir a més 
la brevetat, la concisió, determinades per l’exigüitat 
de l’espai. La conjunció de totes aquestes exigèn-
cies amb la més rigorosa correcció gramatical, sintàc-
tica i lèxica, determina la problemàtica del llenguatge 
de què cal servir-se en aquest peculiar gènere nar-
ratiu que tant predicament té avui a tot el món i que 
el català no podia, en bona llei, ignorar.» Així, doncs, 
s’imposa una tasca de creació de llenguatge, en la 
qual es faran servir recursos en què el català és molt 
ric —frases fetes, locucions adverbials, girs idiomà-
tics...—, que donaran als diàlegs una gran expressivi-
tat, al mateix temps que els faran vius i fluids. Es bus-
caran solucions a problemes d’adaptació de castella-
nismes arrelats en el llenguatge corrent i es crearan 
expressions noves, «que produeixen la il·lusió que són 
habituals en un medi concret o en gent d’un determi-
nat estament». I, en aquest sentit, també vull remar-
car la tasca de Joaquim Carbó, amb els guions de tota 
la sèrie d’aventures de Pere Vidal i Henri Balua, ini-
ciades amb La casa sota la sorra, o de Felip Marlot, i 
amb l’adaptació de la sèrie La patrulla dels Castors.

Per a mi, una de les lliçons més importants que he tret 
d’aquest plantejament és que el rigor i la llengua viva i 
propera no estan contraposats. Cal, això sí, tenir crite-
ris clars i no estalviar temps ni dedicació per a trobar 
les solucions més adequades. 

Des d’aquí aprofito l’ocasió una vegada més per a 
agrair a Albert Jané el seu mestratge i la gran feina 
feta. 
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Mercè Piqueras, biòloga i divulgadora científica: 
«Sóc molt amiga dels microbis»

   Maria Rosa Bayà

Quedem amb Mercè Piqueras al barri barceloní de 
les Corts. És l’últim dia d’agost, la tarda és grisa 

i està a punt de ploure. Desafiant el mal temps, ens 
asseiem en una terrassa a la plaça de la Concòrdia 
i demanem un cacaolat ben fred. Un recent article 
sobre la situació de la divulgació científica en català 
ens serveix per a encetar la conversa. La Mercè  
—microbiòloga dedicada a la traducció i l’edició cien-
tífiques, divulgadora, escriptora i activista en mil 
causes— parla d’una manera pausada. És veritat que 
a la ciència li costa de fer-se un lloc en els mitjans de 
comunicació i en la societat, i en català encara més. 
Però hi ha molt bones iniciatives, i ara també cal tenir 
en compte eines noves, com Twitter, que et permeten 
de fer divulgació científica a les xarxes. «L’altre dia 
vaig fer una consulta per Twitter a l’Optimot», explica. 
«Tornava de França en cotxe i em va cridar l’atenció 
un terme que vaig veure als panells de l’autopista: 
bouchon de curiosité. Vaig pensar “caram, això en 
català també deu tenir un nom”. Així que els ho vaig 
demanar i em van respondre de seguida: en català 
se’n diu efecte badoc.» La Mercè elogia l’eficiència 
dels gestors de l’Optimot. I a més, fent les consultes 
per aquesta via, hi ha més gent que les veu, i que 
també hi pot dir la seva i crear debat: «Un usuari va 
explicar que ell en diu efecte tafaner...»

Moderadament optimista pel que fa a l’ús del català 
en el món de la ciència —«el futur dependrà en bona 
part del que passi l’1 d’octubre», afirma—, la Mercè 
creu que una de les claus per a reeixir és estar molt 
al cas de les novetats: «En ciència, cada dia sorgei-
xen nous conceptes, i cal estar al cas per buscar-los 
un nom en català abans no es consolidi la denomi-
nació en anglès.» Per això és tan important la tasca 
del Termcat. Piqueras col·labora regularment amb 
aquest centre de terminologia. Hi ha algun terme 
que hagi fixat el Termcat i amb el qual no estiguis 
d’acord?, li pregunto. «N’hi havia un que quan va 
sortir no m’agradava: el de cèl·lula mare. Però amb 
el temps ja s’entén què es vol dir quan es parla de 
cèl·lules mare. En anglès se’n diu stem cell, ‘cèl-
lula troncal’, que tampoc no em convenç perquè les 
cèl·lules troncals són un tipus de cèl·lula mare. En 
italià han agafat el mateix terme anglès adaptant-lo: 
cellula staminale.»

El contacte entre lingüistes, científics i divulgadors és 
important per a trobar solucions terminològiques ade-
quades. En aquest sentit, Piqueras destaca el paper 
de l’Antena de Terminologia, un projecte impulsat pel 
mateix Termcat que consisteix en «una llista de dis-
tribució per als mitjans de comunicació en què es 
discuteixen termes nous que necessiten una solució 
ràpida». 

L’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC), creada en 1990 i que Mercè Piqueras va 
dirigir del 2006 al 2011, també té una llista de distri-
bució —de més de vuit-cents membres—, que inclou 
professionals de la comunicació, científics, professors 
i traductors, entre altres. S’hi tracten molts temes, 
«i moltes vegades són de llengua», afirma. Sovint 
reenvia les consultes de l’Antena Terminològica a la 
llista de l’ACCC, en una aposta clara per la col·labo-
ració entre especialistes.

L’ACCC va celebrar el vint-i-cinquè aniversari fa un 
parell d’anys. L’associació, que s’adreça a profes-
sionals i entitats de tot el domini cultural i lingüístic 
català, inclou específicament entre els seus objectius 
«promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació 
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científica». En els diferents butlletins que ha publi-
cat l’ACCC al llarg de la seva història, sempre hi ha 
hagut un espai reservat a la llengua, molts cops a 
càrrec de la mateixa Piqueras, que també acostuma 
a fer les correccions dels textos que produeix l’entitat. 
Per tal de potenciar la divulgació científica en català, 
l’ACCC va crear el Premi Joan Oró a la divulgació de 
la recerca científica, destinat a investigadors joves, 
del qual ja s’han fet deu edicions. «Primer demanà-
vem als participants que presentessin un article cien-
tífic sobre la seva recerca, i més endavant hi vam 
incorporar una modalitat audiovisual. Fins i tot vam 
dir que es podia presentar un blog, un web, etc.», 
explica la Mercè. El premi va estar aturat uns quants 
anys per manca de subvenció, fins que l’any passat 
es va tornar a convocar amb la col·laboració d’Ai-
gües de Barcelona. 

Altres coses que ha fet l’ACCC són exposicions. 
«Una que ha anat a tants llocs que fins i tot els panells 
s’han començat a fer malbé és “Setze científiques 
catalanes”, sobre el perfil de setze investigadores 
catalanes o que treballen a Catalunya. I una altra 
cosa que també organitzem és el certamen de dibuix 
naturalístic Il·lustraciència, molt popular. Hi participa 
gent d’arreu d’Europa i de l’Amèrica Llatina!», ens 
explica.

Així que tu ets de ciències però també ets correc-
tora, oi?, li demano. «Jo sóc de ciències, sóc biòloga 
de formació, però sempre m’ha interessat molt la 
llengua, i una de les coses que he fet és molta cor-
recció i traducció.» «Quan anava a la universitat, 
vaig començar a fer classes de català amb la Núria 
Aramon, però arran de la repressió que hi va haver 
després de la Caputxinada, ho van prohibir. Fins als 
anys vuitanta no vaig tornar a fer classes de llengua, 
aquí, a les Corts.» 

«Penso que els professors de ciències que van 
començar a fer docència en català a la universitat 
—avui ja estan tots jubilats— ho feien perquè estaven 
interessats per la llengua, i en tenien cura. Després, 
en haver-se anat normalitzant l’ús del català, sembla 
que aquesta cura ja no és tan necessària. Però ho 
continua essent, i més en el món de la ciència, amb 
una terminologia que es va renovant contínuament i 
on sempre apareixen nous conceptes.» 

El lligam de la ciència amb la llengua i la cultura es va 
plasmar fa anys en una comissió creada pel llavors 
conseller de Cultura Joan Guitart: la Comissió per 
a l’Estímul de la Cultura Científica. La Mercè, que 
hi va col·laborar, explica com es va gestar en el si 
d’aquesta comissió l’anomenat projecte Scriptorium: 

«La llengua s’havia normalitzat a l’escola, tenies 
llibres en català fins que acabaves l’institut. Però 
aleshores entraves a la universitat i els manuals 
bàsics —els que tant utilitzen a França com als Estats 
Units, per exemple— no estaven en català. Els estu-
diants els consultaven generalment en castellà (més 
que no pas en versió original). I una de les coses 
que es podien fer era traduir aquests manuals al 
català.» Un dels primers llibres que es van traduir en 
el marc del projecte Scriptorium és el popular Tipler, 
de física, sota la coordinació de David Jou. També 
s’han traduït llibres d’economia, bioquímica o micro-
biologia. «Quan va canviar el conseller de Cultura, el 
que va venir després —que devia considerar que la 
ciència no és cultura— no va tornar a convocar més 
la comissió», lamenta la Mercè. Amb tot, el projecte 
Scriptorium es va reprendre a partir de l’any 2000 
amb la col·laboració de la Fundació Alsina i Bofill, la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació 
Torrens-Ibern.

Comença a ploure. Esgotem els últims minuts de 
la conversa arrecerades sota un gran para-sol. En 
el 2004, Mercè Piqueras va guanyar el Premi de 
Literatura Científica de la Fundació Catalana per a 
la Recerca amb l’obra de ficció Cròniques d’una altra 
veritat, sobre la incomprensió entre la societat i la 
ciència. Aquest ha estat, de fet, el motiu recurrent de 
tota l’entrevista: l’allunyament entre ciència i societat 
i com es poden retrobar l’una amb l’altra. Una de les 
maneres és amb textos de divulgació com les colum-
netes que escriu actualment la Mercè a la secció de 
ciència dels dissabtes del diari Ara. L’última parlava 
de la fotosíntesi. Sabíeu que més de la meitat de l’oxi-
gen que respirem ve de microbis del mar? Sempre 
pensem que l’oxigen ve de les plantes, però en bona 
part ve dels microbis. «És que jo sóc molt amiga dels 
microbis», ens diu la Mercè per acabar. 
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Fa uns quants anys vaig cursar a distància «Teoria 
i història de l’escriptura» amb Jesús Tuson. 

Rellegeixo ara l’escrit que vaig enviar-li durant el 
curs amb la intenció de retrobar-hi els seus comenta-
ris. Torno ara, tants anys després, a aquells fulls amb 
les notes manuscrites de Tuson, que insistien molt, 
per exemple, a no oblidar ni menystenir l’existència 
dels pobles àgrafs, sense escriptura. El seu èmfasi 
a dissipar, des de les aules, les inèrcies etnocèntri-
ques i a promoure l’interès per la diversitat. 

Aquell escrit havia estat pensat i viscut des de la 
meva vida llavors a Jerusalem. Maldava per con-
nectar dues experiències de la comunicació que des 
d’aquell lloc del món i en aquell moment (primer any 
del segle xxi) semblava que tenien moltes coses en 
comú malgrat les aparences: la comunicació digital, 
que vèiem com anava guanyant terrenys insospi-
tats fins aleshores, i l’experiència del llenguatge en 
entorns diversos de pràctica espiritual. 

Tot plegat per a expressar com els humans tendim 
a satisfer un instint, potser encara no prou recone-
gut o explorat, de comunicació radical. Comunicar-
nos a màxims com a marca d’humanitat: bé per 
abastar tants interlocutors com sigui possible i de la 
manera més simultània i duradora a l’abast (el que 
ens permet la tecnologia), bé per assolir una certa 
comunicació holística que posa en joc els abismes 
personals —allò que intenten les pràctiques espi-
rituals—. Amb la seva manera de fer, simplement, 
Tuson feia aportacions úniques a aquesta cerca de 
la comunicació radical. En primer lloc, a través de la 
seva transparència retòrica. Feia arribar les idees 
amb una claredat extrema. Poc després d’escoltar-lo 
no era difícil que les seves paraules ressonessin amb 
d’altres i acabessin connectades en algun quadern 
generant noves relacions. Ara que torno a alguns 
d’aquells apunts encara mantenen la vibració entusi-
asta d’aquell origen. Ho provocava sovint. I, en segon 
terme, la seva passió per comunicar-nos el miracle 
diari del fet que ens entenguem. 

Jesús Tuson, l’instint de 
comunicar

   Alícia Fuentes-Calle

La primera pàgina del seu ¿Com és que ens 
entenem? (si és que ens entenem) expressa molt 
bé el seu tarannà: «Parlem […] de com el llenguatge 
conté recursos generosos per unir les persones que, 
si hi ha bona voluntat (és la qüestió ètica) i si posem 
en marxa totes les possibilitats expressives (és la 
qüestió tècnica), mai no restaran desvalgudes i 
desorientades en les terres ignotes de l’absència de 
sentit.» En les terres ignotes de l’absència de sentit. 
Ni desvalgudes ni desorientades. L’ètica i la tècnica. 

L’estètica s’hi va afegir després, si és que totes tres 
no són presents sempre en l’acció cordial de per-
sones com Tuson. En les seves classes, ja presen-
cials, de teoria del llenguatge literari. Memorable 
aquella anècdota que ens va arribar a través seu: 
Roman Jakobson (un dels lingüistes més eminents 
del segle xx, un referent de la relació entre lingüís-
tica i poètica) parlava moltes llengües, sí, però totes 
les parlava en rus, deia de Jakobson, ens explicava 
Tuson, la seva dona. De seguida, com a moviment 
reflex, ens vam aplicar la mateixa ironia a nosaltres 
mateixos. I també el sentit poètic de l’anècdota: tenir 
present la diversitat lingüística del món des de cada 
llengua que parlem. 

Jesús Tuson va parlar molt de llenguatge i de comu-
nicació. Va fer possible, a més, amb altres col·legues 
seus, que aquesta inclinació per les llengües, intel-
lectual i tot sovint emocional, present en moltes per-
sones, tingués un lloc estable per a poder ésser 
compartida i explorada formalment, un departament 
universitari. Va obrir així la porta a molts estudiants 
que vam anar arribant-hi després. Però, sobretot, 
Jesús Tuson va ser mestre en generositat i cordi-
alitat, les formes més elevades de la comunicació 
humana, segurament allò que és entès instintiva-
ment mentre s’explora amb talent el misteri d’enten-
dre’s. Cordialitat, la via infal·lible que fa lligar conei-
xement i memòria. 

Doctora en Lingüística (UB). Directora de Linguapax
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En aquest número especial 
sobre els pioners que vint-

i-cinc anys enrere es van obrir 
camí en diferents àmbits de la 
llengua havíem previst de publi-
car un reportatge imprescindible 
per a entendre com s’ha treballat 
en català la terminologia especi-
alitzada. Per això, vam contactar 
amb Maria Teresa Cabré, presi-
denta de la Secció Filològica de 
l’IEC, que ens va rebre el passat 
19 de setembre al seu despatx a 
l’Institut. Durant la conversa, Cabré 

va parlar dels orígens del TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, que va dirigir 
en els inicis. També va explicar moltes novetats impulsades ara per la Secció Filològica, 
com ara l’Acadèmia Oberta, un projecte amb què l’IEC es vol oferir a la societat i esta-
blir un diàleg permanent amb els professionals de l’ensenyament, la literatura i la comu-
nicació de tot el territori catalanoparlant.
 
Malauradament, les detencions d’alts càrrecs del Govern que hi va haver el 20 de 
setembre passat van comportar la confiscació dels materials d’aquesta conversa, que 
eren entre la documentació de la parella d’una de les persones detingudes. Lamentem 
profundament aquests fets i aprofitem l’avinentesa per a denunciar-los, alhora que fem 
una crida a la defensa de la democràcia i les institucions catalanes. Esperem poder 
publicar aquest reportatge en el proper número de llengua nacional. 

M. Teresa Cabré
Presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
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Alfred Rodríguez 
Picó, «el Picó» 

que durant molts 
anys ens ha ensenyat 
per televisió, ràdio i 
premsa a familiarit-
zar-nos amb el llen-
guatge meteorolò-
gic, ens rep, afable, 
al seu despatx de 
Barcelona, des de la 
terrassa del qual pot 
vigilar el cel perquè 
no se li escapi cap 
fenomen atmosfèric.

La passió que ha demostrat sempre per la seva 
professió es farà palesa en tota l’entrevista. 
Amb parlar suau i didàctic, gesticula expressi-
vament mentre la cara se li il·lumina i els ulls se 
li fan encara més grossos cada vegada que ens 
revela una experiència viscuda o ens explica un 
fenomen.

Quan vas començar a TV3, sembla que no s’havia 
fet meteorologia en català. Com va ser aquest 
inici?

Quan jo estudiava, el català no s’ensenyava. El català 
que vaig aprendre va ser el dels meus pares (basc i 
barcelonina, però parlaven en català), i si vaig apren-
dre alguna cosa del català escrit va ser gràcies a 
Cavall Fort. M’encantaven les aventures de Jep i 
Fidel, La Patrulla dels Castors, Jan i Trencapins...

¿Saps que l’Albert Jané, col·laborador de Cavall 
Fort i autor de la gramàtica Signe, és company 
nostre a la Junta de llenGua nacional?

Sí, i a part ha fet traducció, també, oi? El vaig veure 
fa un any i mig... Vaig fer un llibre de meteorologia per 
a nens, Al cel cabretes, i va venir a la presentació. 
La revista Cavall Fort va ajudar molt. Després, quan 
vaig tenir quinze o setze anys, pel meu compte vaig 

apuntar-me a una acadèmia de la Ronda Universitat 
per aprendre a escriure bé el català, amb el professor 
Frederic Larreula. Sempre m’ha agradat, però no me 
l’havien ensenyat. Vaig començar a llegir en català. 
Vaig llegir el Quadern gris de Josep Pla. Un llibre 
que em va encantar van ser els contes de Manuel 
de Pedrolo. 

Com s’ho fa una persona que ha d’explicar el 
temps en una televisió pública quan no hi ha cap 
referent previ en termes de llengua?

Qui va començar no vaig ser jo, sinó l’Antoni Castejón, 
que feia el temps en català a Miramar; el que passa 
és que les audiències eren molt petites. El terme 
maregassa, per exemple, va ser ell qui va començar 
a popularitzar-lo. A TV3 vam entrar-hi gairebé junts: 
ell va començar pel setembre del 83 i jo pel febrer 
del 84, i ens vam començar a repartir el Telenotícies, 
que era només als vespres. Llavors vam anar intro-
duint el llenguatge. El que passa és que vam ser-hi 
tots dos relativament poc temps, perquè l’any 87 va 
tenir l’atac de cor, i em vaig haver d’encarregar de 
fer-ho jo i buscar suplents. Però a TV3 teníem un 
servei lingüístic; el que passa és que sempre vam 
tenir alguns dubtes, perquè hi havia dos vessants: 
el més purità i el que et permetia una miqueta més, 
i de vegades em corregien algunes coses que ells 
mateixos m’havien deixat dir. Amb això havíem tingut 
alguna polèmica. Els primers anys passava això. Pel 
que fa als termes meteorològics, diverses vegades 
m’han trucat des de la Generalitat o d’entitats lliga-
des a la llengua perquè els ajudés, jo o altres com-
panys, amb un terme molt concret, com ara esclafit, 
que és una ventada molt forta que baixa de les tem-
pestes. Es va generar la gran polèmica fa molts anys 
amb la traducció al català de tornado, que no té tra-
ducció i es diu igual en molts idiomes. Allà a TV3 vam 
intentar fer un vocabulari meteorològic. Recordo que 
abans d’entrar a TV3 ja treballava a Catalunya Ràdio; 
era soci del Centre Excursionista de Catalunya, i allà 
vaig trobar l’Assaig d’un vocabulari meteorològic, 
d’Eduard Fontserè, i vaig estudiar molt els noms dels 
núvols, els noms dels fenòmens meteorològics, etc., 

Alfred Rodríguez Picó
Meteoròleg

   Abel Carretero i Màriam Serrà. Fotos de Francesc Jutglar
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que després els han anat canviant o renovant, però 
allò em va anar bastant bé per a anar incorporant 
termes. Els termes marítims, per exemple,  com mar 
plana, mar arrissada, marejol, maror, maregassa, 
forta maror, mar brava, mar enorme...

Quin paper creus que tenen els mitjans de comu-
nicació en la difusió d’un llenguatge especialitzat?

És important. En els mitjans de comunicació, quan 
parlem de meteorologia, hi ha dues coses a destacar. 
Una, la desvirtualització de la informació. Si parlem 
de TV3, hi ha una certa desvirtualització per les pres-
sions que tenen d’alguns mitjans econòmics, que 
t’insinuen que segons quines prediccions les has de 
matisar quan s’aproxima el cap de setmana. Això és 
un fet. M’hi vaig estar dinou anys, ho vaig compro-
var, i ara continua... i es nota. Veus que quan el cap 
de setmana està complicat i el dilluns i el dimarts no 
t’ho diuen, i el dimecres tampoc, i llavors el dijous que 
ja és a prop ja t’ho compliquen, veus que esperen 
fins a l’últim moment perquè no hi hagi anul·lacions 
de reserves. Això és un problema greu, perquè estàs 
donant una informació dolenta, esbiaixada. I l’altra 
cosa destacable, parlant dels mitjans en general, 
jo crec que és força correcta. El que passa és que 
sempre hi trobes algun error. Els homes i dones del 
temps no llegim, sinó que improvisem, i en improvi-
sar se t’escapen alguns barbarismes. Però en conjunt 
està relativament bé. M’ha semblat entreveure —tot 
i que estic molt desconnectat de TV3— que, en els 
últims mesos o fins i tot anys, potser no hi ha aquell 
seguiment tan exhaustiu que hi havia abans del llen-
guatge meteorològic.

És una de les preguntes que teníem preparades.

Sí, parlo del meteorològic però crec que és general. 
Perquè deixen anar de tant en tant algunes coses 
que... ostres! Com és que diuen això? Però no ho 
sé. Això és una suposició.

Jo crec que ha influït molt en un llenguatge que 
no coneixíem. Recordo que deies núvols mit-
gencs, i m’agrada molt, aquest mitgencs.

Doncs em van corregir. Em van dir no és mitgencs, 
és mitjans. Tota la vida dient mitgencs, doncs no, són 
núvols mitjans.

Perquè potser feien servir l’estàndard i alesho-
res no tenien en compte les variants dialectals.

Un lloc on em va anar molt bé, el que passa és que 
va durar molt poc, va ser en el 2013, quan vaig entrar 

a la Xarxa... Hi feia un programa de quatre hores al 
dia, cada matí, i vaig fer 1.100 entrevistes en set 
mesos. Corregien tots els guions i ens estaven molt 
a sobre, i això m’agradava.
Per als que parlem o actuem pels mitjans, és fona-
mental la llengua, perquè la gent agafa aquells hàbits.

I en relació amb això que deies, creus que per 
a les generacions actuals de meteoròlegs tu i 
l’Antoni Castejón vàreu ser un referent que va 
assentar unes bases sòlides en termes lingüís-
tics i també de coneixement?

Sí. Dir que no seria falsa modèstia. És veritat. A 
més, la gent pel carrer et reconeix. Mira, ahir mateix. 
Encara m’ho diuen, i ja fa anys que no surto: «Ah, 
Picó, que tu vas marcar una època!» Vam trencar 
motlles, a TV3. En això TV3 va apostar molt alt, 
els primers anys. I vam ser innovadors. I va ser la 
primera televisió en tot l’Estat espanyol que va tenir 
un espai del temps separat. Vam ser els primers que 
vam començar a fer servir el satèl·lit Meteosat en 
moviment. Amb això sí, ja que fins que no van apa-
rèixer les privades, el 89-90, van ser cinc anys ben 
bé que vam marcar, sí. 

Actualment sovint es critica TV3 perquè utilitza 
un model de llengua que alguns consideren qües-
tionable perquè és força castellanitzat o per altres 
motius. ¿Creus que a la secció del temps això 
passa i, si passa, és evitable?

Jo no crec que hi hagi tanta castellanització en la 
informació meteorològica, si parlem de TV3; en altres 
mitjans no ho sé.

A BTV hi havies estat, també, no? No n’hem parlat.

Sí, i tant, deu anys. Allà potser no hi havia aquell 
seguiment tan exhaustiu. Podies dir més barbaritats, 
o barbarismes. Tot i que hi havia seguiment, però 
era més lax, més lleuger. Com que utilitzem molts 
termes científics concrets ja en sabem la traducció 
i no direm mai, per exemple, vindrà una tormenta. 
Això ja no ho sents enlloc.

Un error que no hi ha manera d’esmenar, que ja ho 
he dit al Periódico, a tots els mitjans, és allò de «les 
condicions climàtiques avui...». La confusió entre 
clima i temps. I això és sobretot per la traducció a 
l’anglès, perquè weather és el temps, però aquí ho 
tradueixen com a ‘temps’ i com a ‘clima’. No hi ha 
manera. El clima és una cosa, el temps n’és una 
altra. Vaig fer un article al Periódico dels errors que 
es cometen.
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Són gaires?

Uf! D’articles 1.100 i escaig. Hi ha diversos errors 
que són grossos, grossos, que utilitzen els mitjans.
Un que es comet bastant és confondre tornado amb 
huracà; això passa bastant sovint. Als Estats Units 
sí que es parla d’huracà i de tornado, però en altres 
llocs confonen huracà amb tornado, amb cicló, amb 
tifó. Ho barregen tot una miqueta.

Creus que caldria potser una formació especí-
fica en aquests termes per als professionals de 
la meteorologia?

Sí. Actualment jo crec que tampoc no es fa tan mala-
ment. Però, per exemple, caldria utilitzar i popularit-
zar termes com calitja. És un terme que és molt cor-
recte però s’utilitza molt poc. La calitja és el que en 
castellà és calima o calina. És, tècnicament, quan la 
visibilitat horitzontal és inferior a 10 km però supe-
rior a 1km, i la humitat inferior al 80%. Si la humitat 
és del 81% ja és boirina. El mateix, però amb visibi-
litat inferior a 1km, boira.

Ara una pregunta una mica més personal. Quina 
és la paraula del camp semàntic de la meteoro-
logia que t’agrada més?

La paraula esclafit m’agrada molt. Perquè és un 
fenomen molt interessant des del punt de vista mete-
orològic, malgrat que pot fer mal. També llampec, 
llampegada. Hi ha paraules que són d’arrel llatina, 
com arcus, però arcus no té traducció, a tot el món 
es diu arcus; és el núvol aquest que hi ha davant de 
les tempestes, com una mena de corró. 

Avui dia, això de les noves tecnologies facilita 
molt l’intercanvi d’informació.

És pesat, perquè et té lligat, però és fantàstic.
Hi ha molts termes d’aquests que tenen l’arrel llatina: 
arcus, pileus. El pileus és com una mena de barret a 
sobre d’un núvol de tempesta rodó, un cumulonim-
bus calvus. N’hi ha molts, molts. Mammatus.

M’encanta, aquesta paraula. És superfotogènic, 
a més.

Són espectaculars. En fi, hi ha molts termes d’aquests.

Canviem de tema... El mapa del temps de TV3 és 
l’únic element d’aquest mitjà de comunicació que 
demostra una concepció completa de la nació 
catalana, dels Països Catalans. Trobes a faltar 
aquest concepte en altres mitjans?

¿En altres mitjans catalans, vols dir? Aquest és 
un tema que ens ha portat èpoques de polèmica i 
èpoques de no tanta polèmica. Em recordo d’uns 
anys que ens deien: no podeu dir Països Catalans. 
Després: podeu dir Països Catalans. Jo m’emmotllava 
al que em deien. Tinc la meva opinió, però... Fer una 
especial referència al País Valencià, a les Balears —
això és una opinió personal—, a la Catalunya Nord... 
ho trobo molt bé, perquè és un mitjà que a finals dels 
vuitanta i als noranta tu no saps la quantitat de cartes 
que rebíem —dic cartes, perquè llavors encara no hi 
havia correus electrònics— de València, d’Alacant —
que en rebíem més que de Castelló—, de Mallorca, 
o sigui, l’audiència que teníem...

Comprovaves que arribava allà, TV3, i que la 
veien.

I tant! Fins que van tancar les emissions al País 
Valencià i totes aquelles bajanades que van fer, hi 
havia molta audiència. Passa que el terme Països 
Catalans a mi no m’agrada, però això ja és una opinió 
personal.

Ara... com a curiositat personal, això que dius que 
no t’agrada el terme de Països Catalans, què hi 
diries, en aquest context?

Jo optar per País Valencià ho trobo correcte, com dir 
les Balears, com dir la Franja de Ponent, perquè són 
zones on hi ha la parla catalana i a més et seguei-
xen. I a la Catalunya Nord, et segueixen, ara menys, 
em sembla. Però parlar de Països Catalans ho trobo 
una miqueta agosarat, en aquests moments. 

Actualment amb les noves tecnologies la gent 
participa en l’espai del temps, en el fons, perquè 
envien fotos...

Sí. Que nosaltres vam ser els primers. Vaig ser el 
primer a posar fotos a TV3. A tot Espanya, no ho feia 
ningú, i ara tothom ho fa, i està molt bé, està molt bé, 
perquè és una forma d’ensenyar els fenòmens mete-
orològics que capta la gent en el dia a dia. És clar, 
jo em recordo quan hi va haver el tornado de l’Es-
pluga de Francolí el 31 d’agost del 1994. Va ser ter-
rible. Un F1, gairebé F2. Si poses «tornado Espluga 
de Francolí» al Youtube el veuràs. Llavors, és clar, 
al cap de dos dies rebies en una carta la foto del 
tornado. Ara tens un tornado a Sydney i al cap de 
tres minuts ho tens aquí. És clar, això t’ha revoluci-
onat completament.

I de la informació popular, de pagesos, mariners, 
el que sigui, us ha arribat també terminologia?
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Molta. A part dels llibres, aquell dels refranys i tot 
això, la pagesia, recordo, per exemple, que quan 
parlàvem directament amb els observadors meteo-
rològics, ara recordo el d’Amposta, el de Gandesa, 
el de la Bisbal d’Empordà, el de Sort... Molts eren 
pagesos i llavors et donaven les seves prediccions 
des del punt de vista pagès. O marítim, els pesca-
dors també, com el de l’Estartit.

¿Algun d’aquests termes era nou, vull dir que no 
sortís als diccionaris?

Bé, a vegades són termes locals, és clar, que potser 
ho deies com a anècdota, però no els popularitzaves 
perquè només ho deien allà.

¿Però fèieu un recull, d’alguna manera, perquè no 
es perdés?

No si no era una paraula que es digués força. Per 
exemple —estic improvisant, eh?—, recordo la 
gropada encesa. És molt maco, aquest terme. És 
quan el vent és tan fort, la tramuntana és tan forta que 
aixeca l’aigua del mar i la polvoritza, fent aquells remo-
lins que quan fa sol veus l’arc de sant Martí. Doncs 
allò és una gropada encesa, que diuen els pescadors. 
O el rentabótes, es diu em sembla, no? Que és quan 
al setembre venia el primer temporal de la tardor, el 
primer temporal de llevant, i els viticultors portaven les 
bótes buides, les tiraven a les onades, hi havia un cen-
trifugat, i les rentava l’aigua de mar amb el temporal.

Aquests termes et transporten també a la història.

És clar, és clar. Ara no ho fan així. Aquests termes 
els vas coneixent gràcies a ells, als qui et van portant 
informació.

Alfred R. Picó amb Màriam Serrà i Abel Carretero

Hi ha molta afició per la meteorologia a Catalunya, 
eh?

Sí. A vegades pregunten per què. Jo tinc una teoria, 
i és que a Catalunya hi ha molta tradició —on hi ha 
més tradició de tot Espanya— perquè a finals del 
segle xix o principis del xx, els centres excursionistes 
de Catalunya van tenir una idea fantàstica, que és la 
de posar petits observatoris en llocs emblemàtics del 
Pirineu, i això ja va crear una certa afició. I després, 
la creació del Servei Meteorològic de Catalunya per 
Eduard Fontserè. Això va ser —vam crear un dels 
serveis meteorològics més moderns del món, sense 
exagerar, eh?— als anys trenta. Va ser una passada. 
Una xarxa d’observatoris que dius... Als anys seixanta 
ja en teníem la meitat. I suposo que és això, a part de 
les condicions, que estem al nord-est de la Península 
Ibèrica, que tenim més tempestes que altres llocs, que 
tenim temporals de llevant, que tenim possibilitat de 
nevades a la costa...

Per acabar, com veus el futur de la llengua en la 
nova República catalana?
Aquesta és una tasca que han de fer necessàriament 
els polítics, no sols per a potenciar l’ús del català, sinó 
també per a garantir-ne la qualitat.

Com podem comprovar, el nostre entrevistat s’ha 
preocupat sempre per la salut de la llengua. Val 
a dir que, en tota la conversa que hem mantingut 
amb ell, tot just se li han escapat dos barbarismes 
dels habituals, que immediatament s’ha autocor-
regit. L’entrevista, doncs, no ha estat tan sols una 
lliçó magistral de meteorologia, sinó també d’estil 
de vida i d’autoexigència. 
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