
«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 
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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. 

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

3 8 E S P E C I A L  N Ú M E R O  1 0 0


