
NacionalNúm.

101
Llengua
Nacional

 4t trimestre del 2017 – any XXVII 6 €





E D I TO R I A L

Temps convulsos
Com tothom sap, a Catalunya estem passant uns 

temps convulsos. Per una sèrie de raons, de tots 
conegudes, des de fa ja anys —concretant un xic, des 
de l’any 2010— s’ha produït un important contenciós 
entre la comunitat autònoma catalana i l’Estat espa-
nyol, contenciós que, progressivament, s’ha agreu-
jat i, a hores d’ara, ja ha arribat a una autèntica con-
frontació o, com s’ha dit reiteradament, un «xoc de 
trens». Per una banda, un gran nombre de catalans 
vol ser cridat a un reconegut exercici d’autodeter-
minació. Per l’altra banda, s’insisteix en la vigèn-
cia inamovible d’unes lleis i hom se serveix de tots 
els recursos que aquestes lleis proporcionen, arri-
bant, valgui la redundància, a mesures que semblen 
desproporcionades.

Pel que fa a l’Associació Llengua Nacional i la seva 
revista, sortosament podem dir que escrivim aquest 
editorial tot assaborint encara el regust esperança-
dor de la festa (celebrada a Barcelona el dia 7 de 
novembre del 2017, de la qual ja es parla detalla-
dament en altres llocs d’aquesta edició) dels cent 
primers números de la revista LLENGUA NACIONAL. 
L’èxit d’aquesta festa va donar ànims, creiem, a tots 
els assistents. Però també tots els assistents eren 
conscients que se celebrava en unes circumstàn-
cies convulses: intervenció de la Generalitat per part 
de l’Estat central, empresonament o exili d’una part 
molt representativa de Catalunya, vigílies d’unes jor-
nades de mobilització, etc. El regust, doncs, de fet 
era agredolç.

A l’hora de redactar aquestes ratlles, no sabem pas 
com evolucionaran els fets polítics —el més important 
dels quals és la celebració, el dia 21 de desembre, 
d’unes eleccions autonòmiques— en què s’emmarca, 
no cal dir-ho, la situació de la llengua al Principat. 
Però, sigui com sigui, intentem de mirar-nos-ho amb 
perspectiva i, per tant, assumir:

1) Que ens caldrà continuar o potser augmentar la 
lluita (sempre pacífica, naturalment) per l’existència i 
l’ús de la nostra llengua, un ús que desitgem creixent 
i expressat amb el terme «normalització».

2) Que no podem perdre la visió de la totalitat del 
nostre domini lingüístic, els anomenats (encara que 
no a tothom agrada la denominació) Països Catalans, 
és a dir, que el que desitgem al Principat no ha de 
ser en perjudici del que convé al País Valencià, a les 
Balears, etc.

3) Que hem d’estar oberts a revisar lúcidament les 
estratègies polítiques i lingüístiques amb vista a la 
seva major eficàcia i tenint en compte totes les seves 
conseqüències.

4) Que ens cal unió entre els qui professem uns 
mateixos anhels i alhora ens cal flexibilitat envers els 
qui no comparteixen aquests mateixos anhels, tot de 
cara, com dèiem, a la major eficàcia dels objectius i 
també a la preservació de la bona convivència social. 

5) Que hem de recordar el concepte de «resiliència» 
(segons el DIEC2: «resistència que presenten els 
sòlids al trencament per xoc» i «capacitat d’un eco-
sistema de recuperar l’estabilitat en ésser afectat per 
pertorbacions o interferències»), aplicat metafòrica-
ment a la nostra situació política i lingüística, com de 
fet s’ha verificat al llarg de la nostra història; aquest 
concepte ens ha de ser encoratjador.

6) Que, pel que fa a la nostra associació, hem 
de posar-hi tots el coll per tal que la fita dels cent 
números sigui un esperó per a la continuïtat.

7) I que, finalment, no podem deixar de banda la 
intenció de maldar per una llengua genuïna, com va 
ser l’esperit inicial —prosseguit tostemps— dels fun-
dadors de l’Associació Llengua Nacional. 

Per acabar, recordem una vegada més aquell mot 
d’ordre de Pompeu Fabra, pronunciat en moments 
encara més convulsos; concretament, després d’una 
derrota militar i amb una fèrria dictadura anticatalana 
a sobre: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’es-
perança.»
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Un gran llaç groc va presidir el dimarts 7 de novem-
bre l’acte de celebració dels 100 números de 

la revista Llengua Nacional. Un llaç per a recordar 
l’excepcionalitat del moment històric que vivim, amb 
mig Govern a la presó i l’altre mig a l’exili, amb la 
Generalitat ocupada i els líders de l’ANC i Òmnium 
també empresonats injustament. «La situació polí-
tica que des de fa unes setmanes ens afecta no 
és precisament favorable a cap celebració», va 
començar dient Abel Carretero, president de l’As-
sociació Llengua Nacional, en la benvinguda. «Però 
creiem que convé celebrar l’efemèride dels 100 
números, perquè no fer-ho seria veure’ns derro-
tats i sumir-nos en una condició de feblesa que no 
volem i, més important encara, que no tenim», va 
afegir, contundent.

L’acte, «un viatge per la història de Llengua Nacional», 
en paraules d’Àngels Bassas, que en va ser la pre-
sentadora, va retre un sentit homenatge als prota-
gonistes històrics de l’entitat, i també va donar veu 
a les persones que avui la 
dirigeixen perquè expliques-
sin com volen continuar el 
viatge d’ara endavant.

Ramon Sangles, president 
de l’associació entre el 1996 
i el 2015, i els gramàtics 
Josep Ruaix i Albert Jané 
van participar en una primera ronda de converses 
sobre els inicis de Llengua Nacional. Sangles va des-
tacar la qualitat lingüística com una de les aportaci-
ons principals de la revista: «Ha aportat una manera 
d’ensenyar la llengua, que ha servit de model per a 
molts professors, per la qualitat dels articles». Per 
la seva banda, Josep Ruaix va remarcar-ne el rigor: 
«Llengua Nacional, encara que no és una revista 

Aquest número 101 està marcat per l’acte del passat mes de novembre en què la Junta de Govern de 
l’Associació va organitzar, al Centre Sant Pere Apòstol, la celebració de l’efemèride dels 100 números 
de la revista. Tot seguit reproduïm la crònica que la tresorera de l’Associació, M. Rosa Bayà, va elaborar.

acadèmica, tanmateix, hom vetlla perquè sigui rigo-
rosa, en dos aspectes: en el fons, evitant errors, afir-
macions infundades, etc., i en la forma, revisant els 
articles perquè no continguin defectes lingüístics.»

Albert Jané, un dels col-
laboradors més assidus, 
va explicar que la revista 
ha estat per a ell una gran 
ocasió per a continuar amb 
la seva trajectòria de divul-
gació de temes lingüístics, 
una activitat que ja havia 
fet al llarg dels anys en la 

premsa escrita. «Hi he pogut exposar les meves 
idees lingüístiques, al voltant d’una llengua sense 
artifici i defensant recursos genuïns», va explicar.

En la segona ronda de converses, Màriam Serrà, 
Maria Rosa Bayà i el ja esmentat Abel Carretero van 
parlar en representació de la junta actual. Van desta-
car els conceptes d’il·lusió, implicació i futur com 

L’Associació 

Homenatge als impulsors de «Llengua Nacional» 
en la celebració del número 100 de la revista

D’esquerra a dreta: Ramon Sangles, Josep Ruaix i Albert Jané, 
durant l’acte

«un viatge per la història de 
llenGua nacional», un sentit 

homenatge als protagonistes 
històrics de l’entitat
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a motors de la seva activitat. Carretero va revelar 
que li agradaria «fer una associació més activa des 
del punt de vista social, 
formant aliances amb altres 
entitats per tenir més força 
i poder ser un actor social 
que pressioni en la defensa 
del català».

L’activista cultural, actriu 
i rapsoda Joana Ventura i 
el cantautor Cesk Freixas 
van amenitzar l’acte amb la 
lectura de dos textos literaris i la interpretació de dues 
cançons respectivament.

Amb motiu dels 100 números de Llengua Nacional, 
també es va presentar un vídeo que repassa la tra-
jectòria de l’associació, amb fotografies històriques, 
el testimoni dels protagonistes d’aquests anys i dues 
felicitacions que agraïm de tot cor: la de la presi-
denta de la Secció Filològica, Maria Teresa Cabré, 
i la de la presidenta del Parlament de Catalunya, 

L’activista cultural, actriu i rapsoda Joana Ventura, llegint. 
Al fons, Àngels Bassas, presentadora de l’acte

El cantautor Cesk Freixas cloent l’acte amb la interpreta-
ció de dues cançons

En el següent enllaç podeu accedir-hi a través dels 
dispositius mòbils (codi QR): 

Carme Forcadell. Cabré va desitjar una llarga vida 
a la revista: «Una revista que no s’adreça només als 

filòlegs sinó també al gran 
públic, que necessita infor-
mació sobre com es van fent 
les coses en aquest país».

Forcadell, que va recor-
dar que ella mateixa havia 
col·laborat amb la revista fa 
anys, ens va adreçar aques-
tes paraules: «Espero que 
tingueu molts èxits; perquè 

defensar la unitat de la llengua, preservar-ne les 
diverses varietats dialectals i, a més, defensar l’ús 
social del català són objectius molt lloables que hem 
de continuar tenint». Així ho farem, Carme!

https://www.youtube.com/watch?v=c-
hn-iI1v_2Q&feature=youtu.be

També es pot accedir al vídeo tot cercant-lo al YouTube: 
Acte de celebració número 100.

D’esquerra a dreta: Màriam Serrà, vicepresidenta; M. Rosa 
Bayà, tresorera, i Abel Carretero, president

Defensar la unitat de la llengua, 
preservar-ne les diverses 

varietats dialectals i, a més, 
defensar l’ús social del català 

són objectius molt lloables que 
hem de continuar tenint

L’acte de commemoració dels 100 números de 
la revista es va poder fer gràcies al suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.
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Llengua Nacional no és cap revista acadèmica, universitària, erudita...

Tanmateix, hom vetlla perquè sigui rigorosa, en dos aspectes:

1) En el fons, evitant errors, afirmacions infundades, repeticions, temes que no escauen a una 
revista de llengua...

2) En la forma, revisant els articles perquè no continguin defectes lingüístics; normalment els repas-
sen més de quatre ulls; ara bé, com tota producció humana, s’hi esmunyen sempre algunes errates.

Aquest rigor, doncs, permet que Llengua Nacional sigui una revista que trobem citada de tant en 
tant; concretament, pels estudis que s’hi han publicat; estudis que, per tal de facilitar-ne la consulta, 
seria oportú de recollir en volums. Per exemple, valdria la pena que ho fossin els dels amics Albert 
Jané i Carles Riera, en aspectes de gramàtica, els de Carles Domingo en aspectes de nomen-
clatura geomòrfica, etc. Personalment, he estat afortunat perquè, fa una mica més d’un any, vaig 
poder aplegar, en un volum titulat Estudis de llengua, la major part dels meus articles publicats dins 
Llengua Nacional, amb la qual cosa se n’afavoreix granment el maneig. 

També amb relació al rigor, hem de recordar que la nostra revista va néixer precisament com una 
reivindicació de la normativa establerta per Pompeu Fabra en el primer terç del segle XX, enfront 
d’alguns que, cap a finals del mateix segle, la deixaven més o menys de banda. És evident que totes 
les llengües vives evolucionen i, per tant, la normativa del català ha d’anar evolucionant. Però des 
de Llengua Nacional hem defensat que això s’havia de fer mantenint-se fidels a l’esperit de Fabra, 
que podem resumir en tres conceptes: unitat, personalitat i dignitat. Unitat en el temps i en l’espai, 
intentant que la nostra llengua sigui la que hauria estat en una evolució normal sense els segles 
de la Decadència literària i cercant una confluència, fins al possible, entre els grans dialectes; per-
sonalitat, enfront de la desfiguració que li confereixen les interferències d’altres llengües (sobretot 
el castellà); i dignitat, un idioma que sigui, com s’ha dit amb encert, indefinidament apte per a tots 
els usos, des del més elitista (com ara la poesia i la ciència) fins al més popular (com ara el teatre, 
les pel·lícules i sèries televisives, certs tipus de novel·les, etc.).

En fi, confiem que aquest rigor es mantingui en el futur que espera a la nostra revista Llengua 
Nacional.

Una de les personalitats que hi va parlar fou el 
gramàtic Josep Ruaix, vinculat des de fa molts 

anys a la nostra Associació. Tot seguit reproduïm les 
paraules que va llegir en l’acte, i que donen fe del 
seu rigor lingüístic aplicat a la revista.

Josep Ruaix a casa seva | Foto: Mònica Montserrat Grau
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Albert Jané, homenatjat per l’AELC

Opinió
Avancem amb pas ferm

Tot i que la meva visió del que va significar la festa de comme-
moració del número 100 de la revista Llengua Nacional va ser 
parcial, ja que gran part de l’acte vaig estat rebent els convidats, 
cap a la segona part de l’acte sí que vaig poder copsar l’inte-
rès dels parlaments i l’atenció que hi posava el públic assistent.
Com a vocal recentment incorporada a la Junta de Govern, haig 
de dir que em sento molt satisfeta de participar en aquesta nova 
etapa, en la qual la joventut i l’empenta del president, així com 
l’entusiasme i les ganes de treballar de tot l’equip que conforma 
la resta de la Junta, auguren l’obertura d’un nou període que 
promet ser molt interessant. 

Partint del treball i els èxits actuals, tots tenim la voluntat d’empè-
nyer cap a un mateix camí. Malgrat que sabem que serà difícil, 
estem segurs que no ho serà més del que ja s’ha fet fins ara.

El llaç groc que presidia l’acte ens indica on som i cap on volem anar els pròxims mesos. Allà ens tro-
barem!

Eugènia de Pagès, vocal de la Junta de Govern

El 28 d’octubre l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana celebrava, a l’Auditori Meier del MACBA, 

quaranta anys d’existència.

L’AELC va néixer en el marc del Congrés de Cultura 
Catalana, al Santuari de Lluc (Mallorca), el 27 d’oc-
tubre de 1977, amb la finalitat defensar els drets dels 
escriptors en llengua catalana de tot l’àmbit geogràfic 
dels Països Catalans.

A part de presentar el nou logotip, en l’acte de cele-
bració, l’AELC va voler retre homenatge als seus 
membres veterans, és a dir, els que en són socis 
des del començament, amb un obsequi força origi-
nal: una carpeta de grans dimensions que contenia 
un gravat amb una sopa de lletres on figuraven tots 
els noms dels distingits i un cercle de color vermell 
que destacava el de la persona concreta que rebia el 
reconeixement.

Un dels homenatjats fou precisament el nostre 
company del Consell Assessor i de la Junta de Govern, 

el gramàtic i escriptor Albert Jané, membre d’honor de 
l’esmentada associació.

L’enhorabona, Jané! Que continuïn els merescuts 
premis i distincions per una trajectòria de compromís 
amb la llengua tan llarga i productiva!
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   Marcel Fité

Som a Sud-àfrica a l’any 1962. El reu està a punt 
de ser sentenciat i sap del cert que el condemna-

ran. No en té cap dubte. És el líder de l’ANC (African 
National Congress) i els colonitzadors de la seva terra 
han posat preu al seu cap. A més a més, s’ha permès 
qüestionar amb gallardia 
i veu serena la legitimi-
tat del tribunal que el jutja: 
«Recuso el president del tri-
bunal [...]. L’home blanc fa la 
llei, ens arrossega als tribu-
nals, ens acusa i s’asseu a 
sobre nostre per jutjar-nos... 
Per què en aquest tribunal 
estic davant d’un jutge blanc, enfrontant-me a un 
procurador blanc i escortat per un guàrdia blanc?»

També sap on i com haurà de complir la condemna. 
Amb tota seguretat, l’enviaran, carregat de cadenes 
i amb els turmells i els canells engrillonats, a l’antiga 
illa de leprosos, coneguda com a Robben Island (illa 
de les Foques) pels colonitzadors i com a Esiqithini 
(illa del Davant) pels naturals del país. Esiqithini no 
és únicament una antiga illa de leprosos. Esiqithini, 
situada davant de la bellíssima badia de la Ciutat del 
Cap, és un símbol per als lluitadors negres antico-
lonialistes de Sud-àfrica. L’únic presoner que havia 
aconseguit escapar-se’n era un líder africà del segle 
xVii. En el segle xix, Makana, heroi de la resistència 
xhosa (nació a la qual pertany el reu), va morir ofegat 
quan intentava fugar-se i arribar a la costa nedant. 

El reu, per tant, sap que el futur que li espera és poc 
engrescador. Tot i això, no perd el seu aplom. Vestit 
amb la roba tradicional del seu poble, destina una 
part del parlament de la seva defensa a recordar 

La força de la llengua
El noi que escoltava els vells

«A l’Àfrica, cada vell que es mor és una 
biblioteca que es crema.»

Amadou Hampâté Bâ
(Escriptor de la República de Mali)

aquells temps en què la gent del seu país «tots eren 
lliures i iguals» i l’home formava una unitat amb si 
mateix, amb els altres i amb la terra que treballava: 
«Ja fa molts anys, quan encara era un jove pobletà 
del Transkei, escoltava els vells de la meva tribu. Els 
sentia explicar les històries que contaven d’aquells 
“temps memorables” d’abans de l’arribada dels 
blancs. El nostre poble aleshores vivia en pau, sota 
el reialme democràtic dels reis i dels amakapati, i es 
movia lliurement, sense por, a través del país; sense 
cap mena de restricció. La terra, aleshores, ens perta-
nyia. Érem amos dels camps, dels boscos i dels rius. 
Extrèiem riquesa mineral del sòl i conreàvem abun-

dants productes d’aquest 
nostre bell país. Decidíem 
per nosaltres mateixos el 
nostre govern, controlàvem 
els nostres ramats i organit-
zàvem el comerç. La gent 
gran evocava les guerres 
defensives dutes a terme 
pels nostres avantpassats, 

així com les grans gestes dels nostres generals i 
soldats...» 

Aquell reu que «escoltava les històries dels vells de la 
seva tribu» era Nelson Mandela. Per què va dedicar 
una part del seu parlament i de la seva defensa a 
evocar aquells records? Què li volia dir, al tribunal, en 
un moment tan transcendent, amb aquelles llegendes 
i records? Què volia deixar escrit a la posterioritat? 

Nelson Mandela, nascut a Qunu (el Transkei) el 18 
de juliol de 1918, havia escoltat aquestes i altres 
històries de la boca dels seus avis, dels vells de 
la tribu, dels seus pares —molt especialment de 
la seva mare i de la seva tia—, al mateix temps 
que guardava el ramat com la resta de criatures de 
la tribu i començava a anar a l’escola del poblat: 
«Devia tenir uns cinc anys quan vaig començar a 
sortir amb altres nois a guardar ovelles i vedells, i 
quan es va iniciar la meva devoció per la sabana 
africana. Més tard, amb uns quants anys més, em 
van deixar també guardar el bestiar.» Aquelles, 

L’home blanc fa la llei, ens 
arrossega als tribunals, ens 

acusa i s’asseu a sobre nostre 
per jutjar-nos
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sens dubte, eren històries idealitzades que parlaven 
d’una societat pacífica i harmoniosa, feliç. Una soci-
etat ben segur que mitificada i molt probablement 
força allunyada de la realitat. Però la seva vàlua no 
es basava en l’exactitud i la certesa històrica del que 
s’hi afirmava. El valor d’aquelles narracions orals, la 
finalitat dels vells de la tribu que les contaven, era 
transmetre alguns missat-
ges i experiències als joves. 
Eren missatges de reivindi-
cació i d’esperança: hi ha 
altres formes de vida dife-
rents de les que us ense-
nyen els blancs a l’escola. 
No som salvatges com ells us diuen. Abans que 
vinguessin els colonitzadors, nosaltres érem i ens 
sentíem lliures... 

En aquell mateix judici, el reu Nelson Mandela declarà 
davant el tribunal: «En sentir aquelles històries [...] 
em jurava a mi mateix que, entre tots els tresors que 
podia esperar de la vida, escolliria servir el meu poble 
[...] i la seva llibertat.» 

La força misteriosa dels relats

Nelson Mandela va néixer a Qunu en una cabana 
rodona d’uns cinc metres de diàmetre. Un pilar central 
sostenia el típic sostre de forma cònica. La cabana 
l’havien construïda entre el pare i la mare del nen, 
tal com era preceptiu en aquells paratges. Els mate-
rials no podien ser més simples i naturals. L’argila, 
les canyes, la palla, la calç i el fem de vaca tendre, 
pastat i refinat amb delicadesa per a fer un terra dur 
i polit que es pogués escombrar fàcilment. Avui dia 
aquesta mena de terra ens pot sorprendre, però ales-
hores era l’habitual. Fins i tot els colonitzadors bòers 
en un moment determinat de la seva ocupació el van 
adoptar. En conjunt, aquella era la cabana tradicional 

de la tribu, del poble xhosa en general i de molts altres 
pobles africans de l’època. 

De ben petit, Mandela començarà a guardar els 
ramats de vaques, de cabres i de xais. La sabana, 
les muntanyes i la natura seran, com per a la resta 
de nens indígenes, els murals i les parets d’una de 

les seves aules. L’altra aula 
és la de l’escola. Una escola 
senzilla i colonial, en què li 
parlen d’un Déu blanc que 
ha vingut a salvar-lo. D’uns 
homes «civilitzats» que l’han 
d’alliberar de la pobresa i 

de les servituds i misèries de la vida «salvatge» que 
duen els de la seva tribu. I tot això ho fan en llengua 
anglesa, «que és la llengua de la cultura i de la civi-
lització». Curiosament, molts anys més tard —però 
potser, desgraciadament, ja massa anys més tard—, 
Ryszard Kapu´sci´nski, en el seu extraordinari i bri-
llant treball sobre el continent africà, Heban, n’oferirà 
una visió completament diferent de la que predicaven 
els colonitzadors: «Les llengües europees —afirma 
Kapu´sci´nski— no han desenvolupat un vocabu-
lari que permeti descriure adequadament mons dife-
rents, no europeus. Grans qüestions de la vida afri-
cana queden inescrutades, o ni tan sols plantejades, 
a causa d’una certa pobresa de les llengües euro-
pees […]. Cada una de les llengües europees és rica, 
només que la seva riquesa no es manifesta sinó en la 
descripció de la seva pròpia cultura, en la representa-
ció del seu propi món. No obstant això, quan s’intenta 
entrar en territori d’una altra cultura, i descriure-la, la 
llengua revela els seus límits, el seu subdesenvolu-
pament, la seva impotència semàntica.»

La tercera aula de Nelson Mandela és el seu entorn 
familiar: les estones que passa escoltant històries, 
contes i llegendes, de la boca dels seus progenitors 
al voltant d’una foguera. Aquestes narracions servei-
xen de contrapunt a tot allò que el nen Mandela sent 
—i malda per aprendre— a l’escola dels colonitzadors. 
Aquell Déu blanc de què li parlen deixa pas al culte 
pels avantpassats que tant veneren els membres de 
la seva tribu. Els homes «civilitzats» i competitius que 
li ofereixen com a model són substituïts pels membres 
actius de la nació xhosa que, lluny de ser vistos com 
uns «salvatges», li són presentats com a membres 
d’una societat solidària, igualitària i equilibrada, però 
sempre amenaçada per l’ambició malaltissa de l’home 
blanc. I la llengua bantu en què es vehiculen totes 
aquelles històries és la llengua xhosa, una llengua que 
els colonitzadors menystenen i ignoren del tot i que 
per a ell té ressonàncies plenes d’afecte i una eficà-
cia i una riquesa indubtables.

Entre tots els tresors que podia 
esperar de la vida, escolliria 

servir el meu poble
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Però aquelles històries de la vora del foc tenen també 
una funció catàrtica, a part de pedagògica. Parlar amb 
els adults de la tribu allibera les criatures de les pors 
i de les incerteses que la descoberta del món i els 
seus perills va introduint en 
els seus cors. Els adults els 
expliquen històries i escol-
ten les seves observacions, 
responen les seves pregun-
tes i els aconsellen per a la 
vida que els espera mitjan-
çant històries i faules, tal 
com la humanitat havia anat 
fent des de temps immemo-
rials. Poques coses conforten tant aquelles criatures 
com una conversa amb els adults en el caliu fami-
liar de la tribu. Saben que, malgrat els perills que van 
descobrint i els que sospiten que estan a l’aguait, ells 
sempre podran sentir-se segurs al costat de la gent 
amb qui conviuen i en podran aprendre la manera de 
defensar-se’n.

Aquells adults, a més, dominen l’art del relat, un art i un 
relat que provenen d’una tradició ancestral i riquíssima, 
acumulada i incrementada generació rere generació. 

Llegendes i contes al Transkei

Qunu i el Transkei en general són una terra rica en 
contes i llegendes. A més a més, els adults de la tribu 
coneixien molt bé l’art de parlar i escoltar i la força 
pedagògica, persuasiva i catàrtica de les narracions 
transmeses de generació en generació. Després, a 
la presó i també durant els judicis a què es va haver 
d’enfrontar, Nelson Mandela enyorarà i recordarà amb 
força aquells temps d’infantesa en què els vells de la 
tribu li contaven històries a la vora del foc i li evoca-
ven les èpoques felices de quan encara no havien 
arribat els homes blancs a les seves terres. El Nelson 
Mandela adult considerarà que aquelles històries 
havien tingut un paper fonamental en la formació de 
la seva consciència política. «La civilització occiden-
tal no ha erosionat del tot els meus orígens africans, 
ni tampoc he oblidat els dies de ma infantesa en què 
solíem agrupar-nos al voltant dels vells de la comuni-
tat per escoltar el seu ric bagatge de saviesa i experi-
ència...  [...] L’antiga generació que va heretar les tra-
dicions orals dels nostres avantpassats ha desapare-
gut o està en vies de fer-ho, i la ciència ha desenvo-
lupat modernes tècniques perquè es puguin adquirir 
coneixements en tots els àmbits...»

En la vida i la memòria de Mandela hi ha una multitud 
d’històries i de llegendes de tota mena, sentides durant 
la seva infantesa. Les llegendes del Transkei van 
molt sovint acompanyades d’una moralitat que ens 

recorda les nostres faules. 
En seria un exemple ben 
divertit la de El conill que 
es quedà sense cua:
 «Temps era temps es deia 
que arribaria un dia que 
cada animal hauria d’anar 
a cercar la seva cua, puix 
que cap no en tenia. Però el 
conill, sempre molt ocupat i 

potser una mica mandrós, va demanar al xacal que 
passés ànsia de portar-li la seva. En el tragí d’anar 
a buscar la seva cua, el xacal es va oblidar de l’en-
càrrec que li havia fet el conill... 

«Aquesta és la raó per la qual, des d’aleshores, els 
conills no tenen cua.»

És fàcil d’imaginar que aquesta faula divertís molt les 
criatures. Però també és fàcil de captar el missatge 
implícit que duia encriptat. Molt més eficaç, ja no cal 
dir-ho, que no pas qualsevol sentència o frase feta 
del tipus «espavila’t» o «fes la feina que et pertoca» 
o «no demanis als altres la feina que pots fer tu», etc. 

Al costat dels pares, dels adults i dels vells, la canalla 
del Transkei, doncs, aniran adquirint la saviesa del 
seu poble transmesa de generació en generació a 
través del llenguatge. Una saviesa que es basa en la 
tradició, la qual els xhosa consideren que és l’autèn-
tica «saviesa de les nacions» i que tendeix a eliminar 
tot allò que per excés d’audàcia o de vanitat pugui 
posar en perill el fràgil equilibri de la societat de la 
qual ja formen part. Per aquest motiu, les sentències, 
les dites i les frases fetes de caire conservacionista i 
amb to d’advertiment guspiregen amb lluentons vius 
i acolorits els discursos dels vells i dels adults: «No 
desitgis els ossos si no tens dents; no abandonis el 
que coneixes pel que ignores; no es fa de dia dues 
vegades per a despertar el qui dorm.» I hi afegeixen 
amb sornegueria: «Cap elefant no nota la càrrega 
de la seva trompa» (germana, aquesta darrera, de 
la catalana «cap geperut no es veu el gep»).

La canalla del Transkei aniran 
adquirint la saviesa del seu 

poble transmesa de generació 
en generació a través del 

llenguatge
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   Rosa Fabregat

D I V U L G A C I Ó

Tinc un poema ben explícit, «Llengua meva», publi-
cat en el meu primer poemari, Estelles, guanyador 

del Premi de Poesia Ciutat de Martorell 1978, que fa 
referència a la meva lluita pel domini del català.

Vaig tenir com a professor l’estimat Jordi Mir, amb qui 
vaig encetar una amistat que no s’ha estroncat mai. 
Quan sortia del laboratori, tornava a casa a retrobar-me 
amb el fill de pocs mesos, l’abraçava, delerosa, i assitia, 
els dies que tocava, a les classes de català que Mir 
impartia al CIF.

Sempre he lluitat pel domini de la llengua cercant les 
revistes científiques, com feien Poe i tots els altres 
escriptors que han especulat en la seva obra amb el 
coneixement científic, en una tasca constant i apas-
sionada, tant pel que fa a les meves novel·les de 
pre-realitat, com quan vaig presidir, emocionada, a 
petició dels companys, la primitiva Societat Catalana 
de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF), que va néixer, 
feliç, al Pati Romàntic de l’Ateneu Barcelonès, un dia 
de sol brillant de primavera que els companys d’ales-
hores, de ben segur, no oblidarem mai. 

Aquella primitiva SCCFF era una branca de l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que 
va propiciar el bon Jaume Fuster.

I sempre amb Antoni Munné-Jordà i Jordi Solé i 
Camardons a la vora, Montserrat Galícia, Bea Puig, 
Salvador Macip, Jordi de Manuel, Toni Segarra, 
que maquetava la revista que la nostra jove socie-
tat editava. Sense aquells companys a la vora, no 
hauria acceptat de presidir la SCCFF que acabava 
de néixer en aquell jardí tan emblemàtic de l’Ateneu 
Barcelonès. 

La nostra SCCFF es va consolidar en la primera 
trobada de la societat a Vilanova i la Geltrú, impulsada 
per Antoni Munné-Jordà, amb el suport de l’AELC i la 
presència de Jaume Fuster, membre de la Junta de 
l’AELC, i de Jordi Sarsanedas, llavors president de 
l’Ateneu Barcelonès.

Amb el pas del temps, la SCCFF es va desprendre 
de l’AELC; però, sortosament, en l’actualitat, s’hi 

«Llengua meva»
ha tornat a vincular, i aquesta tardor se n’ha fet una 
segona convenció a Vilanova i la Geltrú els dies 25 i 
26 de novembre.

Per acabar, transcric tot seguit el poema «Llengua 
meva»:

          Llengua meva
trossejada, maleïda, 
humiliada, ofesa.
Em produeix un plaer
imprecís i intens
retrobar-te dins la meva
mà adulta, a tu, adolescent
en mi encara. Feixuga,
plena de dubtes,
cerco el teu conreu
en un desig furiós
de posseir-te.

La teva música
       anhelada,
     buscada,
sentida,
ara, tancada dintre les meves mans,
ressorgirà
   nova, neta,
     petita, poruga,
       elaborada, eruga,
s’aixecarà papallona
sobre el cel obert.

NOTA: Rosa Fabregat, escriptora de novel·la i poesia, 
i farmacèutica d’ofici, guardonada amb la Creu de Sant 
Jordi 2017, és autora de més d’una vintena d’obres, 
entre les quals destaquen Embrió humà ultracongelat 
núm. F-77 (1984) i la continuació d’aquesta, Pel camí 
de l’arbre de la vida (1985), recopilades posteriorment 
en La dama del glaç (1997), o La capellana (1988, 
1994), que ha arribat a la tercera edició el 2017 en 
un projecte impulsat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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   Josep Vidal Arráez

El 20 de gener del 2016, el consell de ministres del 
Consell d’Europa va aprovar un text on es criti-

caven les dificultats existents d’utilitzar el català en 
l’Administració de justícia a Catalunya (AJ) i s’instava 
l’Estat espanyol a modificar el marc jurídic actual per 
tal de garantir una proporció adequada del personal 
judicial que tingui un coneixement pràctic de la llengua 
catalana.1

Aquest informe feia palesa, un cop més, la precària 
situació que viu el català en l’AJ. Mentre que l’any 
2004 el 21% de les sentències judicials eren redac-
tades en català,2 l’any 2015 aquesta xifra se situa en 
el 8,4% del total.3 La situació esdevé paradoxal tenint 
en compte que el 64% dels tràmits judicials s’inicien 
en català, segons va informar el secretari general del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
Enric Colet, en la VI Jornada sobre l’Ús del Català en 
la Justícia.

Amb l’objectiu de pal·liar aquesta situació, la Generalitat 
de Catalunya va voler posar fil a l’agulla i, l’any 2014, 
va engegar la campanya En català, també és de llei. 
Utilitza’l, hi tens tot el dret4 i, el 12 de maig del 2015, 
va signar un acord de col·laboració amb diferents 

Université de Toulouse Jean Jaurès

El català i l’Administració 
de Justícia a Catalunya

institucions representatives de l’àmbit jurídic per fomen-
tar el coneixement i l’ús del català.

Segons l’última enquesta oficial de què disposem, l’En-
questa d’usos lingüístics a l’Administració de justícia 
(2008), un 99% del personal judicial entén el català, 
un 91,7% declara poder respondre oralment en català, 
un 98,7% sap llegir-lo i, finalment, un 80,6% assegura 
saber-lo escriure.5

Així, doncs, què provoca el desequilibri que viu el català 
en l’àmbit judicial? En un país on el 96,5% de la pobla-
ció entén el català, un 81,6% el parla i on un 36,43% el 
té com la seva llengua habitual, com és possible que la 
llengua pròpia mostri uns índexs tan minsos en l’AJ?6

Diferents estudis realitzats sobre la matèria7 coincidei-
xen a destacar tres factors clau que dificultarien l’ús 
normal del català en la justícia: a) la centralització de 
l’Administració de justícia; b) la legislació espanyola prò-
piament lingüística, i c) altres dificultats col·laterals.

Cal tenir present que la competència en administració 
de justícia és una competència estatal que està cen-
tralitzada, és a dir, que depèn en exclusiva de l’Estat, 

1 council of euroPe, Recommendation CM/RecChL(2016) on the application of the European Charter for Regional or Minority 
Languages by Spain (en línia), Brussel·les, 20 de gener del 2016,

 <https://goo.gl/MlMZC8> (consulta: 24 d’octubre 2017).
2 Generalitat de catalunya, Informe de política lingüística 2012 (en línia), Barcelona,   <http://llengua.gencat.cat/web/.content/docu-

ments/informepl/arxius/ipl2012.pdf> (consulta: 24 d’octubre 2017).
3 Aquestes dades van ser proporcionades pel conseller Carles Mundó en l’acte de lliurament dels diplomes acreditatius per als 

advocats que han superat la prova d’accés a la professió. L’acte va tenir lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona el 17 de juny del 
2016.

4 Generalitat de catalunya, dePartament de cultura, En català també és de llei. Utilitza’l, hi tens tot el dret (en línia), Barcelona, 
<http://www.gencat.cat/llengua/justicia/img/opuscle_llei.pdf> (consulta: 24 d’octubre 2017).

5 Generalitat de catalunya, Enquesta d’usos lingüístics a l’Administració de Justícia 2008 (en línia), <http://llengua.gencat.cat/web/.
content/documents/dadesestudis/altres/arxius/eulip2008_just_informe.pdf> (consulta: 24 d’octubre 2017).

6 Generalitat de catalunya, Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de 
la població 2013 (en línia), Barcelona, < https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf> (consulta: 
24 d’octubre 2017).

7 Agustí Pou. «Una aproximació al règim lingüístic de l’Administració de justícia a Catalunya», Justiforum: Papers d’estudi i forma-
ció, núm. 9, 1999.

 Rosa lizandra. «El pla pilot de funcionament en català de quaranta oficines judicials». Actes de la II Jornada del CILAJ (14 de 
maig del 2001). 

 – Rosa lizandra. «El foment del català entre els professionals del món del dret: un nou impuls al català a la justícia». Terminàlia, 
núm. 5, p. 45-49, 2010.

 Anna Pla. El règim jurídic de les llengües a l’Administració de justícia. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, núm. 41, 2005.
 cercle xxi, El català a l’Administració de justícia: balanç de 35 anys i perspectives de canvi en una Catalunya independent (en 

línia), Barcelona,  <http://goo.gl/bmwUV7>(consulta: 20 de juny 2016).
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tal com s’estableix en els articles 117.5 i 149.1 de la 
Constitució Espanyola (CE). En virtut d’aquesta cen-
tralització, tot funcionari judicial, en primer lloc, depèn 
directament de l’Estat i, en segon lloc, té dret a la mobi-
litat territorial, és a dir, a poder treballar en qualsevol 
part del territori de l’Estat. 

Com és sabut, la llengua oficial de l’Estat és el castellà. 
D’altra banda, el català és la llengua pròpia i oficial de 
Catalunya, tal com preveuen l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (EAC) i la Llei de política lingüística (LPL). 
Així mateix, l’article 33 de l’EACi l’article 13 de la LPL 
estableixen, entre altres, el dret de tot ciutadà a utilit-
zar qualsevol de les llengües oficials en les seves rela-
cions i actuacions amb l’AJ.

Ara bé, a qui correspon la competència de l’ús de la 
llengua catalana en l’AJ? Heus aquí un dilema. La 
matèria lingüística no és una competència indepen-
dent sinó que és una competència concurrent, és a dir, 
que pot afectar més d’un àmbit o pot formar part d’una 
o més competències i, per tant, pot tenir més d’un titular 
competencial. En el nostre cas, per bé que la compe-
tència judicial correspon a l’Estat d’una manera exclu-
siva i la matèria lingüística correspon a la Generalitat, 
el fet que la competència exclusiva en justícia sigui de 
l’Estat fa que aquest gaudeixi de les potestats bàsiques 
per a regular el règim lingüístic judicial.8

A més, la poca tradició opositora de Catalunya als 
cossos judicials de l’Estat provoca que la mobilitat ter-
ritorial d’aquests funcionaris no empari la normalització 
del català, atès que la gran majoria seran de llengua 
castellana i, en virtut de la Llei orgànica 6/1985 del 
poder judicial (LOPJ), no els cal acreditar coneixements 
de català. Cal precisar que la LOPJ no estableix la 
necessitat de coneixement de les altres llengües oficials 
de l’Estat. En el mateix sentit, però, el seu article 231.1 
sí que estableix que la llengua que han de fer servir els 
diferents cossos judicials és el castellà.9

Ara bé, què succeiria si la situació actual fos diferent? 
Què passaria si el coneixement del català fos un requi-
sit indispensable per a poder exercir un càrrec judicial 
a Catalunya? Es continuaria mantenint aquest dese-
quilibri endèmic?

Segons l’estudi Vies de potenciació de l’ús del català 
a l’administració de justícia,10 el 43,8% dels funcio-
naris judicials enquestats consideren que aquest ús 
escàs del català és conseqüència directa d’una falta 
de coneixement lingüístic. Així, doncs, semblaria que 
el fet que el català fos un requisit per a poder obtenir 
una plaça de funcionari judicial a Catalunya esdevindria 
una mesura efectiva per tal de potenciar l’ús del català 
en l’AJ. Malgrat això, segons el president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria 
Barrientos, si el català fos llengua obligatòria en la jus-
tícia, hi hauria un «desert judicial».11

Tanmateix, la raó principal del poc ús del català en l’AJ 
no sembla respondre a un sol motiu. Les diverses con-
juntures estructurals amb què comptem són, segura-
ment, el veritable escull a superar. Si el català no cons-
titueix una necessitat estructural, per molt bona voluntat 
que hi hagi, la situació no canviarà mai.

Per tal de resoldre aquest greuge envers la llengua cata-
lana cal seguir treballant en aquest sector d’una manera 
decidida. Tenint en compte l’actual marc normatiu i cons-
titucional, a priori, la mesura més efectiva per a poder 
pal·liar la situació seria modificar la CE per tal de rea-
justar el sistema competencial amb l’objectiu que el text 
constitucional atorgués la plena titularitat del poder judi-
cial a la Generalitat. Gràcies a aquesta mesura extraor-
dinària, la Generalitat podria regular els requisits d’accés 
als cossos judicials i així poder exigir el requisit de conei-
xement del català per a entrar a formar part del cos de 
funcionaris judicials. Una segona mesura, segurament 
més factible a nivell teòric però molt més complicada en 
la pràctica, seria la modificació de determinats articles de 
la LOPJ pels quals s’establís que tota persona que inte-
grés els cossos judicials de l’Estat i que volgués treballar 
en les comunitats autònomes que disposen de llengua 
pròpia i oficial ha d’acreditar, com a requisit indispensa-
ble, el coneixement de la llengua autonòmica en qüestió.

Així, doncs, mentre esperem que hi hagi un gir polític o 
social que permeti una metamorfosi del sistema legisla-
tiu espanyol o bé que bufin vents de canvi, el català en 
l’àmbit judicial continuarà vivint una situació precària i 
desavantatjada. És per això que, mentrestant, haurem 
de seguir comptant amb el que ha salvaguardat fins 
avui dia el català: la gent.

8 Agustí Pou i Pujolràs, «El català a l’Administració de Justícia i el nou Estatut», dins Revista de Llengua i Dret, núm. 48, desem-
bre 2007, p. 144.

9 noticias jurídicas, Ley orgànica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en línia), Madrid, <http://goo.gl/R67TkC>(consulta: 20 
de juny 2016).

10 Federic adan, Joan Picó, Elisabet cerrato, Roser casanoVa i Xènia Fuguet, Vies de potenciació de l’ús del català a l’administració 
de justícia (en línia), any 2014, Barcelona,

 <http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2015/catala-administracio/> (consulta: 24 d’octubre 2017).
11 <https://www.ara.cat/societat/President-Tsjc-catala-justicia-requisit-desert-judicial_0_1676232499.html> (consulta: 24 d’octubre 

de 2017).
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Les entitats que lluiten per 
la llengua catalana (2)

   Rafel Castellanos i Llorenç

En el primer article d’aquesta sèrie dedicada a les 
entitats que lluiten per la llengua catalana vam 

esmentar Òmnium Cultural, l’Obra Cultural Balear i 
Acció Cultural del País Valencià i vam informar amb 
més detall d’Òmnium Cultural. En el present article 
completarem la informació de les altres dues entitats.

Obra Cultural Balear

Entitat fundada l’any 1962 per promoure la 
llengua i la cultura pròpies i defensar el dret 
de les Illes Balears al ple autogovern. 

Pel que fa a la llengua, en promou l’ús, vetlla 
per assegurar el compromís dels poders públics 
amb el procés de norma-
lització lingüística, treba-
lla per la plena integració 
lingüística i cultural dels 
nouvinguts i manté l’Ofi-
cina de Drets Lingüístics. 
Pel que fa a la cultura, 
organitza campanyes de 
sensibilització i reivindi-
cació cultural, manté el Fòrum OCB i organitza 
la Nit de la Cultura, on es lliuren els Premis 
31 de Desembre, adreçats a reconèixer i esti-
mular les actuacions favorables a la llengua i 
la cultura pròpies, com també la consciència 
nacional. Pel que fa al país, promou el debat 
i la mobilització en favor de l’autogovern i el 
dret a decidir.

Entre les seves activitats destaca la creació de 
Joves de Mallorca per la Llengua i la Fundació 
Voltor (responsable dels repetidors de TV3 a 
les Illes) i amb la qual ha impulsat la creació 
d’Ona Mediterrània (98,0 FM). Durant l’etapa 
nefasta del president Bauzá va ser objecte de 
repressió juntament amb altres entitats cata-
lanistes i va participar activament en les mani-
festacions multitudinàries a favor de la llengua 

(2012) i de l’ensenyament públic, de qualitat i 
en català (2013). L’any 2015 va organitzar jun-
tament amb la Comissió Cívica del Tricentenari 

1715-2015 activitats 
amb el lema «Del Decret 
de Nova Planta al Dret a 
Decidir».  

Té més de quatre mil 
socis, una vintena de 
delegacions territorials 
repartides per Mallorca i 

Formentera i es coordina amb l’Institut d’Es-
tudis Eivissencs i l’Acció Cultural de Menorca.

Acció Cultural del País Valencià

Entitat fundada l’any 1978 dedicada a l’estudi, la 
defensa i la promoció del patrimoni cultural, artístic i 
natural del País Valencià. El seu primer president fou 
Joan Fuster. 

Entre les seves activitats a favor de la llengua 
destaquen la creació del Centre Carles Salvador, 
que organitza cursos de llengua catalana, pel 
qual han passat més de 10.000 alumnes; la 
instal·lació de repetidors que durant vint-
i-cinc anys han permès la recepció de TV3 i 
Catalunya Ràdio; l’organització dels concursos 

Membre del Secretariat de la FOLC

L’Obra Cultural Balear té més 
de quatre mil socis i una vintena 

de delegacions territorials 
repartides per Mallorca i 

Formentera 
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i concerts musicals Tirant de Rock, d’on han 
sorgit grups com Obrint Pas; la convocatòria 
de les manifestacions del Vint-i-cinc d’Abril i 
del Nou d’Octubre, les diades significatives del 
País Valencià; la creació de l’Octubre Centre de 
Cultura Contemporània al bell mig de València,  
i moltes campanyes, com la ILP per una ràdio i 
televisió públiques i en valencià. Especialment 
destacable és la campanya «Televisió sense 
fronteres».

També treballa per la llengua des del seu Servei 
Jurídic; la Secció d’Ensenyament, que organitza 
activitats en els instituts i amb els instituts; la 
Secció de Política Lingüística, que impulsa campa-
nyes de normalització, com la defensa del requi-
sit lingüístic, per a l’Administració pública local i 
autonòmica, i la Secció de Joves, que fa concerts, 
trobades i campanyes per implicar-hi els joves. 

L’estructura territorial de l’ACPV està formada 
per Casals Jaume I i nuclis comarcals i locals. 
Els Casals Jaume I promouen i dinamitzen 
la vida social, cultural i política en català en 
els diferents territoris. El primer Casal va ser 
creat el 1997 a Alacant. Més tard, els casals 
Jaume I es van estendre per tot el País Valencià, 
la Franja de Ponent i la Catalunya del Nord. 
Actualment n’hi ha una trentena. L’ACPV té al 
voltant de set mil socis.

Els Casals Jaume I 
promouen i dinamitzen 
la vida social, cultural i 

política en català

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 1  |  4 t  t r i m e s t r e  2 0 1 7

1 7M I L I T À N C I A



F O N È T I C A

No solament els catalanoparlants, o els habitants 
del territori català, estan interessats a aprendre 

la llengua catalana, sinó que aquest interès s’estén a 
gent d’arreu del món, com França, Brasil o EUA. Més 
de deu milions de persones parlen aquesta llengua en 
aquests moments, i és que el català és la llengua amb 
«parlants no oficials» més parlada a nivell europeu. 
Una de les ciutats estrangeres on s’estudia el català 
és Tolosa del Llenguadoc (França). Aquí s’aprèn en 
tres centres diferents, un dels quals és la Universitat 
Le Mirail, amb un elevat nombre d’alumnes. 

En el treball «Accent esdrúixol en el català de Tolosa?» 
es presenta un estudi sobre l’accent esdrúixol català en 
estudiants tolosencs francesos de llengua catalana, la 
seva tendència a fer-lo agut i si és possible una millora 
de pronunciació d’aquest primer accent. En concret, 
s’observa si aquesta  ten-
dència que tenen a dir les 
paraules esdrúixoles amb 
accent agut pot reduir-se o 
desaparèixer amb la pràctica 
i l’estudi de la llengua cata-
lana, i en quin grau va desa-
pareixent en relació al nivell de català que han adquirit. 
Per tant, per a l’elaboració del projecte, es va estudiar 
l’accent tonal del català i del francès, i també es va fer 
un estudi del percentatge d’encerts i d’errors dels tres 
grups francesos en relació a un grup d’estudiants de 
nivell nadiu de català. 

Per a la realització del projecte es va crear un corpus 
de 15 paraules esdrúixoles i 7 d’agudes, així com 
d’oracions declaratives neutres amb aquestes matei-
xes paraules inserides, i, a continuació, es va fer un 
estudi prosòdic sobre l’accent esdrúixol del català en 
16 informants amb diferents graus de coneixement 
del català de la Universitat Le Mirail. Els informants es 
van dividir en quatre grups: 4 estudiants francesos de 
llengua catalana del nivell 0, quatre de primer nivell i 4 

Hi ha accent esdrúixol en 
el català de Tolosa?    

   Erola Luna Barrull

de segon nivell de català, tenint en compte les hores 
de classe de català que realitzaven, el nivell de les 
classes, així com la seva llengua materna, fixant-se 
que no tinguessin contacte amb la llengua catalana, 
castellana o occitana fora de l’àmbit universitari. A part 
d’això, es van realitzar gravacions a 4 catalanoparlants 
per tal de poder comparar els resultats obtinguts amb 
els parlants francesos. Els informants eren tant mas-
culins com femenins, amb edats compreses entre 19 i 
27 anys, tot i que no és un factor estudiat en el treball.

Per a l’elaboració d’aquest treball emmarcat dins la 
fonètica experimental es parteix de tres hipòtesis. La 
primera és que, a mesura que es puja de nivell, la pro-
nunciació de l’accent esdrúixol es realitza d’una forma 
més correcta. Per tant, els parlants francesos que no 
han estudiat català haurien de pronunciar la majoria 

de mots esdrúixols amb 
accent agut; els alumnes de 
primer any haurien de pro-
nunciar un nombre menys 
elevat de mots i oracions 
esdrúixols amb accent agut 
que el grup anterior; els 

alumnes de segon any haurien de pronunciar bas-
tantes paraules i oracions esdrúixoles bé i, finalment, 
els parlants catalans ho haurien de pronunciar tot 
bé. La segona hipòtesi és que els parlants de segon 
any encara tenen problemes a l’hora de pronunciar 
els mots i oracions esdrúixols, ja que no han fet les 
hores necessàries per a poder adquirir una pronun-
ciació perfecta. Per acabar, l’última hipòtesi és que 
tots els informants francesos pronuncien quasi totes 
les paraules agudes bé.

El model teòric que proporciona les eines usades al 
llarg del treball és el model Mètric Autosegmental en la 
seva forma clàssica (Pierrehumbert, 19801) i el treball 
posterior sobre la llengua catalana (Prieto et al., 20092)  
Cat_toBI.

1 Pierrehumbert, J.B. (1980), The phonology and phonetics of English intonation (Doctoral dissertation, Massachusetts 
Institute of Technology).

2  Prieto ViVes, Pilar, et al (2009), «L’etiquetatge prosòdic Cat_ToBI», dins Estudios de Fonética Experimental.

El català és la llengua amb 
«parlants no oficials» més 
parlada a nivell europeu
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Aquest primer model emprat realitza una anàlisi 
fonològica de l’entonació i té dos objectius principals 
segons Pierrehumbert: «[..] desenvolupar una repre-
sentació abstracta per a l’entonació de l’anglès que 
permeti caracteritzar els diferents patrons entonatius 
que pot adoptar un text i explicar com s’implementen 
en textos amb diferents estructures mètriques [...] i 
investigar les regles que transformen aquestes repre-
sentacions fonològiques en representacions fonèti-
ques» (Pierrehumbert 19803). La idea bàsica d’aquest 
model és que, en les llengües que no són tonals, la 
modulació d’F0 dels enunciats constitueix un nivell 
independent dels altres trets fonològics. Així, doncs, 
l’entonació d’una frase ve donada mitjançant la suc-
cessió de tons contrastius dels nivells H (high, alt) i L 
(low, baix), els quals estan lligats a les síl·labes mètri-
cament prominents. Aquest etiquetatge es basa en cri-
teris numèrics i objectius. Així, doncs, per a etiquetar 
un mot d’una forma entonativa s’ha de mesurar el valor 
de l’F0 (en Hz) de tres vocals adjacents (pretònica, 
tònica i posttònica). Amb els resultats obtinguts s’han 
de calcular les diferències entre les vocals mesurades 
en semitons, considerant com a diferència significa-
tiva una de superior al llindar psicoacústic establert en 
1,5 semitons (Fernández Planas i Martínez Celdrán, 
20034). Per tant, si es dóna el cas que hi ha una dife-
rència de to remarcable, podem trobar que aquesta 
sigui descendent de la primera a la segona (H+L), o 
bé que hi hagi un ascendent (L+H). Però, si no hi ha 
cap diferència significativa entre elles, es parlarà d’un 
to alt (H) o d’un to baix (L). 

Emmarcat dins el model Mètric Autosegmental, trobem 
el Catalan ToBI o Cat_ToBI, el qual és el primer sistema 
integral que proposa un conjunt d’unitats fonològiques 
que permeten de realitzar una transcripció de la pro-
sòdia de la llengua catalana amb accents de fron-
tera, els quals van lligats als límits de domini prosò-
dic (H%, L%, M%, HH%,MM%, LH%, HL%, LM%, 
LHL%) i accents tonals, els quals poden ser simples 
o bitonals, segons el model estàndard AM. Els simples 
estan formats per un sol nivell tonal: alt (H*) o baix (L*), 
associats a una síl·laba tònica. Els bitonals consten 
de dos nivells tonals: el primer, associat a una síl·laba 
tònica, amb un nivell alt o baix, i un segon que o bé 
el precedeix, associat a una síl·laba pretònica, o bé 
el segueix, associat a la posttònica. Alguns exemples 
són: H*, L*, L+H*, L+>H*, L*+H, H+L* i L+H*+L. Aquest 

estudi tracta àmpliament els contrastos fonològics de 
l’entonació del català bo i estudiant dades de totes 
les varietats dialectals. Aquest sistema parteix d’una 
quantitat important de treballs i investigacions ante-
riors sobre l’entonació del català central i alhora sobre 
altres varietats dialectals. Un dels principals objectius 
d’aquesta proposta és ser un referent per a la regula-
rització fonològica de la prosòdia de la llengua cata-
lana. A més, aquest sistema és una eina d’anotació 
prosòdica de corpus orals. Per consegüent, proporci-
ona dades empíriques noves, les quals podran utilit-
zar-se per a estudis teòrics, descriptius, comparatius 
o prosòdics i pot millorar els sistemes de síntesi i aug-
mentar l’èxit dels sistemes de reconeixement de parla. 

Pel que fa a l’accent prosòdic del català en les ora-
cions declaratives neutres, hi ha una cadència des-
cendent final que aporta la noció de final a la frase. 
Generalment, el contorn melòdic comença en un nivell 
mitjà de la tessitura del parlant i es manté així al llarg 
de les primeres síl·labes pretòniques. A continuació, 
en la primera síl·laba tònica hi ha un moviment ascen-
dent fins a arribar al pic més alt de l’oració i, segui-
dament, es comença a produir un moviment descen-
dent regular en el cos central, després de l’última síl-
laba tònica més prominent de l’oració, i en el cos ter-
minal de la frase. Així, doncs, el to continua baixant 
després de la síl·laba tònica al llarg de les síl·labes 
posttòniques fins a arribar al mínim tonal del parlant 
i a la fi de l’oració.

En canvi, en totes les varietats del francès, les ora-
cions declaratives neutres es caracteritzen per un 
contorn que cau al final de l’última IP de l’enunciat. 
La caiguda es realitza en l’última AP i es codifica per 
un accent L*. La davallada s’inicia des d’un element 
tonal anterior H, el qual està associat amb l’accent de 
to H* des de l’AP anterior, o amb un moviment d’ele-
vació inicial Hi. 

Del treball es pot extreure que hi ha una clara evolu-
ció de pronunciació de mots esdrúixols aïllats per part 
dels informants francesos en funció del seu nivell. Els 
informants de nivell 0 no s’acosten als resultats obtin-
guts dels informants catalans, ja que sols hi ha una 
semblança d’un 4% en l’estructura H*+L%, i la resta 
de patrons són completament diferents. Tanmateix, en 
el nivell 1, els resultats dels informants ja s’acosten 

3 Fernàndez Planas, Anna Maria Fernàndez, et al (2003), «El tono fundamental y la duración: dos aspectos de la 
taxonomía prosódica en dos modalidades de habla (enunciativa e interrogativa) del español», dins Estudios de 
Fonética Experimental, 12: 166-200.

4 Fernàndez Planas, Anna Maria Fernàndez, et al (2003), «El tono fundamental y la duración: dos aspectos de la 
taxonomía prosódica en dos modalidades de habla (enunciativa e interrogativa) del español», dins Estudios de 
Fonética Experimental, 12: 166-200.
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progressivament als dels nadius, puix que hi ha un 
16% de respostes idèntiques a les del nivell base amb 
l’estructura H*+L%. Finalment, pel que fa al nivell 2, 
s’observa una millora remarcable, ja que el patró més 
present és el H*+L% amb un 50%, com en el nivell 
nadiu en un 94%. 

Amb referència als mots aguts aïllats, tal com ja s’es-
perava, es pot concloure que no hi ha gaire diferència 
de resultats entre nivells, sols en certs casos, però en 
uns percentatges ínfims. Per tant, el patró més present 
en el nivell nadiu és H+L*%; en el nivell 0, igual que 
en l’anterior; en el nivell 1, el patró més present també 
és H+L*%; i, finalment, en el nivell 2, H+L*%. Per con-
següent, sols hi ha divergències en les altres estruc-
tures aparegudes en escasses ocasions. 

Amb relació a les oracions amb mots esdrúixols 
inserits, es pot concloure que també hi ha una evo-
lució gradual significativa a mesura que es va pujant 
de nivell, però no tant com amb els mots esdrúi-
xols aïllats. Així, els informants de nivell 0 tenen uns 
patrons molt diferenciats respecte als resultats del 
nivell nadiu. L’estructura més present en el nivell 0 
és L*+H i en el nivell nadiu és H*+L, patrons comple-
tament oposats, els quals reflecteixen la tendència 
que tenen els francesos a pronunciar tots els mots 
i oracions amb la síl·laba tònica en l’última síl·laba. 
Pel que fa al nivell 1, veiem que els resultats ja s’as-
semblen més als del nivell nadiu, puix que l’estruc-
tura més present és L*+H, però va seguida de H*+L, 
com en el nivell model. Finalment, en el nivell 2 és on 
es veu la millora més clarament, ja que el patró més 

utilitzat és H*+L, com en el cas del nivell nadiu. Tot i 
aquesta evolució, en les oracions és més difícil per 
als informants francesos pronunciar correctament les 
paraules esdrúixoles, ja que hi ha altres factors que 
els poden pertorbar, com el context, si l’oració és molt 
llarga o no, els elements que es troben al voltant de 
la paraula en qüestió, etc.

Finalment, pel que fa a les oracions amb paraules 
agudes, es pot concloure que no hi ha gaire diferèn-
cia de resultats, com ja s’esperava, essent així que 
l’estructura més present en tots els nivells és H+L*%, 
malgrat que també s’observa que L+H* apareix en els 
patrons, però d’una manera menys destacada. 

En conclusió, les tres hipòtesis plantejades al principi 
del treball es confirmen.  Es pot afirmar que els infor-
mants francesos que no han estudiat català tenen 
moltes dificultats a l’hora de pronunciar els mots 
esdrúixols catalans, ja que els pronuncien general-
ment amb accent agut. De la mateixa manera, també 
queda demostrat que sí que és possible una millora en 
la pronúncia de l’accent esdrúixol català per part dels 
estudiants francesos de català, però d’una manera 
molt gradual. Tot i aquestes millores, ha quedat verifi-
cat que els alumnes de segon any encara tenen dificul-
tats a l’hora de pronunciar els mots i oracions esdrúi-
xols, ja que els resultats no han estat perfectament 
idèntics als del nadius. Per acabar,  ha quedat corro-
borat que tots els informants no han tingut problemes 
a l’hora de pronunciar les paraules i oracions agudes, 
ja que hi ha hagut un nombre elevat de resultats idèn-
tics en tots els nivells.

F O N È T I C A
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   Dra. Mar Batlle

El nom propi i la Gramàtica 
de la llengua catalana de l’IEC

Amb motiu de la publicació de la Gramàtica de 
la llengua catalana (GIEC) de l’Institut d’Estudis 

Catalans m’ha semblat oportú dedicar unes pàgines 
a repassar els aspectes més característics del nom 
propi i el tractament que s’hi fa. La GIEC estudia el 
nom propi en el capítol 14, titulat El nom i el sintagma 
nominal. És en aquesta part on es concentra la major 
part de la informació que aporta, que també és present 
en altres capítols de l’obra. I és que metodològicament 
un dels encerts de la GIEC és tractar i presentar el nom 
propi com un element més de la llengua que es carac-
teritza per determinades regularitats generals i compar-
teix característiques morfològiques i sintàctiques amb 
altres elements. A més, cal remarcar que, en contrast 
amb altres obres com la Gramàtica del català contem-
porani (N. Martí 2002: vol. 2, pp. 1281-1335), s’allunya 
de la interpretació, tant en voga en els darrers anys, que 
considera que el nom propi no té significat. En tot cas, 
no sembla adient afirmar que el nom propi, un signe 
lingüístic com d’altres, no té significació pròpia, com 
s’afirma sovint, perquè en principi qualsevol element 
que en una llengua es considera un signe és signifi-
cant, en el sentit etimològic, és a dir, ‘que significa’, i 
presenta unes regularitats generals.

1. Introducció

La descripció que la GIEC fa parteix de l’oposició tradici-
onal entre nom comú i nom propi: «Tradicionalment, els 
noms es classifiquen en comuns (o apel·latius) i propis. 
El nom comú expressa la pertinença d’una entitat a una 
classe (muntanya, roca, cendra) i el nom propi individua 
un element entre els restants (Sicília, Esteve)»(GIEC, § 
14.1a). I més endavant afirma: «Els noms propis, com 
Adam, Ebre, Patufet, Rússia o Saturn, s’atribueixen a 
una entitat, real o imaginada, amb caràcter individual 
i serveixen per a distingir-la dels altres éssers de la 
mateixa espècie. El nom propi s’oposa, doncs, al nom 
comú, aplicable a les entitats d’una classe. Els noms 
propis poden designar ens de naturalesa ben diversa, 
ja siguin animats o inanimats»(GIEC, § 14.2.2).

Malgrat que, des d’aquest enfocament tradicional, 
el nom comú i el nom propi s’estudien conjuntament, 
ningú no dubta que tenen funcions diferents. Amb tot, 
el nom propi i el substantiu mantenen una interrelació 
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molt clara. Originàriament, molts noms propis (de per-
sones, de divinitats, de llocs, etc.) no eren merament 
designatius, sinó que tenien sentit, és a dir, que trans-
metien informació comprensible per als parlants a partir 
dels elements lingüístics que el componien. Així, el nom 
germànic Bernat originàriament significava ‘ós fort’ i els 
parlants devien tenir consciència del significat etimolò-
gic del nom, com passa amb les actuals denominacions 
d’Ona, Lluna, Estel. És a dir, amb el temps el substan-
tiu, o grup nominal, esdevé nom propi i passa a exercir 
la funció designativa típica.

Inversament, també existeixen els anomenats 
deònims, substantius que provenen de noms propis que 
ja no s’empren amb funció designativa. Per exemple, 
el Diccionari de l’IEC defineix mecenes amb els termes 
següents: «Persona rica que patrocina generosament 
les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, 
etc.» Aquest substantiu prové d’un nom propi, (Gaius 
Cilnius) Maecenas, que fou un noble romà que va patro-
cinar moltes activitats artístiques desinteressadament. 
En altres ocasions, el substantiu deriva del nom del lloc 
d’on procedeix la cosa, com en el cas del vi de xerès 
(Jerez de la Frontera), el xampany (Xampanya), el for-
matge cheddar (Cheddar), jugar al bòston (Boston), o 
del nom de l’inventor (Louis de Béchameil va inventar la 
salsa beixamel). Provenen de noms de persona moltes 
unitats del sistema internacional: amper (Andre-Marie 
Ampere), volt (Alessandre Volta), watt (James Watt), 
newton (Isaac Newton), pascal (Blaise Pascal). I encara 
és més freqüent utilitzar el nom d’una marca com a 
substantiu, com vamba (Wamba), xiruca (Chiruca), 
clínex (Kleenex).

Els noms propis poden aparèixer en combinacions 
que modifiquin o especifiquin la seva funció semàn-
tica. Així, els noms propis se solen emprar preferent-
ment en singular perquè designen un ens individual, 
com Laia, Joan, Floquet de Neu, Catalunya, la Floresta, 
la Jonquera, Vila-rodona, Cacaolat, el Bulli. Però oca-
sionalment la funció designativa es pot veure modifi-
cada si es pluralitzen, com en Avui hem de felicitar els 
Peres. Igualment, en el llenguatge afectiu es poden 
sentir expressions del tipus Aquest Pere (nostre)! I en 
l’àmbit històric o artístic podem trobar-nos amb denomi-
nacions com la Tarragona romana, la Barcelona moder-
nista o la Tortosa del Renaixement, que es refereixen 
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a un aspecte concret de l’entitat esmentada. En tots 
aquests exemples, el nom propi continua exercint la 
funció designativa, però amb una valoració semàntica 
afegida per la resta d’elements de la construcció.

El nom propi pot aparèixer en construccions apositi-
ves i en construccions que presenten la preposició de. 
En aquests casos, entre el nom comú i el nom propi 
s’estableix una relació atributiva, ja que el nom propi 
qualifica el nom comú i identifica el cantant, l’individu 
o la professora a què es refereix el parlant: el cantant 
Lluís Llach, el senyor Ferrer, la professora Anna Vinyes, 
l’òpera Nabucco, l’hotel Gran Via, el torrent Gran o la 
torre Eiffel. També es poden considerar elements en 
aposició l’ús dels cognoms en la denominació personal 
(Pere Prats, Pere Ferrer; Lluís Batlle i Prats, Lluis Batlle 
i Gargallo) i l’ús dels numerals o sobrenoms (Jaume I o 
Jaume el Conqueridor; Pere III o Pere el Cerimoniós). 
En tots aquests casos, el segon element determina o 
qualifica el nom propi inicial i, per tant, ens ajuda a saber 
quin Pere, Lluís o Jaume és l’ens esmentat. Per a dife-
renciar poblacions homònimes també se sol afegir un 
complement, com Santa Coloma de Farners o Santa 
Coloma de Gramenet, la Vilella Alta o la Vilella Baixa, 
que fa una funció similar a la dels cognoms en la deno-
minació personal i els numerals o sobrenoms (GIEC, 
§§ 14.2.2, 14.6.3e).

En les pàgines següents presentaré la informació 
referida al nom propi que apareix en la GIEC a partir de 
les seves característiques morfosintàctiques: gènere, 
nombre, sufixació i prefixació, determinants que l’acom-
panyen i l’ús en aposició.

2. Gènere 

En el cas dels éssers animats, el gènere del nom sol 
ser el del sexe corresponent al subjecte denominat. 
La marca -a és la més tradicional per a representar 
el gènere femení (GIEC, § 7.2.1). Així, doncs, com en 
molts noms comuns, la forma femenina es constru-
eix afegint una -a a la forma masculina (Joan/Joana, 
Ximeno/Ximena), encara que també hi ha moltes 
formes exclusivament femenines que no provenen de 
la feminització del masculí ni i tenen necessàriament 
la marca -a (Ariadna, Isabel). Sovint els noms de dona 
provinents d’advocacions marianes són formes morfo-
lògicament de gènere masculí: (la) Dolors, (la) Remei, 
(la) Roser (forma antiga de rosari). Els noms aplicats 
a homes es caracteritzen per l’absència d’una marca 
morfològica que n’indiqui el gènere: Carles, Frederic, 
Guillem, Jordi, Marc, etc. Notem: «En els parlars valen-
cians, el truncament dels antropònims masculins pren 
en molts casos la terminació masculina -o. Així, Cento 
(Vicent), Nelo (Manel), Ximo (Joaquim), Quelo (Miquel) 
o Melo (Ismael)» (GIEC, § 6.5.3.1).

Recentment, s’observa una tendència innovadora 
d’utilitzar noms amb caràcter epicè, és a dir, indife-
rents quant al gènere; de manera que es poden aplicar 

indistintament a dones i a homes. Entre aquests noms 
destaca Aran. Com que tradicionalment no és un nom 
molt emprat no s’identifica amb cap gènere i s’aplica 
tant a nens com a nenes. Tot i això, segons les dades 
de l’Idescat, el porten un 0,31 % de nens i un 0,12 % 
de nenes. En canvi, l’aplicació dels noms Pau i Àlex en 
nenes no és desconeguda socialment, però els jutges 
no permeten la inscripció perquè generalment s’inter-
preten com a noms aplicats a individus de sexe masculí. 
Els cognoms o llinatges són noms epicens.

Seguint la informació que apareix en l’apartat 7.2.1.8 
de la GIEC, titulat Observacions sobre el gènere dels 
noms propis, el gènere dels noms propis que designen 
entitats no animades concorda amb el del substantiu 
que classifica l’entitat designada, el qual pot ser present 
o elidit en el context: la (companyia) General Motors, les 
(illes) Canàries, el (riu) Ter, el (llac) Michigan, el (avió) 
Bona Ventura, el (vaixell) Ciutat de Palma, la (locomo-
tora) Llobregat, el (tren) Costa Daurada, la (campana) 
Honorata, la (campana) Tomassa, l’(autopista) AP-7, la 
(carretera) C-33, etc. Sovint la denominació inclou el 
substantiu que determina el gènere del nom propi: la 
Unió Europea, la Generalitat de Catalunya, els Estats 
Units.

Quant als topònims, notem: «La major part dels topò-
nims acabats en a àtona es consideren femenins (la 
Barcelona modernista, la Tortosa visigoda, l’Eivissa 
púnica, el delta de la Tordera, la comarca de la Llitera), 
però n’hi ha que són masculins (el Matarranya, el Baix 
Segura). Els que presenten altres terminacions se solen 
considerar masculins (el Perpinyà d’abans, l’Alacant 
mariner, el París nocturn), amb alguna excepció com la 
Safor o la Tet.» Caldria afegir-hi que les formes feme-
nines dels rius provenen de la primera declinació llatina, 
que era la pròpia dels mots considerats femenins, i han 
arribat per via patrimonial, com la Noguera (<*nucaria), 
la Tordera (<*tordaria), la Muga (<Samuga <sambuca), 
la Valira (< *Valeria) i també la Garona (<Garumna). A 
més, la documentació antiga permet de veure com el 
substantiu que classifica el curs fluvial és femení (aigua, 
ribera) (Batlle et al. 2016: 195).

3. Nombre

Com és sabut, el morfema de plural aporta distincions 
quantitatives. Així, quan s’aplica el morfema de plural 
a una forma, aquesta passa a fer referència a més 
d’una entitat. Per aquest motiu, en principi, el morfema 
de plural no s’aplica al nom propi, perquè n’altera la 
semàntica i ja no identifica o designa un referent. Quan 
un nom propi es pluralitza per a referir-se a diversos ens 
amb el mateix nom s’acosta a la funció del substantiu: 
De Joseps, Joans i ases, n’hi ha per totes les cases; dos 
Peres i un Bernat fan un ase acabat; les Barcelones del 
món (al·ludint als diversos llocs anomenats Barcelona). 
En tot cas, el resultat d’afegir el morfema de plural és 
equivalent a l’ús d’un quantificador: tots els Peres que 
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conec són del meu poble; al nostre departament hi ha 
tres Jordis.

Tret d’aquest ús en què el morfema de plural altera 
la funció designativa del nom propi, molts noms poden 
presentar el morfema de plural i mantenir la identifica-
ció d’un únic referent. Així, els cognoms poden tenir 
forma singular (Ramon Batlle, Josep Costa, Artur Mas) 
o plural (Joan Torres, Glòria Oliveres), i en ambdós 
casos exerceixen la mateixa funció designativa d’una 
persona. Alguns noms de llinatges o dinasties històri-
ques es poden expressar en plural (els Borbons, els 
Montcades, els Savoies, els Capets) per a referir-se a 
la totalitat de la família, però es tendeix a no pluralitzar 
el nom en aquells casos en què el cognom té forma 
plural i singular per a evitar perdre la identificació de la 
família designada (els Prat, els Riba vs. els Prats, els 
Ribes) (GIEC, §§ 7.3.5, 14.2.2.1). Observem, però, que 
en determinats contextos sintàctics sembla que la plu-
ralització és obligada, com en De Ribes, no en queden 
gaires (referint-se a membres de la família Riba). 

Molts noms propis s’integren en el paradigma de plu-
ralia tantum, és a dir, «noms que només tenen forma 
de plural, encara que semànticament es puguin referir 
a una única entitat» (GIEC, §§ 7.3.4, 7.3.5). Així, simi-
larment a tisores o ulleres, tenim les Nacions Unides, 
els Estats Units, els Emirats Àrabs, les Pitiüses, les 
Canàries, els Alps, els Apenins, que designen respec-
tivament ens associats, un conjunt d’illes o serralades 
extenses. En tots aquests casos es manté, doncs, la 
funció designativa del nom propi.

Nombrosos nuclis de població també presenten la 
forma plural, com els Alamús, els Hostalets de Pierola, 
els Garidells, els Omellons, els Pallaresos, els Torms, 
les Lloses, les Masies de Roda, les Oluges, les Piles, 
les Preses, etc. També és el cas del nom de la comarca 
de les Garrigues. En aquests casos, encara que origi-
nalment el topònim provingui d’un substantiu en plural 
(omellons, lloses, masies) usat amb sentit descriptiu del 
lloc, ara denominen un nucli de població o una comarca 
històrica natural. Per això, la concordança se sol fer en 
singular, especialment quan ja s’ha perdut el sentit de 
pluralitat, com en Arenys ‘sorrals’ (l’Arenys mariner) o 
Copons ‘hostals’ (el Copons modern) (GIEC, §§7.3.5, 
13.5.1.3j).

Ocasionalment, els topònims amb forma singu-
lar es poden pluralitzar per a al·ludir a característi-
ques o facetes diverses de l’ens designat, com en les 
Barcelones d’ahir, que el presenten com si fossin enti-
tats diferents. És un cas similar al que es troba en els 
exemples la Barcelona romana (medieval, modernista, 
etc.) o Ens trobem davant d’un Picasso jove, en què es 
determina un característica específica de l’ens designat.

4. Derivació i truncament

En català, com en altres llengües, existeixen formes 
que deriven morfològicament de noms propis. En 

destaquen especialment les que expressen matisos 
afectius aportats pels sufixos derivatius -et/-eta (com 
en Carmeta, Julieta, Marteta, Andreuet, Peret, Jaumet, 
Quimet), -ot (com en Joanot, Perot ), -ó (com en 
Agnesó,Margaridó,Teresó, Miqueló, Tomasó) (GIEC, 
§ 10.3.). Algunes d’aquestes formes també funcio-
nen com a cognoms (Moll 1982: 43): Albertí (Albert), 
Andreví (Andreu), Marcó (Marc), Pericàs i Pericot 
(Pere), Ramonell (Ramon), Huguet (Hug).

El matís afectiu també s’aconsegueix per mitjà del 
truncament (GIEC, §6.5.3.1 a, b). «La forma tradici-
onal de truncament consisteix a prendre la seqüèn-
cia final del mot de base que inclou la síl·laba tònica 
i que pot ser, segons el cas, monosil·làbica (com Bet 
de Elisabet) o bisil·làbica (com Tomeu de Bartomeu, 
Fina de Josefina o Tòfol de Cristòfol). Aquest tipus 
de truncament és propi de la formació d’hipocorístics 
i també de mots del llenguatge infantil (com tites de 
petites, metes de mametes). Com mostren els exem-
ples, cadascuna de les síl·labes presenta obertura i 
les formes monosil·làbiques també presenten coda.»

»a) Encara que en aquest tipus de truncament es pro-
dueix d’una manera habitual l’afèresi de les síl·labes de 
l’esquerra del mot de base (per exemple, la seqüència 
Agus de Agustina en Tina), hi ha algun cas que con-
serva la consonant inicial (com Jep de Josep o Jana 
de Joana). En general, la forma truncada és una còpia 
de la part que s’ha pres del mot de base, que en certs 
casos és un diminutiu (com Met de Jaumet o Tona de 
Martona). Amb tot, hi ha truncaments que presenten 
formes idiosincràtiques, com Biel (de Gabriel), Laia (de 
Eulàlia), Coia (de Misericòrdia), Tuies (de Gertrudis) 
o Xim (de Joaquim). En algun cas, juntament amb el 
truncament, es produeix harmonització o reduplicació 
de les consonants (§ 6.5.3.2), com en Pep (de Josep) 
o en Noni (de Jeroni), de vegades amb l’addició d’una 
-i, com en Nani (de Joan).

»b) Més recentment, per influència forana, s’ha intro-
duït la modalitat de truncament consistent a prendre 
la seqüència inicial del mot de base reduïda a una 
forma monosil·làbica, que ha de ser travada (com 
Cris de Cristina), o bisil·làbica amb l’accent despla-
çat a la síl·laba inicial i generalment amb la síl·laba 
final lliure com en el mot de base (com Montse o 
Muntsa de Montserrat), o sense la coda del mot de 
base (com Mati de Matilde; però Sebas de Sebastià). 
Algunes d’aquestes formes prenen una -i que funciona 
com un marcador hipocorístic (com en Pili de Pilar) i 
altres formes prenen una -a de femení (com Pura de 
Purificació, al costat de Puri). Aquesta forma de trun-
cament no s’aplica solament als noms de fonts, sinó 
que pot afectar altres noms propis (com Capde de 
Capdevila, La Publi de La Publicitat o Barça de (Futbol 
Club) Barcelona) i noms comuns (com presi de presi-
dent) o adjectius (com tranqui de tranquil), i en aquests 
darrers casos es poden trobar formes truncades de 
tres síl·labes amb l’accent en la segona síl·laba (com 
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indepe de independentista; cf.  mani i manifa de mani-
festació). Sovint la vocal final àtona no experimenta 
reducció vocàlica en els parlars que normalment redu-
eixen [a], [e] i [o] àtones a [ə] i [u] (§ 3.3.1.2c), com en 
Benja (de Benjamí ), profe (de professor) o la Corpo 
(de Corporació (Catalana de Mitjans Audiovisuals)).»

En la toponímia també trobem aquesta mena de deri-
vats, com en coll de la Carrasqueta, bosc de la Caseta, 
les Casetes, pla de la Casilla, el Casot, (el) Castellet, 
los Castellons, les Colladetes, bosc de la Creueta, 
faixeta de l’Artigó, etc. I és molt abundant en les deno-
minacions de masos, com en can Cabreta, cal Calderó, 
cal Cameta, mas de l’Agustinet, borda d’Andreuet, mas 
d’en Basteret, mas de Batistet (del cognom Batista). A 
part dels sufixos diminutius, és freqüent trobar sufixos 
augmentatius, com en rec de s’Arenassa, l’Artigassa, 
font de la Boixassa, font de la Canalassa, coll de la 
Casassa, els Castellassos, los Comellassos, barranc 
dels Covilassos, els Fangassos, els Feixassos, mas 
de Mingatxo, masia de l’Antonatxo, etc.

Ara bé, en altres casos la presència de determinats 
sufixos genera un substantiu (GIEC, § 10.2.1.1). Així, 
quan el sufix -isme s’aplica a un nom o cognom genera 
un substantiu que fa referència a:
‒	doctrines polítiques: carlisme (Carles de Borbó), leni-

nisme (Vladímir Ilitx Lenin), lerrouxisme (Alejandro 
Lerroux), marxisme (Karl Marx), miquelisme (Miquel 
I de Portugal), peronisme (Juan Domingo Perón), 
estalinisme (Joseph Stalin), trotskisme (L. Trotski).

‒	doctrines filosòfiques: aristotelisme (Aristòtil), aver-
roisme (Averrois), kantisme (Kant), platonisme 
(Plató), tomisme (sant Tomàs d’Aquino).

‒	doctrines religioses: budisme (Buda), erasmisme 
(Erasme de Rotterdam), luteranisme (Luter).

‒	teories científiques: darwinisme (Darwin), mende-
lisme (Mendel).

‒	corrents literaris: gongorisme (Góngora), petrar-
quisme (Petrarca).

Quan en lloc d’aplicar el sufix -isme, s’aplica el sufix 
-ista es genera un substantiu que al·ludeix al segui-
dor d’una determinada doctrina: budista (‘seguidor del 
budisme’), carlista (‘partidari del carlisme’), darwinista 
(‘partidari del darwinisme’), lul·lista (‘partidari del lul-
lisme’), etc. Aquestes mateixes formes poden funcio-
nar com a adjectius. També existeixen altres sufixos 
que es poden aplicar a noms propis, com –ada en les 
formes xarlotada (Charlot), barrabassada (Barrabàs), 
jeremiada (Jeremies).

Els noms que es refereixen a individus pertanyents 
a ordes religiosos o confraries també provenen de 
noms propis amb sufix, com franciscà (sant Francesc), 
teresiana (santa Teresa), antonià (sant Antoni). 
Igualment,també tenen aquest origen les formes que 
indiquen el gentilici o la procedència (GIEC, § 10.2.2.1), 
com romà (Roma), perpinyanès (Perpinyà), pollencí 
(Pollença), cerdà (Cerdanya). I encara podríem afe-
gir-hi altres sufixos menys habituals com en les formes 

dantesc (Dante), rocambolesc (Rocambole), satànic 
(Satan), platònic (Plató), salomònic (Salomó). Amb el 
temps, alguns adjectius s’acaben substantivant i es 
perd la relació amb l’origen, com pergamí (Pèrgam), 
persiana (Pèrsia), polonesa i polca (Polònia), hambur-
guesa (Hamburg).

Esporàdicament, a partir d’un nom propi es pot generar 
un adverbi, com maquiavèl·licament (Maquiavel), 
o un verb com europeïtzar (Europa), americanitzar 
(Amèrica), russificar (Rússia).

Quant a la prefixació, els noms propis poden presen-
tar prefixos adjunts, els quals afegeixen el seu valor 
semàntic habitual al nom (GIEC, §§11.1, 11.3e, 11.6e). 
Els més corrents són:
a) pre-: Prepirineus, pre-Catalunya, pre-Fabra;
b) ex-: ex-Iugoslàvia, ex-Sau;
c) pro-: pro-Sagrada Família;
d) anti-: anti-Sòcrates, anti-Trump, anti-PP;
e) post-: post-Franco, post-Brexit;
f) pseudo-: Pseudo-Dionís l’Areopagita

5. Noms propis amb determinats

Ja hem vist que la presència del morfema de plural pot 
modificar la funció designativa bàsica del nom propi 
d’identificar un únic ens. Similarment, aquesta funció 
pot quedar alterada (però no anul·lada) per la presèn-
cia de determinants, com un possessiu, un adjectiu, 
un adverbi o un complement nominal. Per exemple, 
l’Almirall federalista; el Pedrolo dramaturg; un Picasso 
molt jove; la Tortosa visigoda; aquest Vendrell d’ara; un 
Poble-sec per a tothom; la dolça França; tot Catalunya 
canta.

5.1. Possessius i demostratius
«El possessiu prenominal introduït per l’article pot 

tenir un sentit afectiu quan acompanya noms propis» 
(GIEC, § 16.5.2.1). Mercè Rodoreda l’utilitzava habitu-
alment, com en el títol La meva Cristina i altres contes. 
Igualment, La meva Barcelona és el nom del portal 
que ha creat l’ajuntament per informar sobre diversos 
aspectes que poden interessar als ciutadans que viuen 
a Barcelona. «El matís afectiu també es pot expres-
sar amb un demostratiu de proximitat com en Aquesta 
Roser en farà alguna de sonada»(GIEC, § 14.2.2.2).

5.2. Quantificadors
Com hem vist en parlar del nombre en el nom propi, 

l’ús de quantificadors exerceix la mateixa funció que el 
morfema de plural: totes les Carmes del departament; 
les tres Maries; les dues Corees han signat un acord; 
tsar de totes les Rússies (la Gran Rússia, és a dir, 
Rússia; la Rússia Blanca o Belarús i la Petita Rússia, 
és a dir, Ucraïna).

«Els quantificadors tot ‘enter, sencer’ i mig ‘que forma 
la meitat de’ poden ocórrer davant de topònims: La 
notícia es va escampar per tot Tremp; Ho va explicar a 
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mig Besalú. Malgrat que aquests quantificadors tenen 
variació de gènere en la resta d’usos (He tret tota la 
pols; He buidat mitja garrafa), solen actuar com a inva-
riables quan s’anteposen a un topònim no precedit d’ar-
ticle (§§ 17.5.1.1d i 17.2.2d ): Coneix tot Mallorca; Ho 
sap mig València» (GIEC, § 7.2.1.8).

«Davant d’un topònim, tot pot quantificar tant la 
població del lloc com l’extensió geogràfica, sovint en 
un sentit hiperbòlic: Com a representant comercial va 
recórrer tot Lleida (‘tot el territori’); Tot Pineda era a la 
inauguració (‘la totalitat de la població’). El quantifica-
dor tot s’acostuma a usar en masculí singular davant 
de topònims que no duguin article (Hi va acudir tot 
Castelló), o que en duguin però el puguin suprimir 
(S’han passejat per tot Gran Bretanya); però, si duen 
article i es manté, aleshores tot sol mostrar concor-
dança: totes les Illes Balears, tota la Gran Bretanya. 
Tanmateix, hi ha topònims que no admeten la supres-
sió de l’article amb aquest quantificador: tot l’Alfàs del 
Pi, tot/tota l’Escala, tot/tota sa Pobla, tot el Saler. En 
el cas que l’article sigui plural i no suprimible, el quan-
tificador és masculí singular: tot els Pallaresos, tot ses 
Salines, tot els Poblets, tot les Preses. Però hi ha casos 
en què espontàniament es recorre a perífrasis del tipus 
tot el poble de, tota la gent de.

«En alguns parlars, entre els quals hi ha el valencià, 
es tendeix a utilitzar tota quan el topònim és femení 
singular: tota València, tota Catalunya, tota Mallorca, 
tota Callosa d’en Sarrià (però tot Banyeres de Mariola).

«Quan tot quantifica topònims estrangers que adap-
tats al català porten article, aquest pot mantenir-se o 
no: tot els Estats Units o tot Estats Units. En el cas que 
l’article no sigui fruit de l’adaptació, es manté necessà-
riament: tot Las Vegas» (GIEC, §17.5.1.1d).

Per tal de completar aquesta informació afegirem 
que en català antic era normal fer la concordança (tota 
Catalunya, tota Espanya, tota Judea, tota Anglaterra, 
tota Grècia, etc.).1 De manera que potser cal pensar 
que les zones del català que presenten aquesta con-
cordança han estat més conservadores que les que 
l’han perduda.

Quant a mig, «se sol emprar mig com a forma invari-
able davant de noms geogràfics per a referir-se a l’ex-
tensió espacial o a la població: mig Lleida, mig Balears, 
mig Àfrica. Amb topònims que duen article femení, 
s’empra mitja si se suprimeix l’article: mitja Bisbal, mitja 
Barceloneta. Si l’article dels topònims que en porten 
es manté, se sol recórrer a la meitat: la meitat de les 
Illes Balears, la meitat del Saler, la meitat de la Bisbal» 
(GIEC, § 17.2.2d).

5.3. Modificadors restrictius
«Els noms propis admeten modificadors no restric-

tius, siguin oracions de relatiu o sintagmes nominals 

en aposició: Mònaco, que és el país més edificat d’Eu-
ropa; Carles Salvador, gramàtic valencià del segle 
xx. En canvi, no admeten modificadors restrictius en 
la seva funció més prototípica» (GIEC, § 14.2.2.). 
Efectivament, quan a un nom propi se li afegeix un 
modificador restrictiu passa a tenir un ús similar al d’un 
nom comú. El modificador més habitual sol ser un sin-
tagma adjectival, una construcció de participi o un sin-
tagma preposicional i, més rarament, una subordinada 
de relatiu. En aquestes construccions el nom propi va 
precedit de l’article determinat o indeterminat i seguit 
del modificador restrictiu. És un tipus de construcció 
molt emprat en el llenguatge periodístic, com es pot 
veure en els següents exemples extrets dels mitjans 
de comunicació. En tots aquests exemples veiem com 
encara que només existeixi una única Xina o un únic 
Leo Messi o un únic Salvador Dalí, la construcció sin-
tàctica ens permet al·ludir a una faceta determinada de 
l’entitat al·ludida que va més enllà de la simple funció 
designativa:
‒	Una trentena de bronzes arcaics de la Xina imperial 

mostren el culte als avantpassats al MNAC.
‒	Estrenes de cinema de la setmana: del futur dominat 

per les màquines al Madrid dels anys seixanta.
‒	Un petit Louvre s’instal·la a CaixaForum.
‒	Fernando Trueba, Nicolas Winding Refn i el Nova 

York més cinematogràfic.
‒	«Anys de llum a la ciutat», una macroexposició que 

recrea l’esplendor de la Tortosa de fa un segle.
‒	Pensant i imaginant com pot ser un Poble Sec coo-

peratiu i comunitari.
‒	Un Messi determinant i un Cristiano Ronaldo des-

bocat es veuran les cares en el clàssic de dissabte.
‒	Cotlliure descobreix el Dalí més íntim a través de 

l’objectiu de la càmera del seu fuster i home de 
confiança.

5.4. Article
Quant als antropònims, en el capítol 14 s’afirma 

que «els noms propis de persona poden anar prece-
dits de l’article personal (en Conrad, na Remei, n’Er-
nest, n’Anna; en Puig, na Peris) o de l’article definit (el 
Conrad, la Remei, l’Ernest, l’Anna; el Puig, la Peris). 
L’ús de l’un o de l’altre, o l’absència d’article, varia 
segons els parlars (§ 16.3.1.2a). L’article, a més, no 
és possible quan el nom s’usa com a vocatiu o com a 
complement de verbs del tipus dir-se i anomenar-se. 
Podem dir, amb article, En Carles ha arribat tard a la 
feina, però no usem l’article en casos com Carles, afa-
nya’t, que arribaràs tard a la feina o Li diuen Carles. 
L’article definit pot precedir alguns cognoms i s’escriu 
en minúscula (Enric Prat de la Riba, Ernest Soler i 
de les Cases), tret que s’hagi aglutinat i formi un únic 
mot (Jaume Pahissa i Laporta), fet habitual en els 
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cognoms amb l’antic article salat fossilitzat (Jaume 
Safont) (GIEC, § 14.2.2.1.)

I en capítol 16, dedicat a l’article, s’especifica: «Els 
noms propis són inherentment definits i són emprats 
pel parlant quan pressuposa que el seu interlocutor 
identificarà el referent (§ 14.2.2). Tot i aquest caràc-
ter definit, en la majoria de parlars els noms propis de 
persona (o antropònims) van introduïts generalment 
per un article singular que pot prendre flexió femenina 
o masculina. També porten article alguns topònims.

«Precedint un nom propi de persona, es poden uti-
litzar els articles personals en (masculí), na (femení) 
o n’ (forma apostrofada del masculí o femení) o bé els 
articles definits paral·lels (el, la i l’). El baleàric empra 
els articles personals en tots els casos: He parlat amb 
na Joana, n’Antònia, en Tomeu, n’Ignasi, na Costa i 
n’Aguiló. En la major part dels parlars de Catalunya 
s’empra l’article definit amb els noms femenins i amb 
els masculins començats per vocal (He parlat amb la 
Joana, l’Antònia, l’Ignasi, la Costa i l’Aguiló); en els 
masculins començats per consonant són possibles 
tant l’article personal (en) com el definit (el): en Tomeu 
o el Tomeu, en Cruells o el Cruells. L’article personal 
segueix les mateixes regles d’apostrofació (§ 16.3.1b) 
i de contracció (§ 16.3.1c): el barri de Ca n’Escandell. 
En els parlars valencians i en tortosí no se sol emprar 
l’article amb els noms de persona (He parlat de Roser 
i Vicent).

«En els registres formals se sol prescindir de l’ar-
ticle davant dels noms de personatges públics o 
històrics: Prat de la Riba impulsà la creació de la 
Biblioteca de Catalunya; Pompeu Fabra morí el dia 
de Nadal del 1948; Hem escoltat la “Folia daliniana” 
de Montsalvatge. No és estrany, però, l’ús de l’article 
(personal o definit) davant de noms de personatges 
públics, ús que pot ser una mostra de familiaritat o 
d’informalitat: en Coromines, en Joan Fuster, na Maria 
Antònia Salvà, la Rodoreda, la Víctor Català. Davant 
de noms propis estrangers, bíblics, mitològics, d’esce-
naris molt allunyats o de mons imaginaris, no s’empra 
normalment l’article (Wilhelm Meyer-Lübke, Moisès, 
Èdip, Xahrazad) fora que vagin modificats per un adjec-
tiu prenominal (el dissortat Èdip).»

Pel que fa als topònims, l’ús de l’article en la toponí-
mia catalana és un aspecte que ha suscitat molt d’in-
terès en els darrers anys.2 I és que, en contrast amb 
l’ús en l’antroponímia, la seva aplicació no és previsi-
ble. Així, hi ha noms de lloc que s’utilitzen sense article, 
com Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona, tret que 
vagin acompanyats de modificadors restrictius. I n’hi 
ha d’altres que en porten, com la Jonquera, la Palma 
de Cervelló, la Bisbal, el Masnou. Molt sovint,els par-
lants de fora de la localitat tenen dificultat per a saber 
quin ús n’han de fer, ja que no hi ha una regularitat, 
fins i tot en noms molt similars, com en:

‒	els Prats de Rei però Prats de Lluçanès; 
‒	el Prat de Llobregat però Prat de Comte; 
‒	el Pont d’Armentera, el Pont de Bar, el Pont de Suert, 

el Pont de Vilomara, però Pont de Molins;
‒	el Palau d’Anglesola però Palau de Santa Eulàlia.

Quant a la toponímia exògena, els topònims que 
porten article i no han estat adaptats s’escriuen 
amb l’article en majúscula (Los Angeles, El Paso, 
La Spezia, La Paz, Le Mans) i quan han estat , en 
minúscula (el Caire, la Haia, l’Havana). Pel que fa als 
corònims, observem que uns sempre es fan servir 
amb article, adaptats i no adaptats (El Salvador, el 
Marroc, el Sudan, l’Iraq); d’altres es fan servir sempre 
sense article (Andorra, Noruega, Bolívia, Jordània); i 
en d’altres l’article apareix segons el context sintàc-
tic si apareix en un text o segons el format de l’obra 
(Brasil, Argentina, Perú, Xina). Així, en un mapa és 
habitual que l’article no hi aparegui, però sí en un text, 
on la funció sintàctica també hi influeix (Perú és un 
país que em porta molts records; He viatjat al Perú 
moltes vegades) (GIEC, § 16.3.1.2b).

«En el cas dels noms propis estrangers no adaptats, 
l’article de la llengua original, si comença per vocal, es 
manté intacte i és la preposició la que s’hi sil·labifica (la 
ciutat d’El Paso, l’estil d’El Greco)» (GIEC, § 16.3.1c).

Generalment, el nom de les comarques catalanes 
sol anar precedit de l’article (el Bages, el Vallès, la 
Segarra, les Garrigues), tret d’Osona. I quan apareix 
com a complement d’un topònim se sol mantenir, com 
en Mollet del Vallès, Maçanet de la Selva, Vilafranca 
del Penedès, Vilallonga del Camp, Torroja del Priorat; 
però no sempre, com en Montornès de Segarra (però 
Montornès del Vallès), la Nou de Berguedà, Pinell de 
Solsonès, Vallfogona de Ripollès. 

Quant als hidrònims, cal recordar que constituei-
xen un grup especial de topònims. Com altres topò-
nims, es construeixen en construccions apositives (el 
mar Mediterrani o la mar Mediterrània), però sovint 
no van precedit de cap genèric (el Mediterrani). Els 
cursos d’aigua més grans no solen portar el genèric 
riu en la denominació i només van precedits de l’ar-
ticle, masculí o femení (Comissió de Toponímia de 
Catalunya 2006: 23-24): l’Ebre, el Llobregat, el Ter, 
la Muga, la Valira, etc. El descriptiu riu sol emprar-se 
en aquells cursos menors en què s’ha mantingut el 
sentit antic de riu (‘riera, torrent’): el riu de la Pedra, 
el riu Negre. És especialment recomanable no afegir 
el descriptiu en els noms femenins, ja que pot pro-
vocar la pèrdua de l’article femení (Institut d’Estudis 
Catalans 1996: 166-167).

En les denominacions de nuclis de població, és força 
habitual que l’article que normalment acompanya el 
nom dels rius s’elideixi darrere de la preposició de: 
Torrelles de Foix, Artesa de Segre, Corbera d’Ebre, 
Sant Boi de Llobregat, Vilallonga de Ter, etc.

2  Veg.	especialment	els	treballs	de	Moran	2007:	126-133;	Rabella	2012:	78-85;	Saragossà	2010:	611-643.
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Com en el cas d’alguns cognoms, l’antic article salat 
encara es conserva en alguns topònims de la zona en 
què fou viu (Sapeira, Sant Martí Sarroca).

6. Noms propis en aposició i amb nexes

Ja ho hem vist: «Els noms geogràfics es presenten 
sols (València, Salses) o bé precedits d’un article (el 
Xúquer, la Tordera) o d’un nom comú com carrer, puig, 
muntanya, riu, riera, torrent, plaça, avinguda, baixada, 
carreró, ronda, autovia, carretera, camí, via, traves-
sera, torre o cementiri. El nom propi pot anar en apo-
sició al nom comú (el riu Segura) o bé unit amb la 
preposició de (plaça de Sants, passeig de la Petxina, 
bulevard dels Pirineus) (vegeu els §§ 14.6.3a i 14.6.3d, 
respectivament)» (GIEC, § 14.2.2.2).

«Les aposicions nominals són construccions en 
les quals un nom o un sintagma nominal s’adjunta al 
nom o sintagma nominal que modifica. Les aposici-
ons nominals es classifiquen tradicionalment en res-
trictives o no restrictives.

«a) Tenen un caràcter restrictiu les aposicions que 
trobem en casos com els següents, en què l’element 
en aposició és un nom propi: les illes Formigues, el 
llac Titicaca, l’estany Gento, el meu amic Llorenç, el rei 
Jaume, la novel·la “Solitud”, l’assagista Joan Fuster, el 
senyor Joan Perea, la doctora Mercè Riells. Entre el 
nom que funciona com a nucli i el nom o sintagma que 
apareix en aposició s’estableix una relació semàntica 
atributiva semblant a la que s’ha analitzat per a alguns 
complements introduïts per de (§ 14.6.2f ). En aques-
tes construccions, el primer nom (illa, llac, estany, 
amic, rei, novel·la, assagista, senyor, doctora) s’identi-
fica a partir del nom propi, però al mateix temps aquell 
atribueix una propietat a aquest i és prescindible: les 
Formigues, el Titicaca, “Solitud”, Joan Perea. D’acord 
amb el que s’ha apuntat en el § 14.2.2, a causa del 
caràcter individual del nom propi, el nom en aposició 
adopta la forma del singular. Tanmateix, pren la forma 
del plural si fa referència a una pluralitat d’elements: 
les illes Formigues. En qualsevol cas, tot i que el nom 
propi i el nom en aposició a vegades poden coincidir 
en gènere i nombre (les illes Formigues, l’illa Victòria), 
no concorden entre ells: les illes Fèroe, els germans 
Grimm, el poeta Cabanyes» (GIEC, § 14.6.3a).

«Com s’ha indicat més amunt (§ 14.6.2f ), en els 
topònims urbans i en la denominació d’entitats diver-
ses, el nom que funciona com a nucli del sintagma 
i el complement introduït per de mantenen també 
una relació atributiva. El paral·lelisme existent amb 
les construccions amb aposició analitzades explica, 
sens dubte, que en aquests casos la preposició de 
es pugui elidir i s’origina, així, una construcció aposi-
tiva: el carrer (de) Muntaner, la plaça (de) Catalunya, 
la torre (de) Foster. Igualment hi pot haver algun altre 
element elidit: carrer (de la) Fassina, torrent (de Can) 
Vilana. El nom identificatiu pot ser un antic adjectiu: 

avinguda (del) Paral·lel. Una tercera manera, habitual 
en el cas de les vies urbanes, és amb el simple nom 
propi: Viu a Muntaner (‘al carrer Muntaner’); Agafeu el 
metro fins a Catalunya (‘fins a la plaça Catalunya, fins 
a l’estació de la plaça Catalunya’)» (GIEC, § 14.6.3d).

«En el cas dels antropònims són més habituals les 
aposicions nominals, com ocorre en les combinacions 
de prenoms amb cognoms (§ 14.6.3e): Pau Miralles, 
Ricard Fortuny» (GIEC, § 14.2.2).

«Els noms propis també poden aparèixer modificats 
per un nom o sintagma nominal en aposició restric-
tiva. En el cas dels antropònims, els prenoms admeten 
l’aposició dels cognoms (Joan Alcover, Joan Fuster, 
Joan Maragall) i més esporàdicament de noms com 
pare, fill (l’Antoni pare, l’Antoni fill) o els que designen 
oficis (el Benguerel escriptor i el Benguerel músic, el 
Fuster assagista valencià i el Fuster novel·lista barce-
loní). Amb noms de reis, emperadors o papes, podem 
trobar construccions del tipus Jaume el Conqueridor 
o Jaume el Just, en què el sintagma nominal adjunt 
que constitueix el sobrenom (el Conqueridor, el 
Just) permet identificar Jaume I i Jaume II, respec-
tivament. Aquests sintagmes identificatius, de fet, es 
poden usar igualment després del numeral: Jaume I 
el Conqueridor, Jaume II el Just» (GIEC, § 14.6.3e).
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Comentaris sobre l’OIEC
   Josep Ruaix i Vinyet

Seguint el que ja s’anunciava en l’editorial del número 
anterior de llenGua nacional, en aquest article fem 
una sèrie de comentaris que se’ns han anat ocorrent 
tot llegint l’obra Ortografia catalana, de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC), Barcelona 2017 (maig, primera 
edició), obra que es pot citar abreujadament amb la 
sigla OIEC. Anem seguint l’ordre de les pàgines. Per 
mor de la brevetat, tot sovint, en lloc d’allargar-nos 
en explicacions, remetem a obres nostres, fàcils de 
trobar (i que, fins i tot, molts dels nostres lectors 
potser tenen directament al seu abast). L’objectiu 
d’aquest article és, per una banda, oferir al IEC unes 
observacions que els poden resultar útils amb vista a 
futures edicions de l’OIEC, i, per altra banda, propor-
cionar als usuaris de l’OIEC unes anotacions que els 
puguin fer servei en el maneig i interpretació d’una 
obra tan important.

***

Pàgina 1. En el primer paràgraf diu «Les modificaci-
ons de l’ortoGrafia s’han introduït a la Gramàtica de 
la llengua catalana» per «Les modificacions de l’or-
toGrafia s’han introduït en la Gramàtica de la llengua 
catalana». En el darrer paràgraf diu «(que no canvis)» 
per «(no pas canvis)».

P. 35, quadre. Diu «paixaràs» per «paixeràs».

P. 36, paràgraf setè. A propòsit de la terminació dels 
noms greco-llatins que en la llengua original tenen la 
lletra alfa o a, ja hem explicat diverses vegades que 
la posició de l’autoritat acadèmica és massa rígida. 
S’hauria de cercar una posició més flexible, esta-
blint diàleg amb bons coneixedors del grec i del llatí, 
com ara els responsables de les edicions de la col-
lecció Bernat Metge. Per a més detalls, vegeu el 
nostre manual Català complet / 1 (Barcelona 2012, 
3ª edició), pp. 54-55.

P. 41, primer paràgraf després del quadre. Encara 
que la redacció d’aquest paràgraf és més o menys 
matisada, obvia el fet que, en el català de referèn-
cia, sí que es pronuncien les primeres erres dels 
mots marbre i perdre. Quant al penúltim paràgraf de 
la pàgina, trobem desencertat que després del prefix 
a- privatiu (d’origen grec) es dupliqui la erra, cosa 

que fa que aquest prefix privatiu es confongui amb 
el prefix a- verbalitzador (d’origen llatí).

P. 42, paràgraf tercer (d). Trobem discutible que els 
radicals grecs esmentats en aquest paràgraf dupliquin 
la erra, mentre que els altres radicals grecs no ho fan. 
Quant al paràgraf cinquè, on apareix el topònim Coma-
ruga, nosaltres hem defensat (per les raons que expli-
quem en el Nou diccionari auxiliar, Barcelona 2011, p. 
84) que valdria més escriure’l Comarruga.

P. 43, paràgraf tercer. S’hi esmenta el topònim Navars, 
que tradicionalment s’ha escrit Navàs, d’acord amb el 
derivat navassenc -a, que testimonia la pèrdua de cons-
ciència d’un possible ètim que contingués la erra. Per 
tant, sembla imprudent canviar aquesta grafia tradici-
onal i alhora (fins ara, almenys, pel que sabem) oficial.

P. 48, primer paràgraf després del quadre. Encara que 
bavarada sigui un derivat de baf, caldria que constés 
d’alguna manera que el derivat més normal és bafarada.

P. 50. Entre el primer paràgraf i el segon (d) se n’hi 
hauria d’afegir un altre dedicat al prefix sots, per tal de 
ser coherents amb la supressió del guionet després 
d’aquest sufix, supressió adoptada pel IEC l’any 1996 
(cf. Català complet / 1, p. 124, nota 4). 

P. 53, últim paràgraf. Nosaltres creiem que els mots 
dinosaure i ictiosaure, com també icosaedre, es pro-
nuncien amb essa sonora (cf. Català complet / 1, pp. 
123 i 125). Quant al compost politicosocial (per raons 
que hem explicat en molts llocs) creiem que s’hauria 
d’escriure amb guionet: político-social.

P. 54, penúltim paràgraf (IV). Quant al compost ressi-
tuar, creiem que no s’hauria de barrejar amb els altres 
de la mateixa línia de l’OIEC, perquè és de formació 
recent. Nosaltres l’escriuríem re-situar. 

P. 55, paràgraf tercer (c). Probablement és un error 
dir que els plurals qualssevol i qualssevulla siguin «de 
formació culta». 

P. 59, paràgraf cinquè. Hi apareix el mot pizza, que 
nosaltres recomanem ja d’escriure adaptat al nostre 
sistema, o sigui pitza (naturalment, amb els seus 
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derivats: pitzer -a, pitzeria). Per a més detalls, vegeu 
el nostre Nou diccionari auxiliar, p. 247.

P. 60, antepenúltim paràgraf. És dubtós que siguin «cul-
tismes» tots els mots que es posen com a exemple. 
Quant al paràgraf següent, nosaltres hi afegiríem el 
substantiu jihad (i, naturalment, els seus derivats jiha-
disme, jihadista). Per a més detalls, vegeu el Nou 
diccionari auxiliar, p. 158. De fet, alguns mitjans de 
comunicació empren aquests termes, d’origen àrab, 
amb jota inicial.  

P. 62, penúltim paràgraf. Nosaltres creiem que els 
mots xenofòbia, Xenofont i Xerxes no s’han de pro-
nunciar amb el so de xeix sinó amb el so d’ics, tal com 
escau a cultismes provinents del grec. Quant al parà-
graf següent, cal advertir que el nom Xavier no ve de 
l’àrab sinó del basc. 

P. 72, últim paràgraf. Diu «la lletra que hi ha al derivat» 
per «la lletra que hi ha en el derivat» (tal com ho fa 
encertadament, en casos anàlegs, la mateixa OIEC; 
cf. p. 78, quadre).

P. 74, primer paràgraf. Hi surt el mot gihad, que, tal 
com hem dit abans, creiem que s’hauria d’escriure 
jihad. 

P. 75, paràgraf setè (d). Hi surten els mots folklore, 
viking i Kenya, que al nostre entendre s’haurien d’es-
criure, respectivament, folclor, viquing i Kènia. Pel que 
fa al segon mot, de fet l’OIEC ja ha fet un pas encer-
tat: passar-lo d’una pronúncia plana a una d’aguda, 
com nosaltres havíem proposat.

P. 77, paràgraf tercer (b). Hi surt el mot amazic, que 
al nostre entendre (cf. Nou diccionari auxiliar, p. 27), 
s’hauria d’escriure amazig (anàlogament al que fa el 
paràgraf següent de l’OIEC escrivint tuàreg).

P. 81, penúltim paràgraf (II). Hi surt el mot annex (i 
derivats), que nosaltres creiem que s’hauria de tornar 
a la grafia establerta per Pompeu Fabra, és a dir, 
sense duplicar-hi la ena. També hi surt el mot connex 
(i derivats), en què, per analogia, potser també valdria 
més no duplicar-hi la ena. Per a més detalls, vegeu el 
nostre Català complet / 1, p. 137. 

P. 82, primer paràgraf. Trobem molt bé que l’OIEC 
prescrigui la simplificació de nn en tenis (i derivats), 
com també en els altres exemples d’aquest paràgraf. 
Nosaltres així ho havíem proposat.

P. 83, últim paràgraf. No són «mots llatins» Heribert 
i Holanda.

P. 90, últim paràgraf. Per raons que ja hem explicat en 
molts llocs, creiem que s’hi hauria de suprimir l’exem-
ple politicoeconòmic.

P. 91, paràgraf setè (a). Hi trobem Cister, però creiem 
que la pronúncia més correcta és la que correspon a 
l’escriptura Císter (cf. Nou diccionari auxiliar, p. 79). 
També creiem que el topònim Salzburg, com a manlleu 
de l’alemany que és, s’ha de pronunciar com a mot 
pla, i no pas agut. Quant al paràgraf vuitè, nosaltres no 
escriuríem Marràqueix sinó Marraqueix (cf. Nou dicci-
onari auxiliar, p. 203). Quant al paràgraf novè, trobem 
molt bé que l’OIEC recordi que cal pronunciar com a 
esdrúixol el topònim italià Úmbria.

P. 93, penúltim paràgraf (d). Diu «Bèlgida» per 
«Bèlgica».

Pp. 96ss. Sobre la qüestió de l’accent diacrític, 
remetem a l’editorial de llenGua nacional núm. 97 (IV 
trimestre del 2016), p. 3.

P. 102, primer paràgraf. Trobem encertada la norma-
tiva sobre la dièresi en el verb argüir. Quant al segon 
paràgraf, també trobem encertada la nova normativa 
sobre la dièresi en els derivats amb el sufix -al (tal com 
nosaltres havíem proposat reiteradament; vegeu, p.e., 
Nou diccionari auxiliar, p. 187), però trobem a faltar 
que no s’apliqui a casos anàlegs (cf. Català complet 
/ 1, p. 77).

P. 105, útim paràgraf. Trobem desencertat que es faci 
elisió de la a de l’article la davant els mots començats 
en a- privativa (canviant la normativa fabriana, que 
afavoria una pronúncia menys ambigua). Així nosal-
tres no escriuríem l’anormalitat o l’asimetria, sinó la 
anormalitat o la asimetria. 

P. 106, primer paràgraf. Trobem bé que es mantin-
gui l’article femení sense elisió en el topònim la Haia. 
Quant al segon paràgraf, també trobem bé que es 
mantingui la preposició de sense elisió davant les 
lletres i els noms de les lletres. 

P. 107, paràgraf sisè. Trobem discutible la grafia 
apostrofada l’IEC, ja que, en principi, la primera vocal 
de la sigla té valor consonàntic, com en el IEN. Per 
tant, nosaltres preferiríem el IEC. 

Pp. 107-108, paràgraf g. Sobre aquest punt referent a 
l’apostrofació, remetem al nostre manual Observacions 
crítiques i pràctiques sobre el català d’avui / 2 (Moià 
1995), pp. 9-11.

P. 110, últim paràgraf. Hi trobem l’exemple terres de 
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ca n’Amat. Sobre aquesta solució, creiem que s’hauria 
de tenir en compte el que diem en el Català complet 
/ 1, p. 150, nota 3.

P. 112, paràgraf tercer (d). Hi ha els exemples reescal-
far i sotaescriure, sobre els quals remetem al Nou dic-
cionari auxiliar, pp. 270 i 294 respectivament. També 
hi ha la grafia teleespectador, sobre la qual remetem 
al mateix diccionari, p. 306. Quant al paràgraf quart, 
hi trobem els exemples endoesquelet, exoesquelet i 
neuroesquelet, que trobem encertats, tal com nosal-
tres havíem proposat en diversos llocs (cf., p. e., Nou 
diccionari auxiliar, p. 126).

P. 113, primer paràgraf. Hi trobem l’exemple mecanos-
crit, que (malgrat comptar amb un conegut precedent 
literari), lògicament, s’hauria d’escriure mecanoescrit. 

P. 114, apartat 4.3.1. Sobre aquest apartat («Els mots 
derivats per prefixació»), remetem al que nosaltres 
hem dit en molts llocs (p. e., en el Català complet / 1, 
pp. 152-153).

P. 116, apartat 4.3.2. Sobre aquest apartat («Els mots 
compostos»), també remetem al que nosaltres hem 
dit sovint (p. e., en el Català complet / 1, pp. 152-154).

P. 118, últim paràgraf (f). Diu «sense gui-onet» per 
«sense guio-net» (cf. Català complet / 1, p. 71, 
«Separació a efectes tipogràfics»). 

P. 119, paràgraf quart (h). Hi ha l’exemple e-mail, que 
s’ha de considerar un anglicisme evitable (per correu 
electrònic). 

P. 120, paràgraf antepenúltim. Hi ha el plural ratapinya-
des, que no és el tradicional (el tradicional és rates-pi-
nyades); també hi ha el femení sordmuda, que tampoc 
no és el tradicional (el tradicional és sorda-muda). 
Quant al paràgraf penúltim (a), hi ha l’exemple caça 
bombarder, que nosaltres trobaríem més lògic que 
anés en un altre lloc i amb la grafia caça-bombarder, 
perquè hom hi veu més un cas de coordinació que no 
pas de subordinació.

P. 123, quadre, penúltims requadres. Diu «Li va dir 
a la Teresa una cosa a part» per «Va dir a la Teresa 
una cosa a part» (cf. el nostre manual Català complet 
/ 2, Barcelona 2007, 2ª ed., p. 126). També diu «S’ha 
buscat una feina pels dematins» per «S’ha buscat una 
feina per als dematins». 

Pp. 131ss («Índex d’exemples»). S’ha de reconèixer 
que aquest índex és un gran encert de l’OIEC.

***

En resum, ens trobem davant una obra normativament 
molt important, a propòsit de la qual és oportú que 
algú faci comentaris crítics, en el sentit positiu (lloant 
el que hi troba bé) i en el sentit negatiu (anotant allò 
que hi troba malament o, almenys, discutible). L’autor 
de l’article, com és obvi, reconeix que té, de l’ortografia 
catalana, una visió determinada, que naturalment pot 
ser no compartida per altres estudiosos; però també 
creu que era el seu deure oferir el propi punt de vista 
a tothom a qui interessi la qüestió.
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   Jaume Corbera Pou  

1 Vegeu el meu treball Encerts i desencerts de la grafia catalana TLL, dins Estudis filològics en homenatge al professor Jordi Colo-
mina, Alacant 2017 [descarregable a l’adreça https://goo.gl/risjPz ].

2 Vegeu, per exemple, l’escrit de Jordi Badia, un perspicaç analista lingüístic, Les vacacions, la fatxada i aquesta dèria de parlar bé, 
al blog El clot de les ànimes (16 de juliol del 2017).

3 Les dades no són exhaustives, però sí que són prou significatives.

Universitat de les Illes Balears

Una de les conseqüències perjudicials per a la 
llengua catalana de la castellanització històrica, 

iniciada encara d’una manera dèbil en el segle xVi i 
acrescuda contínuament fins al segle actual, ha estat 
la de provocar ultracorreccions injustificades que han 
conduït a la marginació, i fins i tot a l’oblit total, de 
formes genuïnes, ben formades i documentades dins 
la nostra història lingüística, només pel «pecat» que 
eren massa semblants a les corresponents castella-
nes. En qualque cas han estat substituïdes, en la pro-
posta fabriana, per variants dialectals més diferen-
ciades de la castellana (com ordre en lloc de orde), 
per formes falses sortides d’una mala ortografia his-
tòrica (com butlletí en lloc de bolletí1) o per gal·licis-
mes, que curiosament són més acceptables per a la 
intel·lectualitat catalana que els castellanismes, com 
si França no hagués fet tant de mal, o més, al català 
com el que ha fet Espanya; i un exemple significatiu 
d’aquests darrers és vacances en lloc de vacacions. 
Hom ha arribat a insinuar que vacacions, present en 
el DGLC com a forma secundària de vacances, és un 
castellanisme admès per Fabra com a concessió inne-
cessària, com fatxada o regressar.2

La història de vacacions i vacances, però, és ben dife-
rent de com ens l’han presentada, i és la història de la 
substitució, amb el beneplàcit acadèmic, d’una paraula 
catalana de genuïnitat indiscutible per un barbarisme 
(perquè els gal·licismes poden ser també barbaris-
mes) absolutament superflu, sobrer, innecessari, que 
l’única virtut que tenia era ser diferent del castellà. 
Vegem-ne les dades.3

Com a llatinisme, vacació és documentat en català 
en el segle xV amb el significat de ‘Estat d’una cosa 
vacant (càrrec, plaça, etc.)’ (DCVB):

En temps de la vacació del regne per mort del 
Rey, doc. a. 1461 (Col. Bof. xiV, 45) (DCVB)
«la vacació d’un benefici de la seu...», Girona, 
1472 (DAg, VIII, 175)

Facem vacacions
lo temps de la administració del seu ofici, occor-
rent la vacació del dit benefici, de presentar al 
dit en Bernat Cabot / àbil, ydòneu e suficient a 
obtenir dit benefici ocorrent la vacació de aquell, 
e porien ignorar aquell ésser de parentel·la del / 
manant que aquells ho la major part de aquells, 
hocorrent vacació del dit benefici per mort vel 
alias sien obligats presentar (Manual de consells 
de Gandia a la fi del segle XV 1, p. 326 - línies 
3, 20, 32, CICA).

Ja en tenim un exemple en plural amb un significat 
que clarament és un precedent del significat propi de 
la llengua moderna:

A desestrat, a tantes virtuts has fèries donades!; 
veritat, a instància tua, en tots aquests ha vaca-
cions, d’on és verificat ço que dix lo Psalmiste 
(Memorial del pecador remut, I, p. 160, línia 19, 
s. xV, CICA)

Aquesta aparició de vacació en català és més o menys 
contemporània de l’aparició en francès (vacation, 
1355; NDEH) i en castellà (vacación, en el diccionari 
de Nebrija; DCELC, IV, 662); en canvi, en italià no està 
documentada vacazione fins al xix (DELI).

En 1507, en el diccionari llatí-català de Nebrija, adaptat 
per Gabriel Busa, es diu que vacació és ‘de estar ociós’ 
(DECLlC, IX, 17), significat que també ja s’assembla a 
l’actual de ‘període de descans’ d’una activitat, el qual 
ja és plenament vigent en el segle xVii:

Vacacions en lo studi Litterarum intermis-
sio. Solemnes feriae. Ara tenim vacacions. 
Studiorum vacationem habemus, dedimus... 
Los negligents sempre fan vacacions. Ignauis 
semper feriae. En temps de vacacions no se 
hà de dexar del tot lo estudiar... Vacacions en 
la Audiencia. ... Iurisdictionis intermissio (Fons 
verborum et phrasium ad iuventuten latinitate 
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4 Hom podria objectar-hi, a aquests exemples, que les fonts del Fons verborum i del Thesaurus són diccionaris castellans (v. Veny 
(1993), ps. 11-21), i que per tant aquí hi podria haver un castellanisme, però el fet que vacació ja es trobi en segles anteriors anul·la 
aquesta objecció. Quant al significat de “estat de vida” que aporta Lacavalleria sí que és clarament pres del seu model francès, Le 
dictionaire royal augmenté, de François-Antoine Pomey (Lió 1671). V. Montalat (2015).

imbuendam, ex thesauris ... En P. Antonio Font... 
Barcelona 1637, p. 320).

En el diccionari de Joan Lacavalleria i Dulacs hi ha 
afegit el significat de ‘estat de vida’, que no trobam 
en els altres:

Feriat o vacació Hec Feriae, arum. Haec Vacatio, 
onis. Feriats, vacacions.
Vacació estat de vida... Quina es la vostra 
vacació? ... Vacació o estament de menes-
tral... Ser de alguna vacació de menestral, 
fer algun estament de menestral... V. Feriat 
(Gazophylacium catalano-latinum: dictiones 
phrasibus illustratas, ordine literario compre-
hendens: cui subjicitur irregularium verborum 
elenchus, 1696, pp. 473 i 1002).

En el diccionari de Pere Antoni Torra hi llegim:

Vacacions de estudis...
Vacacions hi ha en los estudis... Los negligents 
sempre fan vacacions... En temps de vacacions 
no he de deixar del tot de estudiar
Vacacions hi ha en las Audiencies... (p. 
560)4(Dictionarium seu Thesaurus Catalano-
Latinus verborum ac phrasium... Petro Torra, 
Barcelona, ed. de 1701).

I al cap d’un segle:

VACACIÓ. s. f. Vacación. Vacatio.
tènir Vacacions èls tribunals, las aulas, & c. 
Tener, o estar en vacaciones los tribunales, 
las aulas. Vacare, cessare scholas, senatum 
(Diccionario catalan-castellano-latino por ... J. 
Esteve... J. Belvitges ... A. Juglá, tomo primero, 
Barcelona 1803, p. 397).

En veiem l’ús dins la llengua popular en aquest 
fragment:

Tots els que hasta el present venien á la escola 
del Móle, sen poden anar á vacasions, perque 
les llisons de política y de dret que se donaben, 
se li han anat de la testa al redactor (El Mole, 
23, València, 1837. És la primera documentació 
que ens n’ofereix el CTILC).

I apareix en altres obres lexicogràfiques:

Vacació f. Vacación, feria, huelga
– pl. fiestas (Diccionario catalán-castellano, por 
F. Ab. F. P. y M. M., Barcelona 1839, p. 620).
VACACIÓ. s. f. Suspensió de estudis ó negocis 
per algun tèmps. Sol usarse en plural y també 
se pren per lo matèx tèmps en que queda 
suspes lo traball. Vacación, huelga. Vacatio, 
feriae. Vacation, vacance. Vacanze (Diccionari 
catalá-castellá-llatí-frances-italiá, per una soci-
etat de catalans, tomo segòn, Barcelona 1839, 
p. 1070).
Vacació. f. Suspensió de negôci, de trabày. = 
Punt de los estudiants. Vacación (Pere Antoni 
Figuera: Diccionari mallorquí-castellà, Palma 
1840, p. 576).
VACACION. s. f. Suspension de los negocios ó 
estudios por algun tiempo. Se usa comunmente 
en plural, y también se toma por el mismo tiempo 
en que se cesa del trabajo. – Vacació. | Feriae. || 
Vacation. = Vacanze (Diccionario castellano-ca-
talan-latino-francés-italiano, por Martí, Bordas y 
Cortada. Tomo tercero, Barcelona 1848, p. 765).
Vacació. En sentit de suspensió dels treballs. 
Feria, huelga (Diccionario manual ó vocabulario 
completo de las lenguas catalana-castellana..., 
por D. Santiago Angel Saura, Barcelona 1859 
(3a ed.), p. 365).
VACACIÓ. f. Professió... || Descans, suspen-
sió del traball, temps de folga. Vacacion, feria, 
huelga. Otium, ii || [...] || pl. Feriats, cessació 
d’estudis. Vacaciones, feriados. Feriae, arum || 
for. Cessació de plets, vistas y actes jurídichs. 
Vacaciones, ferias. Feriae forenses (Diccionari 
de la llengua catalana ab la corresponden-
cia castellana y llatina, per D. Pere Labernia... 
Considerablement aumentat y corretgit per una 
societat de literats, cultivadors de la llengua 
catalana, tom 2n, Barcelona 1865, p. 744).
VACACIO. f. Suspensión de los negocios ó estu-
dios por algun tiempo. Se usa comunmente en 
plural, y también se toma por el mismo tiempo 
en que se cesa del trabajo. Vacacion. f. Feriae 
(Nuevo diccionario mallorquin-castellano-latín... 
por... Juan José Amengual, tomo II, Palma 1878, 
p. 570).

Entrat el segle xx, vacacions era encara la forma 
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popular catalana d’anomenar el període de descans 
de la feina o dels estudis, però ara n’apareix el com-
petidor vacances, que per als qui es guiaven pel pre-
judici de l’antiespanyolisme era el terme ideal. Segons 
Careta i Vidal es deia al Seminari de Solsona (!), i 
aquesta dada única que en tenia ja li bastava per a 
considerar vacacions un barbarisme:

VACACIONS. Vacansas.
     D’us corrent en lo Seminari de Solsona 
(Diccionari de barbrismes introduhits en la 
llengua catalana, Barcelona 1901, p. 427).

Però ja hi ha qualque escriptor que usa el neologisme, 
que és realment un barbarisme, perquè ve a substituir, 
sense que n’hi hagi necessitat, el terme genuí històric:

Y així, d’hora curta en hora curta, ab vacan-
ces llargues, van preparant generacions y més 
generacions de... humanes cucurbitàcies (1908. 
Classificació Assaig. [No diu nom d’autor ni 
lloc de publicació.] És la primera documentació 
en plural al CTILC).

Quan Pompeu Fabra fa el Diccionari ortogràfic (1917) 
no pot ignorar vacació – vacacions, però fa conces-
sió a la nova forma que ha començat a circular a 
Barcelona i la hi inclou també: vacança – vacances. 
De tota manera, cal reconèixer que vacança com a 
derivat de vacar, amb el sentit de ‘estat d’un càrrec, 
d’una plaça, etc. vacants...’ era una forma legítima, 
ben formada, i com a tal la podia recollir en aquest 
diccionari sense definicions, tot i que fos de creació 
molt novella.

Després, a poc a poc, sense saber ben bé per què, el 
barbarisme vacances es va generalitzant i la genuïna 
vacacions va quedant arraconada:

recordo que fins c. 1920, es deia més aviat vaca-
cions a Bna., però des de llavors preponderà 
vacances, com ara diu tothom (DECLlC, IX, 17).
vacació f. vacança.
vacança f. Estat d’un càrrec, d’una plaça, etc. 
vacants... | Pl. Temps de repòs durant el qual 
cessen els estudis d’una escola, els treballs d’un 
tribunal, etc.; temps de repòs concedit a un fun-
cionari (DGLC, 1703).

En el Diccionari general Fabra hauria pogut distingir 
vacança com a derivat vàlid de vacar, amb el primer 
significat, i vacacions, amb el segon significat, però, 
probablement influït també per la dèria de separar-se 
del castellà sempre que pogués i pel filofrancesisme, 
considerà la segona forma secundària en tot de la 

primera, i donà a aquesta tot el protagonisme (sense 
cap base històrica), cosa que segurament afavorí que 
llavors, encara amb més força, vacacions fos conside-
rada falsament un espanyolisme pels il·lustrats cata-
lanistes de l’època i vacances s’anàs escampant com 
a «bon català».

Però la imposició de vacances per vacacions no va 
ser tan ràpida, i encara avui en dia, sortosament, no 
és total:

VACACIÓ. [...] 2. Suspensió dels negocis o 
estudis durant un cert temps. [...] 3. pl. Temps 
que dura aquesta suspensió. cast. vacaciones...
VACANÇA. (de vacar). VACACIÓ (Pal·las. 
Diccionari català il·lustrat... per E. Vallès. 
Novíssima edició corregida i ampliada, Barcelona 
[1947], p. 686).

En 1962, en el DCVB just acabat, hi llegim:

VACACIÓ f.
|| 1. Estat d’una cosa vacant (càrrec, plaça, etc.); 
cast. vacación. En temps de la vacació del regne 
per mort del Rey, doc. a. 1461 (Co. Bof. xiV, 45). 
En cars de vacatió de alguna de las ditas càthe-
dras, Ordin. Univ. 1596, f. 40.
|| 2. pl. Temps de repòs durant el qual cessen els 
estudis d’una escola, els treballs d’un tribunal, 
d’un funcionari, etc.; cast. vacaciones. Després 
d’haver-se amarat de sol, de llibertat i d’alegria 
durant les vacacions, Ruyra Parada 11.
    Fon.: bəkəsió (or.); bakasió (occ., Val.); vakasió 
(Cast., Al.); vəkəsió (bal.).
    Sinòn.: vacança.
    Etim.: pres del llatí vacatiōne, mat. sign.
VACANÇA f.
Vacació.
    Var. form.: vacància.
    Fon.: bəkánsə (or.); bakánsa (Val.).

És a dir, dóna vacació com a forma primària i vacança 
com a forma secundària, amb el pes de la documen-
tació antiga i moderna (l’aval de Ruyra no és menys-
preable) i de l’etimologia a favor de la primera, i l’ab-
sència de documentació i d’etimologia per a la segona. 
Aquestes dades haurien pogut fer reflexionar els vigi-
lants de la normativa que potser no era encertat el 
DGLC en el tractament d’aquests mots, però no hi 
hagué cap reacció i es va anar consolidant la consi-
deració de vacances com la vertadera forma catalana 
i de vacacions com una forma presa del castellà, o 
en qualsevol cas molt secundària. Només Moll es va 
mantenir en l’ús de vacacions, si bé hagué d’accep-
tar l’existència de vacances:
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5     Vegeu la nota 1.

VACACIÓ vacación. 
VACANCES vacaciones [Aquesta entrada 
pertany a la sèrie B, «o sia la dels mots que 
els baleàrics no empram en el llenguatge parlat, 
però els trobam usats en els escrits literaris»] 
(Francesc de B. Moll: Vocabulari mallorquí cas-
tellà, amb inclusió de les paraules típiques de 
Menorca i Eivissa. Palma: Moll, 1965, p. 314).

La darrera citació que ens dóna el CTILC de vacaci-
ons en un autor literari és de Joan Brossa:

Durant les vacacions
no em fa res d’obrir els melons 
en el parc d’atraccions 
i passejar amb pantalons 
perquè més que els rigodons 
m’agrada pujar als vagons 
de les muntanyes russes  
(Títol: Fregolisme o monòlegs de transforma-
ció (1965-1966) ).

Si hem de fer cas dels vigilants, però, vacacions 
encara era bastant popular, perquè no s’aturen els 
qui recorden que en bon català cal dir vacances:

Vacacions.– Vacances (Antoni Ferret: Parleu 
més bé el català. Barcelona: Claret, 1973, p. 
27, dins el capítol «Sinònims típics catalans 
sovint oblidats o ignorats»).
vacacions ... vacances (Aureli Cortiella i Martret: 
Vocabulari de barbarismes. Barcelona: Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, 1981).
vacacions. Variant secundària (corresponent al 
cast. vacaciones) de vacances (cf. fr. vacances, 
it. vacanze) (Josep Ruaix i Vinyet: Diccionari 
auxiliar. Moià, 1996).

Qualcuns, així mateix, consideren més o menys equi-
parables totes dues formes:

**vacacions (vacances).
**vacances (Poal. Vocabulari bàsic ampliat. 
Estructures bàsiques. Ed. Aymà, 1978; p. 145).
Tant el Fabra com la GEC, i els altres dicciona-
ris, donen com a sinònim de vacança la forma 
vacació, sense més explicacions; creiem que 
no hi ha raó per a proscriure, doncs, com a 
equivalent de vacances la forma vacacions, 
forma que s’usa sovint en la llengua parlada, 
i que l’Alc.-Moll ja donava per bona. Tinc 
una setmana de vacacions. Les vacacions 
de l’estiu (Diccionari Regina d’ús del català. 
Barcelona 1984, p. 532).

En l’actualitat, el barbarisme vacances, malgrat 
aquestes poques obres que l’equiparen a vacaci-
ons, està molt introduït sobretot en la llengua formal. 
El DIEC manté la prioritat i les definicions del Fabra 
de 1932, i el Gran diccionari de la llengua catalana 
d’Enciclopèdia Catalana, reconeixent-ne l’antiguitat 
i el seu origen com a llatinisme, considera vacacions 
una forma secundària de vacances, que creu deri-
vada de vacar.

¿És simplement això, vacances? El Gran diccio-
nari de la llengua catalana defineix aquest verb així: 
«No estar ocupats un càrrec, una plaça, una digni-
tat, etc.», i res més, i ja he esmentat abans que amb 
aquest significat vacança és un derivat perfectament 
acceptable, format com ho va ser en francès origi-
nalment vacance, a partir de vaquer:

vacance ... fin xVi s., au sens de «manque» 
dans un text jurid.; 1611, Cotgrave, «état d’une 
charge sans titulaire» (NDEH, 779).

Però en francès ja en el segle xVii vacances va ampliar 
el significat a «1623, Sorel, au plur., “temps ou l’on 
ne va plus en classe”» (l.c.), significat que poste-
riorment passà a l’italià vacanze, segons el DELI, 5, 
1407. En català també és antic el llatinisme vacar, 
amb el mateix significat, però en època antiga no 
va generar mai el derivat vacança, potser perquè 
vacació ja incorporava aquest sentit com a substan-
tiu. I per què en francès vacances va adquirir el nou 
significat si també hi havia vacation? Doncs segura-
ment perquè vacation, ja des del final del segle xiV, 
s’havia especialitzat en el significat de «’ occupa-
tion, emploi’, puis ‘temps quotidien consacré à une 
affaire’» (NDEH, 779), a partir del significat secun-
dari del llatí vaco ‘dedicar-se a’ (en temps d’oci). No 
es podia mantenir gaire temps que vacation volgués 
dir alhora ‘ocupació’ i ‘manca d’ocupació’; vet aquí 
la necessitat de crear un mot nou amb aquest segon 
significat, necessitat que el sistema podia resoldre 
amb un derivat del verb. Com que en català vacació 
no va tenir mai aquest segon significat (encara que 
qualque diccionari el posàs), no va sorgir la neces-
sitat de crear cap altra forma.

Però a finals del segle xix i principis del xx França i 
el francès eren per a molts catalans un model pres-
tigiós, cosa que afavorí l’adopció per les classes il-
lustrades de gal·licismes diversos,5 entre ells vacan-
ces, que per als introductors servia per a afegir 
un element de diferenciació amb el castellà, car 
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vacacions i vacaciones s’assemblaven massa. Potser 
el Seminari de Solsona va ser un dels punts d’irra-
diació de gal·licismes, però d’això no en tenc cons-
tància. Estranyament, Barri (1999) no recull aquest 
mot, tan evident, segurament perquè havent estat 
sempre considerat, des de Fabra, una formació cata-
lana genuïna (més que l’altra), aquesta recercadora 
no va veure la necessitat d’investigar-lo.

Avui en dia vacances, un barbarisme superflu del 
català, ha guanyat la batalla dels registres formals 
al genuí vacacions, fins i tot als territoris on aquest 
encara resisteix l’envestida d’aquell:

vacances / vacacions El terme generalitzat 
per a tot el territori lingüístic pel que fa a usos 
administratius és vacances (Llibre d’estil per als 
mitjans de comunicació orals i escrits. Consell 
de Mallorca – Universitat de les Illes Balears).

Mestres, correctors i assessors ensenyen que vacan-
ces és la forma bona i vacacions la dolenta. Pareix 
que només el Diccionari normatiu valencià dóna 
preferència a la segona i posa la primera com a 
secundària.

Jo, pel meu compte, continuaré fent vacacions 
sempre que podré.
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Verbs amb pronoms lexicalitzats 
en construccions de relatiu

   Carles Riera

La Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) es refe-
reix als casos de duplicació aparent del relatiu per 

un clític pronominal (§ 27.7.3). És a dir, a aquells casos 
en què, tot i concórrer un relatiu i un pronom feble (o 
més d’un), la duplicació és aparent, ja que el pronom 
feble no té funció sintàctica en la relativa (o, cas a part, 
fa una funció diferent de la del relatiu1). Això passa 
quan el pronom feble (en, hi) està lexicalitzat. 

Es tracta, doncs, de saber quins són els verbs amb 
pronom (repetim: en, hi) lexicalitzat, quins aquells amb 
el pronom en procés de lexicalització2 i quins aquells 
amb pronom no lexicalitzat. En els primers, la dupli-
cació és obligatòria, en els segons hi ha vacil·lació i a 
vegades es pot optar per altres solucions, mentre que 
en els tercers no hi ha d’haver, en principi, duplicació.

Dividim l’exposició en tres apartats: 1. Construccions 
de relatiu amb verbs que incorporen els pronoms en o 
hi lexicalitzats. 2. Construccions de relatiu amb verbs 
que presenten els pronoms en o hi en procés de lexi-
calització. 3. Construccions de relatiu amb verbs que 
incorporen els pronoms en o hi no lexicalitzats. 

Casos de lexicalització

Entre els verbs més habituals que podem trobar dins 
una frase de relatiu en què figuren els pronoms en 
o hi lexicalitzats hi ha anar-se’n, haver-hi, sentir-hi, 
ser-hi, tocar-hi, tornar-se’n, veure-s’hi, venir-se’n3. 
En aquests casos l’error consistiria a prescindir dels 
pronoms febles quan aquests verbs apareixen en 
frases de relatiu (es tractaria, llavors, d’una ultracor-
recció). Si el diccionari acadèmic n’informa, sota de 
cada verb donem entre cometes la definició del verb 
pel que fa al seu valor pronominal (una o més d’una, 
depenent de cada cas). 

anar-se’n
«3 1 intr. pron. Unit al pronom en significa partir d’un 
lloc per anar en un altre. Demà ja no seran ací: se’n 
van a Mallorca. Jo me’n vaig; tu queda’t i espera’l», 
DIEC2, s.v. anar.  
És d’aquí, d’on se’n va l’oli. 
Va tornar a l’hospital d’on se’n va anar, la Vall 
d’Hebron.
Cal veure què li queda darrere el cap quan s’asseu, cal 
veure-li la mirada tranquil·la sobre els objectes famili-
ars, en el costum i en el repòs dels anys, quan se sap 
com pesa cada cosa i on es queda la pols i d’on se’n 
va, i quin relleix és aspre d’un cantell. 
En aquella data restà configurada la nova divisió del 
treball entre les ciutats del Baix Empordà: la indústria 
tendeix a concentrar-se a Palafrugell, i el comerç es 
manté a Sant Feliu de Guíxols, d’on se’n va el tràfic 
portuari cap a Palamós (enciclopèdia.cat, s.v. suro). 
Ara bé, la presència de l’ex-batle de Campos Guillem 
Ginard no és ben vista per UM, partit del qual se 
n’anà de mala manera.
El noi va ser traslladat a un centre hospitalari, del qual 
se’n va anar per voluntat pròpia abans de ser explo-
rat pels metges.

haver-hi

«3 1 tr. Acompanyat de hi, denota que quelcom exis-
teix, es troba, es dóna, s’esdevé, s’acompleix. A la 
sala hi ha un senyor que us espera. A la reunió, devia 
haver-hi una quarantena de persones. Ahir no hi va 
haver funció. Hi ha homes molt dolents. De A a B hi 
ha una distància de 40 centímetres. D’això a allò hi ha 
una gran diferència», DIEC2, s.v. haver. 
Hem comprat un terreny on hi ha tarongers (exemple 
de la GIEC, § 27.7.3a). 
Diagrama adiabàtic en el qual hi ha traçades les adi-
abàtiques saturades.

1 Aspecte que aquí no analitzem. Exemple: Però em pregunto si tan difícil era explicar amb claredat a la premsa —una part de la 
qual en sabia tant, de la Biennal, com els polítics— que a Venècia també intentaríem ser-hi. En aquest cas, de la qual fa referència 
a de la premsa, mentre que en (de en sabia) fa referència a de la Biennal. 

2 Ens ha ajudat a compondre la llista de verbs el manual Català complet / 2, de Josep Ruaix, pp. 120 i 123.
3 La GIEC enumera, entre els casos de duplicació aparent del relatiu, els verbs anar-se’n i sortir-se’n i haver-hi, veure-(s’hi), sentir-hi, 

tocar-hi. Cf. § 27.7.3.

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 1  |  4 t  t r i m e s t r e  2 0 1 7

3 6 S I N TA X I



El davanter valencià queda fora de la convocatòria de 
Lopetegui, en la qual hi ha cinc jugadors blaugranes. 

sentir-hi
«2 intr. sentir-hi Tenir el sentit de l’oïda. No hi sento sinó 
d’una orella. No hi sent: és sord», DIEC2, s.v. sentir. 
Per sort, es va salvar i només li va quedar la seqüela 
en una orella, amb la qual no hi sent gaire.
Notem, però, que si, en comptes del verb sentir-hi es 
tracta del verb sentir, no hi pot haver duplicació: 
Va viure molts anys a la nostra població, a la qual s’hi 
va sentir molt arrelat → Va viure molts anys a la nostra 
població, a la qual es va sentir molt arrelat.  
Va canviar de lloc de feina i se’n va anar a un ins-
titut de Matadepera, on s’hi va sentir molt bé → Va 
canviar de lloc de feina i se’n va anar a un institut de 
Matadepera, on es va sentir molt bé.

tenir-ne prou
L’equip alemany confia d’eliminar el Barça, però s’en-
fronta al dilema de com encarar un partit en el qual en 
té prou amb l’empat.
També el trobem sovint lluny de l’aigua, de manera 
que hom l’observa en zones força àrides, on en té 
prou amb trobar un punt d’aigua (bassa, estanyol, etc.) 
per a la posta.
Malgrat que l’oposició s’anota el vet als comptes de 
José Luis Rodríguez Zapatero per quart any des del 
2005, la derrota del PSOE no té cap efecte i el projecte 
viatjarà intacte al Congrés, on en té prou a fer valer 
l’acord amb el PNB i CC per a aprovar-lo. 

tocar-hi 
 «3  [LC] no tocar-hi No tenir seny, no entendre les 
coses. 5  tocar-hi Copsar, entendre, una cosa tal com 
és», DIEC2, s.v. tocar.  
«Dalt sa murada hi fa neu / i molt d’oratge que hi 
toca ...», DCVB, s.v. broca. És un exemple de relatiu 
col·loquial.
Vegem aquest cas: La casa té una terrassa en la qual 
hi toca el sol tot el dia (exemple de la GIEC, § 27.7.3a). 
Però hauria de ser:  La casa té una terrassa en la qual 
toca el sol tot el dia4. Compareu: «Lloc on no toca el 
sol», DGLC, s.v. ombriu; «Dit d’un lloc on toca molt el 
sol», DGLC, s.v. solellós5.
També es tracta del verb tocar, no pas de tocar-hi, en 
aquest exemple: 
En Magí té vint-i-dos anys i forma part d’un grup 

d’animació infantil on hi toca el saxofon, la gralla i la 
flauta → En Magí té vint-i-dos anys i forma part d’un 
grup d’animació infantil on toca el saxofon, la gralla i 
la flauta.

tornar-se’n 
«2 intr. pron. [LC] Unit al pronom en significa partir d’un 
lloc per anar al lloc de procedència. Vaig arribar-hi a 
les set i a les vuit ja me’n tornava» DIEC, s.v. tornar. 
L’objectiu és ara París i cap allà se’n va; però, com que 
no té diners, no pot passar del sud de França, d’on 
se’n torna fracassat.
La carrera docent d’Albert Hauf comença en 1964 a 
la Universitat de Cardiff (País de Gal·les), on arriba 
com a lector de castellà i de català, i de la qual 
se’n torna ostentant el rang de catedràtic d’Estudis 
Hispànics.
Després de molt i molt cercar, trobaren dos matxos però 
sense mossos; només un vailet d’uns dotze anys, fill del 
traginer, digué que les acompanyaria fins a Centelles, 
des d’on se’n tornaria cap a Vic amb el matxos.

Casos de lexicaclització en procés

Anotem uns quants casos en què s’observa un procés 
de lexicalització: dir-ne, eixir-se’n, entendre-hi, per-
dre-hi, saber-hi, saber-ne i sortir-se’n.  Amb aquests 
verbs podem trobar construccions de relatiu en què el 
pleonasme és justificat i altres construccions en què 
no ho és.

dir-ne
«3  [LC] dir-ne Designar amb tal o tal mot. D’això jo en dic 
covardia. Com se’n diu de ciutat en anglès? D’aquests 
pronoms, se’n diuen demostratius». DIEC2, s.v. dir.  
El verb dir-ne és en procés de lexicalització, la qual, en 
alguns casos, sembla que ja s’ha consumat, mentre 
que en altres no. 
Van tots de camuflatge i fan coses raríssimes, tots a 
l’uníson, de les quals en diuen maniobres.
Tot plegat s’aixeca bastant a prop del lloc on s’unei-
xen els termes de Capçanes, Colldejou i Marçà, 
on hi ha una font de molt bona aigua de la qual en 
diuen dels Tres Batlles perquè al seu costat hi havia 
una taula de pedra on podien menjar els alcaldes de 
les esmentades poblacions sense haver de sortir del 
seu terme municipal. 
Sé que aquest port és molt més que simplement un 

4 Vegeu Gabriel Ferrater, «Gramàtiques per donar i per vendre», dins Sobre el llenguatge, Edicions dels Quaderns Crema, Barcelo-
na 1981, pp. 13-21. Albert Jané, «El pronom hi pleonàstic», dins  Llengua Nacional, núm, 95, II trimestre del 2016, pp. 29-31.

5 Jané, «El pronom hi pleonàstic», cf. nota 4. Vegem aquest exemple de Josep Pla: «En aquesta part del Berguedà tot és muntanya 
i més muntanya, tot és pràcticament geologia. El clima, a l’hivern, és siberià; la neu cobreix les muntanyes una bona part de l’any; 
en els vessants on no toca el sol, els boscos d’avets hi creixen negres i misteriosos, amb un toc profund de verd maragda ...» (Guia 
de Catalunya, Edicions Destino, Barcelona 1971, p. 158).
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altre nom de geografia, i que després de passar per 
davant de la petita estàtua —com una boia més que 
s’alça enmig de la badia—, i de la qual en diuen Verge 
del Navegant, descobriré novament el territori, després 
que atraquem als molls comercials, al terminal marítim 
de la perla del Carib.
La paraula «doctor» els recordarà aquella casa d’on 
en diuen a «cal Doctor». 
Però trobem encara casos sense lexicalització:  
El suposat complot contra el Papa passa també per 
Bertone, del qual en diuen, per desgastar-lo, que ja 
ha perdut la confiança de Benet XVI → El suposat 
complot contra el Papa passa també per Bertone, del 
qual diuen, per desgastar-lo, que ja ha perdut la con-
fiança de Benet XVI.
A aquesta forma de mirar el món hi van contribuir les 
reflexions que li va transmetre un germà de La Salle, 
el germà Eusebio Félix, del qual en diu, a la pàgina de 
dedicatòries, que és l’espurna que va provocar l’impuls 
→ A aquesta forma de mirar el món hi van contribuir les 
reflexions que li va transmetre un germà de La Salle, 
el germà Eusebio Félix, del qual diu, a la pàgina de 
dedicatòries, que és l’espurna que va provocar l’impuls.

eixir-se’n
Notem que eixir-ne admet duplicació, però eixir, no6. 
El seu és un constant exercici d’estil, un exercici 
del qual se n’ix amb bona nota. O bé: El seu és un 
constant exercici d’estil, un exercici del qual ix amb 
bona nota.
Cacau: Canal per on se n’ix l’aigua que mou un molí → 
Canal per on ix l’aigua que mou un molí.

entendre-hi
«1 intr. [LC] entendre en una cosa Ésser-hi 
intel·ligent. No hi entenc», DIEC2, s.v. entendre. 
El verb entendre-hi és en procés de lexicalització7. 
Notem:  
És clar que un té uns determinats esports en els qual hi 
entén més que en altres. O: És clar que un té uns deter-
minats esports en els qual entén més que en altres.

guanyar-hi
El verb guanyar-hi també es troba en procés de lexi-
calització. Notem:
En el nou país viurem en una nova situació en la qual 
hi guanyarem tots. 
Però: 
La Marató on hi guanya tothom → La Marató on 
guanya tothom.
Una comunitat autònoma on hi guanya per majoria 

absoluta un partit corrupte → Una comunitat autò-
noma on guanya per majoria absoluta un partit corrupte.

passar-hi
Referint-nos al sentit intransitiu de ‘recórrer tal o tal 
camí, travessar tal o tal indret, anant d’un indret a un 
altre’, el verb passar, amb el pronom hi, ha adquirit el 
sentit de ‘ésser habitual de passar per tal o tal indret’, 
mentre que, sense el pronom, té el sentit de ‘ésser pos-
sible de passar per tal o tal indret’8.
Enumera desenes d’exemples per mostrar el fet que hi 
ha zones verdes per on no s’hi passa amb la freqüèn-
cia que caldria (= no s’hi sol passar).
De no confondre, doncs, amb el verb passar: 
Mai trepitgem la terra per no endurir-la; per això tenim 
passeres de pedra i marquem amb cordills per on no 
es passa (= no es pot passar).

perdre-hi
«1 intr. pron. Errar el camí i no arribar al lloc on es pre-
tenia, anar a raure a un indret desconegut. Ens havíem 
perdut en el bosc.2 intr. pron. No acabar de situar-se 
en un afer, en una situació. Hi ha tantes fórmules que 
m’hi perdo», DIEC2, s.v. perdre. 
Cal un canvi de model productiu, calen reformes, però 
alhora això no ha de servir per a convertir les reformes 
en un gir cap a les polítiques on hi perden els treba-
lladors. O bé: ... les reformes en un gir cap a les políti-
ques on perden els treballadors. 
Les traduccions automàtiques dels mitjans, un camp de 
mines on hi perd el català. O bé: Les traduccions auto-
màtiques dels mitjans, un camp de mines on perd el 
català. 
L’ajuntament obliga els llogaters —la majoria, gent 
gran— a marxar per poder fer una permuta amb el Corte 
Inglés, en la qual hi perd metres. O bé: L’ajuntament 
obliga els llogaters —la majoria, gent gran— a marxar 
per poder fer una permuta amb el Corte Inglés, en la 
qual perd metres.
Una circumstància que el Grup Barnils considera un 
greu error estratègic en què hi perdrà tot el país. 
Notem que, en aquest cas, sense el pronom hi, el sig-
nificat canviaria.   

saber-hi
«6 tr. pron. [amb complement directe determinat] Se 
sabia la lliçó de memòria», DIEC2, s.v. saber.  
És en aquell pla on els boletaires hi saben una llene-
guera. O bé: És en aquell pla on els boletaires saben 
una lleneguera.
Eren altres temps, tot i que Tarragona ha sabut trobar 

6 Per a més detalls, vegeu sortir-se’n.
7 Vegeu, més avall, entendre-s’hi.
8 Albert Jané, «No s’hi passa», secció «El llenguatge», dins Avui, 19-VII-1984.
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una fórmula de Carnaval on hi saben conviure aques-
tes dues arrels carnavalesques. O bé: ... una fórmula 
de Carnaval on saben conviure aquestes dues arrels 
carnavalesques.

saber-ne 
El verb saber-ne es troba en procés de lexicalització, 
la qual, en algun cas, sembla que ja s’ha consumat, 
mentre que en altres (la majoria) encara no. 
Mai no hi ha cap victòria garantida pels triomfs anteriors. 
«Jo en sé més.» Sí, d’acord. Però no et facis sempre 
esclau de qui en sap molt.
Però sense lexicalització: 
És un personatge molt misteriós, del qual se’n sap ben 
poc → És un personatge molt misteriós, del qual se 
sap ben poc.
El profeta Joel és un dels dotze profetes menors del 
qual se’n sap únicament que era fill de Patuel i del 
regne de Judà → El profeta Joel és un dels dotze pro-
fetes menors del qual se sap únicament que era fill de 
Patuel i del regne de Judà.
D’ençà de la caiguda del feixisme no he pogut trobar 
diaris italians; així, doncs, no he pogut llegir la lletra 
de Croce a Bergamini, de la qual en sabia l’existència 
→ ... així, doncs, no he pogut llegir la lletra de Croce a 
Bergamini, de la qual sabia l’existència. 
Li plaïa de parodiar el llenguatge medieval espanyol 
i feia versos a la manera de La venganza de Don 
Mendo, de la qual en sabia llargs fragments → ... i feia 
versos a la manera de La venganza de Don Mendo, de 
la qual sabia llargs fragments.
La investigadora ha afirmat que, malgrat que queden 
moltes coses per descobrir, el VIH és un dels virus del 
qual se’n saben més coses → La investigadora ha 
afirmat que, malgrat que queden moltes coses per des-
cobrir, el VIH és un dels virus del qual se saben més 
coses.

sortir-se’n
«intr. pron. Algú, salvar-se, de compromisos, dificultats, 
entrebancs, etc., que el destrenyen, sortir airós d’una 
empresa dificultosa, deseixir-se’n. La seva situació era 
difícil, però se’n va sortir molt bé», DIEC2, s.v. sortir. 
Som davant un altre cas de verb en procés de lexicalit-
zació. Sembla que, en alguna construcció, el verb sor-
tir-se’n ja s’ha lexicalitzat del tot:  
Virgínia Martínez Font s’endinsa en un repertori  molt 
exigent, del qual se’n surt amb elegància i jocs de 
veu molt atractius.
En molts casos, però, hi ha tres possibilitats: 
1. No fer duplicació prescindint del pronom feble en.
2. No fer duplicació evitant el pronom relatiu de caràc-
ter culte el qual (i variants) i convertint l’estructura sub-
ordinada en coordinada (tractant-se d’un verb prono-
minal de caràcter popular, val més no barrejar estils: 

culte/popular). 
3. Admetre la duplicació (com fa la GIEC).   
Vegem-ho en detall. 
1. Se li van girar unes dificultats laborals de les quals 
no es va poder sortir. 2. Se li van girar unes dificul-
tats laborals i no se’n va poder sortir. 3. Se li van 
girar unes dificultats laborals de les quals no se’n va 
poder sortir (exemple de la GIEC, § 27.7.3a, «en què 
sortir-se’n vol dir ‘reeixir’», ibídem).  
1. Vaig passar per una forta depressió, de la qual em 
vaig sortir gràcies a la meva dona i als meus dos fills. 
2. Vaig passar per una forta depressió, i, tamateix, 
me’n vaig sortir gràcies a la meva dona i als meus 
dos fills. 3. Vaig passar per una forta depressió, de 
la qual me’n vaig sortir gràcies a la meva dona i als 
meus dos fills .
1. A través de Càritas vaig haver de fer una proesa, de 
la qual em vaig sortir prou bé. 2. A través de Càritas 
vaig haver de fer una proesa, i me’n vaig sortir prou 
bé. 3. A través de Càritas vaig haver de fer una proesa, 
de la qual me’n vaig sortir prou bé.
1. Tot això explica les males experiències, examinades 
amb ull de psicòleg clínic, titulació universitària que va 
aconseguir, per cert, en el procés posterior a un gra-
víssim accident del qual es va sortir malgrat tots els 
pronòstics en contra. 2. ... en el procés posterior a un 
gravíssim accident i se’n va sortir malgrat tots els pro-
nòstics en contra. 3. ... en el procés posterior a un gra-
víssim accident del qual se’n va sortir malgrat tots els 
pronòstics en contra.
1. En el 2001 li van diagnosticar un càncer de pulmó 
amb metàstasi cerebral, del qual es va sortir, però amb 
seqüeles.2. En el 2001 li van diagnosticar un càncer 
de pulmó amb metàstasi cerebral, i se’n va sortir, 
però amb seqüeles. 3. En el 2001 li van diagnosticar 
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un càncer de pulmó amb metàstasi cerebral, del qual 
se’n va sortir, però amb seqüeles.

Casos de no lexicalització

Finalment vegem una sèrie de verbs en què encara 
pròpiament no hi ha lexicalització. Quan concorren 
en construccions de relatiu no és justificada la dupli-
cació del pronom, que cal considerar clarament un 
pleonasme. 

adormir-s’hi
Hi ha un racó en algun bosc que em pertany i m’espera,. 
un indret ben proper on s’hi adorm un corriol → Hi ha 
un racó en algun bosc que em pertany i m’espera, un 
indret ben proper on s’adorm un corriol.

ajeure-s’hi
Al cap d’una estona arriba a un escampat, on troba una 
barca, on s’hi ajeu i s’adorm →  Al cap d’una estona 
arriba a un escampat, on troba una barca, on s’ajeu i 
s’adorm.
Fins a la comarca del Montsià on s’hi ajau el Delta de 
l’Ebre, amb el cultiu de l’arròs i la cacera de l’ànec sal-
vatge → Fins a la comarca del Montsià on s’ajau el 
Delta de l’Ebre, amb el cultiu de l’arròs i la cacera de 
l’ànec salvatge. 

ballar-hi
El dissabte a la tarda hi ha la dansa de Tivissa, que es 
tracta d’una cadena humana on hi balla tothom → El 
dissabte a la tarda hi ha la dansa de Tivissa, que es 
tracta d’una cadena humana on balla tothom.

burlar-se’n
Aquest conte explica la història d’un ocell invisible de 
qui se’n burlen → Aquest conte explica la història d’un 
ocell invisible de qui es burlen.
Cada any celebren amb festa i disfresses que van acon-
seguir fer fora del seu reialme el Rei Dèspota, i és per 
això que fan un ninot de palla vestit de rei del qual se’n 
burlen i acaben cremant a la foguera → ... i és per això 
que fan un ninot de palla vestit de rei del qual es burlen 
i acaben cremant a la foguera.
Els membres dels Sharks (taurons) són americans de 
primera generació d’origen porto-riqueny, dels quals 
se’n burlen els Jets, la banda rival, blancs de classe 
treballadora, que es consideren els veritables ameri-
cans → Els membres dels Sharks (taurons) són ameri-
cans de primera generació d’origen porto-riqueny, dels 
quals es burlen els Jets.  

cabre-hi
La ciutat on hi cap tot un país → La ciutat on cap tot 
un país.

L’art contemporani és una selva amazònica en la qual 
hi cap tot → L’art contemporani és una selva amazò-
nica en la qual cap tot.

conèixer-hi
Un aeròlit avança cap a la terra i molts presagien la fi 
del món. En Tintín va a l’observatori astronòmic, on hi 
coneix el professor Càlix → ... En Tintín va a l’observa-
tori astronòmic, on coneix el professor Càlix.
Explica la història d’una noia que passa les vacances 
a casa dels seus avis, on hi coneix l’oncle, un per-
sonatge peculiar i enigmàtic que l’acabarà conduint a 
un món màgic meravellós → Explica la història d’una 
noia que passa les vacances a casa dels seus avis, on 
coneix l’oncle, un personatge ...
De la DGS l’envien a la presó de les Corts, a Barcelona, 
en la qual hi coneix la maldat → De la DGS l’envien a la 
presó de les Corts, a Barcelona, en la qual coneix la 
maldat.

dormir-hi
El soterrani de l’edifici del número 10 del carrer 
Catània, on hi dorm un ocupa → El soterrani de l’edifici 
del número 10 del carrer Catània, on dorm un ocupa.

emportar-se’n
«1 v. tr. pron. Portar (alguna cosa) amb si sortint 
d’un lloc, traient-la d’un lloc. De casa no cal que ens 
emportem sinó l’esmorzar: a l’hora de dinar ja serem 
a poblat. S’han emportat el ferit a pes de braços. Els 
lladres s’han emportat totes les joies que hi havia en 
aquest calaix. Ha fugit emportant-se tot el diner que li 
havíem confiat. No vull que hi resti res, ací: li ho faré 
emportar tot», DIEC2, s.v. emportar-se. 
Assalten un banc, del qual se n’emporten molts diners 
→ Assalten un banc, del qual s’emporten molts diners. 
El 14 de gener de 1787, «sufren las aguas del Segre 
una crecida cual pocas veces la hayan experimentado, 
e inundan por completo los campos de su izquierda, 
y en la margen derecha suben hasta invadir el portal 
de la barca», d’on se n’emporten els grans pedrots del 
dic d’embarcament que hi havia → ... d’on s’empor-
ten els grans pedrots .... 

endur-se’n 
«v. tr. pron. Emportar-se . Pots endur-te alguns llibres, 
si en trobes d’interessants», DIEC2, s.v. endur-se.
Cada naufragi és una oportunitat per a seguir el viatge, 
perquè a cada naufragi hi ha un públic diferent sobre 
el qual deixar petjada i del qual se n’enduen el record 
→ ... sobre el qual deixar petjada i del qual s’enduen 
el record.
Al capdavant hi havia l’estratega amb amplis poders 
civils i militars, de Jerusalem, d’on se n’enduen totes 
les relíquies → ... de Jerusalem, d’on s’enduen totes 
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les relíquies. 
Sor Maria Montserrat, en nom propi i de la congregació, 
desitja que quedi constància del seu agraïment a tot 
el poble de la Colònia, del qual se n’enduen un record 
inesborrable → del seu agraïment a tot el poble de la 
Colònia, del qual s’enduen un record inesborrable.

entendre-s’hi 
«2 intr. pron. entendre-s’hi Veure amb claredat una 
situació per a poder obrar amb eficàcia. —T’hi entens? 
—Sí que m’hi entenc. No m’hi entenc.», DIEC2, s.v. 
entendre.  
Dret de fixació, pel qual s’hi entén la impressió de l’ac-
tuació artística de l’actor/actriu,  incorporada a la versió 
definitiva de l’obra audiovisual, en un suport o mitjà que 
permeti la seva reproducció, comunicació pública i dis-
tribució → Dret de fixació, pel qual s’entén la impres-
sió de l’actuació artística de l’actor/actriu ...
Al seu blog personal podeu llegir-hi la carta de comiat 
(que va enviar als mitjans de comunicació), on s’hi 
entén la seva frustració → Al seu blog personal podeu 
llegir-hi la carta de comiat (que va enviar als mitjans de 
comunicació), on s’entén la seva frustració.
L’òpera de Donizetti s’inspira en un primer moment en 
l’obra Maria Stuart (1800) de Friedrich Schiller, on s’hi 
deixa entendre una crítica del sistema racional pro-
vinent de la Il·lustració → L’òpera de Donizetti s’inspira 
en un primer moment en l’obra Maria Stuart (1800) de 
Friedrich Schiller, on es deixa entendre una crítica del 
sistema racional provinent de la Il·lustració.

estar-se’n 
Boulos Ristelhueber, un noi ros i alt de qui Misia Sert 
no se’n pot estar → Boulos Ristelhueber, un noi ros i 
alt de qui Misia Sert no es pot estar.
... com qui s’aferra al rictus, en el ritu, de qui no se’n 
pot estar, de la sacralitat, ardu saber llegat, per dur la 
mitra → ... com qui s’aferra al rictus, en el ritu, de qui no 
es pot estar de la sacralitat, ardu saber llegat, per dur 
la mitra. (Notem que, en la solució, la coma hi sobra.) 

fer-hi cap 
Vam passar després a visitar la cripta, recentment res-
taurada, a la qual s’hi fa cap entrant per una petita porta 
que es troba a la plaça dels Dolors →  Vam passar 
després a visitar la cripta, recentment restaurada, a la 
qual es fa cap entrant per una petita porta que es troba 
a la plaça dels Dolors.

fer-s’hi
En el 2004 van obrir un segon Restaurant Sant Pau al 
centre de Tòquio (Japó), en el qual s’hi fa cuina amb 
la mateixa filosofia → En el 2004 van obrir un segon 
Restaurant Sant Pau al centre de Tòquio (Japó), en el 
qual es fa cuina amb la mateixa filosofia.

L’instal·lador, al qual s’hi fa referència en el paràgraf 
anterior, haurà d’estar legalment autoritzat per a dedi-
car-se a l’activitat en qüestió → L’instal·lador, al qual es 
fa referència en el paràgraf anterior, haurà d’estar legal-
ment autoritzat per a dedicar-se a l’activitat en qüestió. 
Durant el segle xx havia estat el centre cultural del muni-
cipi, on s’hi feia cine els dies de festa i teatre o ball 
per les dates més assenyalades  → Durant el segle xx 
havia estat el centre cultural del municipi, on es feia 
cine els dies de festa i teatre o ball per les dates més 
assenyalades

passar-se’n
Amb aquesta guia us presentem l’oferta dels centres 
educatius de Teià que ens permet oferir un contínuum 
educatiu, del qual se’n passen el relleu els centres de 
manera quasi imperceptible, professional, coordinada 
i compromesa → Amb aquesta guia us presentem 
l’oferta dels centres educatius de Teià que ens permet 
oferir un contínuum educatiu, del qual es passen el 
relleu els centres ... O bé: ... del qual es van passant ...

patir-hi
... leproseries, orfelinats, presons, cases religioses on 
s’acullen els rebrecs del vici, missions de salvatges o 
infidels, llocs on hi pateix l’ànima i el cos → ... lepro-
series, orfelinats, presons, cases religioses on s’acu-
llen els rebrecs del vici, missions de salvatges o infi-
dels, llocs on pateix l’ànima i el cos.
Les complantes que surten en forma de cant de la 
Jerusalem terrenal, on hi pateix i mor el Fill de l’Home, 
constitueixen un grandiós coral en mode menor → 
Les complantes que surten en forma de cant de la 
Jerusalem terrenal, on pateix i mor el Fill de l’Home, 
constitueixen un grandiós coral en mode menor.

recordar-se’n
Manent fou un destacat autor de llibres de memòries 
del qual se’n recorden algunes obres mestres en prosa 
catalana → Manent fou un destacat autor de llibres de 
memòries del qual es recorden algunes obres mestres 
en prosa catalana.
Però no oblidem que el canvi que es requereix afecta 
l’Església catòlica, de la qual se’n recorden molts 
mitjans de comunicació quan hi ha algun escàndol, 
però l’amplíssima tasca formativa i solidària de la qual 
gairebé és ignorada → Però no oblidem que el canvi 
que es requereix afecta l’Església catòlica, de la qual 
es recorden molts mitjans de comunicació quan hi ha 
algun escàndol ...

riure-se’n
Què ens donarien per un Rajoy del qual se’n riu la 
premsa internacional? → Què ens donarien per un 
Rajoy del qual es riu la premsa internacional? 
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El fotisme és un terme, encara no registrat en cap 
diccionari, que vol definir l’actitud frívola de qui se’n 
riu del mort i del qui el vetlla → ... que vol definir l’acti-
tud frívola de qui es riu del mort i del qui el vetlla.
A Efes, el soldat Pirgopolinices, un soldat fanfarró i 
vanitós del qual se’n riuen tots els seus esclaus, ha 
segrestat una noia, la Filocomàsia → A Efes, el soldat 
Pirgopolinices, un soldat fanfarró i vanitós del qual es 
riuen tots els seus esclaus, ha segrestat una noia, la 
Filocomàsia.

tenir-ne
La gira d’aquest disc supera els cent concerts en directe 
a Catalunya i tres concerts a Moscou, d’on en té una 
cançó dedicada al disc → La gira d’aquest disc supera 
els cent concerts en directe a Catalunya i tres concerts 
a Moscou, d’on té una cançó dedicada al disc.
... Miquel Sanxes, lloctinent del justícia de Sogorb, 
perquè Guillem Joan s’ha apropiat d’un tros de terra 
d’ella i del qual en té document de propietat → ... perquè 
Guillem Joan s’ha apropiat d’un tros de terra d’ella i del 
qual té document de propietat.
Monistrol és una vila rica en cultura i tradició; els monis-
trolencs són hereus d’un patrimoni cultural molt impor-
tant del qual en tenen cura → Monistrol és una vila rica 
en cultura i tradició; els monistrolencs són hereus d’un 
patrimoni cultural molt important del qual tenen cura.

tombar-s’hi
Habitació gegant i elegantíssima, llit doble tan gran que 
s’hi tomben quatre i no es toquen → Habitació gegant i 
elegantíssima, llit doble tan gran on es tomben quatre 
i no es toquen. (Noteu el canvi de que per on, o sigui 
la transformació d’una construcció col·loquial en una 
de culta.)

treure’n
L’actor va fullejant els textos, interpretant-los amb la 
seva veu neta i sense intermediaris —solament una 
taula, una cadira i un llum, del qual en treu un partit 
enorme, il·luminant-se de diverses maneres, segons el 
moment → ... solament una taula, una cadira i un llum, 
del qual treu un partit enorme, il·luminant-se de diver-
ses maneres, segons el moment
La protagonista fa una espècie de comiat de soltera, del 
qual en treu tan bones sensacions que decideix repe-
tir-lo després del casament → La protagonista fa una 
espècie de comiat de soltera, del qual treu tan bones 
sensacions que decideix repetir-lo després del casa-
ment.
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Va sortir la idea que s’havia de 
crear un centre que dirigís tot 

aquest procés de normalització 
terminològica

Reprenem aquí el  reportatge que ens faltava sobre 
els pioners que vint-i-cinc anys enrere es van 

obrir camí en els diferents àmbits de la llengua: el 
que volíem dedicar, en concret, als inicis de la termi-
nologia catalana. De la mà de Maria Teresa Cabré, 
presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC) i primera directora del TERMCAT, 
ens endinsarem, no pròpiament en els inicis de la 
terminologia —la qual, de fet, és tan antiga com la 
mateixa llengua—, sinó en els inicis de la planificació 
de la terminologia.

Per a fer-ho, ens hem de remuntar al 1984, amb Aina 
Moll al capdavant d’una tot just estrenada Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. Era l’època de 
la Norma i de les prime-
res campanyes per a la 
normalització del català 
al Principat. «L’Aina havia 
estat al Quebec», recorda 
Maria Teresa Cabré, «i 
allà havia après que per 
a la promoció de l’ús social —i sobretot, professio-
nal— del francès, calia disposar de terminologia fran-
cesa». En els anys setanta, al Quebec, les empreses 
treballaven bàsicament en anglès. Per tant, hi havia 
una gran feina terminològica a fer, que afectava, en 

Maria Teresa Cabré: «Una llengua 
que no és apta per a tots els usos 
és una llengua destinada a recular»

   Maria Rosa Bayà

especial, els vocabularis professionals i de l’adminis-
tració. Aquesta tasca la van començar a organitzar les 
mateixes empreses, sobretot les més grans, que van 
crear serveis lingüístics amb unitats específiques dedi-
cades a la producció de la terminologia de l’empresa. 
Aina Moll va veure aquest model i s’hi va inspirar per 
a començar a recuperar la terminologia catalana.

«L’Aina era molt conscient que per a poder parlar de la 
normalització de la llengua catalana calia que totes les 
parcel·les de la comunicació es dotessin dels recursos 
disponibles i adequats. I això la va fer pensar en la ter-
minologia», explica Maria Teresa Cabré. La seva idea 
era desenvolupar una terminologia de totes aquelles 
parcel·les en què el català no s’havia utilitzat, o s’havia 
deixat d’utilitzar: «Es tractava de cobrir terminològica-
ment i fraseològicament l’àmbit jurídic, l’àmbit admi-
nistratiu i el de totes les matèries d’especialitat que no 
havien produït d’una manera natural la seva pròpia ter-
minologia», remarca Cabré. La raó per a fer-ho conti-
nua essent ben vigent: «Una llengua que no és apta 
per a tots els usos és una llengua destinada a recular.»

Així va néixer la idea d’un seminari, el mateix 1984, per 
a discutir com s’havia d’organitzar la normalització de 
la terminologia catalana. Hi van participar, entre altres, 
editors de revistes científiques, professors universita-
ris, membres de l’IEC i científics a títol personal que 
s’havien significat per la seva defensa de la termino-
logia científico-tècnica, com ara Enric Casassas, Oriol 

de Bolòs o Heribert Barrera. 
D’aquest seminari en va 
sortir la idea que s’havia de 
crear un centre que dirigís tot 
aquest procés de normalitza-
ció terminològica. 

El projecte es fa realitat un any 
més tard, el 1985, quan es crea el TERMCAT: un con-
sorci format per l’IEC, que n’assegurava la part acadè-
mica, i la Conselleria de Cultura, a través de la Direcció 
General de Política Lingüística, que n’assegurava la 
part administrativa. I va ser en aquell moment que 
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van proposar a Maria Teresa Cabré si volia fer-se’n 
càrrec. «Jo que venia de fer de professora universi-
tària de lexicologia i morfologia i que de terminologia 
en sabia poc...», rememora l’actual presidenta de la 
Secció Filològica. «Per tant, vaig haver d’arreman-
gar-me i posar-me a estudiar terminologia!»

Cabré es va anar a formar primer a Viena, on la ter-
minologia s’estudiava a la universitat com una disci-
plina teòrica, i després al Quebec, on es treballava 
d’una manera més pràctica, amb l’objectiu de pro-
moure l’ús del francès en els diferents camps profes-
sionals, tal com ja s’ha dit. La síntesi que es va fer a 
Catalunya del model centreeuropeu —que era el que 
imperava a tot Europa— i el quebequès ens permet 
de parlar, segons remarca Cabré, d’una «escola cata-
lana de terminologia». «Això és un fet bastant reco-
negut», afegeix.

El TERMCAT, doncs, és fruit d’aquesta «escola 
catalana de terminologia». Però és fruit, també, de 
més coses. Quan Maria 
Teresa Cabré es disposava 
a muntar-lo tenia molt clar, 
d’una banda, que s’havia de 
fer una producció de termi-
nologia d’acord amb el que 
necessitaven les campa-
nyes de normalització lin-
güística emeses per la Generalitat: «Hi havia un pla 
de política lingüística en marxa i la terminologia havia 
de ser una peça d’aquest pla», assegura. D’altra 
banda, «com que de terminologia ja en teníem —no 
estava actualitzada però en teníem—, calia recopi-
lar tota la que s’havia creat o utilitzat fins aleshores», 
diu la impulsora del centre. Es refereix a buidar, per 
exemple, els Fulls Lexicogràfics de l’Institut d’Estudis 
Catalans, que recollien molts termes científico-tèc-
nics; el Butlletí de Dialectologia Catalana, que conte-
nia molt material vinculat a la cultura popular, o l’Enci-
clopèdia Catalana, que havia fet una tasca immensa 
de fixació terminològica. Tots aquests materials van 
servir per a alimentar el banc de dades terminolò-
gic del TERMCAT: el BTerm, un banc de dades que 
encara existeix, i on es continua abocant tota la ter-
minologia que es produeix.

A més de produir i difondre termes, el TERMCAT va 
elaborar criteris i va organitzar cursos conjuntament 
amb la Universitat de Barcelona per a formar termi-
nòlegs i possibilitar que des d’altres espais també es 
pogués treballar la terminologia. Però encara tenia, i 
té, una altra atribució essencial: la normalització dels 
termes, que es fa des del Consell Supervisor, un òrgan 
integrat per tècnics del centre i per científics externs, i 

que és presidit per un membre de la Secció Filològica. 
Els termes normalitzats pel Consell passen a engrui-
xir la Neoloteca. 

L’empremta del model quebequès en l’escola catalana 
de terminologia es fa molt evident en el tipus de termes 
que passen pel Consell Supervisor: «La normalització 
de la terminologia en un procés de normalització de la 
llengua significa no haver de tractar només termes cien-
tífico-tècnics molt especialitzats, sinó també termes 
que formen part del coneixement general però per als 
quals es necessita certa precisió», explica Cabré. Per 
exemple, per a parlar de la banca i les finances, dels 
esports o del lleure, calen termes tan precisos com els 
que s’empren en genètica. «Això ens obligava a entrar 
en un tipus de vocabulari que transcendia aquestes 
elits del coneixement científic i tècnic», continua la 
presidenta de la Secció Filològica. S’entra, així, en 
un terreny en què la terminologia està en contacte 
amb la llengua general. La Comissió Lexicogràfica 
de l’IEC és l’encarregada de valorar l’oportunitat de 

fer entrar en el diccionari 
general els termes normalit-
zats pel Consell Supervisor. 
Normalment no es posen 
en qüestió les decisions del 
Consell, només en algun cas 
hi pot haver alguna dissen-
sió, com va passar amb el 

terme boirum (en anglès, smog), que el TERMCAT 
no acceptava i el DIEC va incloure.

Abans d’acabar, Cabré ens avança una primícia: 
l’Institut està impulsant un projecte que qualifica com 
a «avantguardista» i que es coneix amb el nom de 
Guaita. Ens confessa que l’Institut vol tenir un paper 
més actiu en relació amb la terminologia més enllà de 
la seva presència en el Consell Supervisor, i que per 
això s’ha creat una Comissió de Terminologia a l’IEC, 
formada per un representant de cada una de les sec-
cions. Entre altres activitats, aquesta Comissió tre-
ballarà en el projecte Guaita, que té com a objectiu 
«avançar-se a la difusió de termes manllevats d’al-
tres llengües». Quan un científic aprèn a designar un 
concepte amb una denominació en una altra llengua, 
li costa molt desarrelar el manlleu un cop l’ha incor-
porat, encara que l’equivalent en català sigui del tot 
escaient. El projecte Guaita vol evitar haver de fer 
una normalització a posteriori, que sovint pot resultar 
infructuosa. Per a fer-ho, cal detectar els termes nous 
abans que es difonguin, i proposar, en cada cas, un 
equivalent en català. Això es vol fer a partir de buidar 
les successives actualitzacions de manuals de refe-
rència en anglès i identificar-hi els nous conceptes. 
Sens dubte, el repte està servit.

El projecte Guaita té com a 
objectiu «avançar-se a la difusió 

de termes manllevats d’altres 
llengües»
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Miscel·lània d’interès lingüístic i literari
   Josep Ruaix

Amb motiu de complir la venerable edat de noranta anys, Climent 
Forner i Escobet, excel·lent prosista i destacat poeta —per a Joan 

Ferrer i Costa, el millor poeta vivent en llengua catalana—, ha recollit 
en aquest volum de 332 pàgines una bona part dels seus textos, divul-
gats en forma d’articles en diverses publicacions o en forma de pròlegs, 
o bé pronunciats en conferències, discursos, presentacions de llibres, 
pregons, homilies, etc., de l’any 1998 fins al 2017.

La temàtica que abraça aquesta miscel·lània és molt àmplia: la litera-
tura, la religió, el país, la llengua —en frase de l’autor, «la llengua és la 
pàtria»—, etc. En general, els textos són en prosa —una prosa llisquí-
vola, clara i entenedora—, però també inclou alguns poemes —art, el 
de la poesia, en què ja hem dit que Climent Forner és un mestre consa-
grat—. Evidentment, aquest no és pas el primer llibre d’aquest fecund 
autor, sinó que ja en té publicats una cinquantena, tant en prosa com 
en vers; en el primer gènere destacaríem Un llarg hivern a Castellar de 
n’Hug. Diari d’un rector (1996); en el segon gènere remarcaríem L’Ull de 
Taüll  (1983) i Preneu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula (2007). 

El títol del llibre suara publicat s’explica perquè escriu des de Viver, 
el poblet on viu des de fa anys, al sud del Berguedà, i perquè la seva 
mirada arriba fins a Queralt, el «Balcó de Catalunya», molt a prop de 
Berga, des d’on es projecta arreu del país. 

Llegint aquests escrits de Climent Forner, hom hi degusta bona llengua 
i bona literatura, a més d’aprendre-hi moltes altres coses. És clar que, 
com en tots els llibres, de tant en tant hi trobem algunes errates (per 
exemple, diversos cops, la grafia sinó en lloc de si no) i algun error (com 
el fet de donar crèdit a una falsa etimologia del topònim Gaià, per no 
haver consultat el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll o bé 
l’Onomasticon Cataloniae de Coromines), però són minúcies que no 
desvirtuen el bon gust que deixa la lectura de la miscel·lània.

Recomanem, doncs, aquesta darrera obra de Climent Forner, bo i felici-
tant l’autor per aquest novell fruit de la seva activitat d’escriptor i desit-
jant-li que encara ens en pugui oferir més. 

climent Forner

Del Castellot de Viver 
a Queralt.
Miscel·lània

Edicions de l’Albí,
Col·lecció «L’oreneta»
Berga 2017
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Escacs d’amor i de mort

marcel Fité

Escacs d’amor i de 
mort

Edicions Salòria
La Seu d’Urgell, 2017

   Joan Deulofeu

El proppassat mes de setembre es va publicar la novel·la Escacs d’amor 
i de mort, premi Manuel Cerqueda Escaler 2016, obra del nostre col·la-

borador Marcel Fité, autor d’una extensa i sòlida obra literària, amb publi-
cacions tan diverses i sovint guardonades com El carrer dels Petons, El 
cim dels Espadats, Els enigmes de la llengua, Prou dubtes.cat, El canço-
ner del rai, Històries de vetllador, etc.

Tal com l’autor ens informa en el pròleg, l’obra parteix de la descoberta 
d’un text del segle XV que duu per títol Escacs d’amor, un poema pràcti-
cament inèdit que constitueix el bressol dels escacs moderns i que, en el 
seu conjunt, és un compendi de la normativa actual del joc dels escacs.

L’audàcia, la perfecció i la bellesa narrativa del poema Escacs d’amor, en 
què la requesta amorosa d’origen mitològic es combinava amb el joc d’una 
partida d’escacs, va enlluernar l’autor de la novel·la. Que el poema i la 
partida que hi va aparellada contingués la primera versió que es coneix de 
les regles de jugar a escacs modernes, el va fascinar. Que aquest poema 
s’hagués mantingut amagat i inèdit durant tants anys el va refermar en la 
convicció que la nostra llengua i la nostra cultura, sotmeses des de tants 
anys, es troben encara en un estat de letargia i de submissió alarmants.

«Si algun dia disposo d’un mínim de temps —reflexiona l’autor en el pròleg— em plauria moltíssim de donar-lo a conèi-
xer, de divulgar-lo. I això és el que intento fer, encara que només sigui per mitjà d’aquesta novel·la.»

El resultat és una obra de creació policíaca d’una alta qualitat literària i lingüística, molt atractiva, divertida i emocionant, 
que conté a més una multitud de missatges encriptats que el lector anirà desxifrant a mesura que avanci en la lectura.
Els protagonistes principals són un ex-mosso d’esquadra i un ex-guàrdia civil, tots dos d’origen pirinenc, que, junta-
ment amb la Clàudia —una intrèpida i meravellosa ex-prostituta—, investiguen uns misteriosos crims que s’han produït 
a l’Eixample de Barcelona. 

L’assassí que persegueixen opera amb la precisió i la regularitat d’un cronòmetre. Abans de cometre cada crim envia 
un missatge aparentment indesxifrable a la policia: una fitxa d’escacs i el fragment d’un poema antic. Un missatge que 
anticipa el que dies després trobaran entaforat a la boca de cadascuna de les víctimes. Per tot plegat, no es veu clar 
si l’assassí és un sàdic, un maníac sexual o algú amb un afany de poder i de notorietat insaciable.

El gran repte dels dos policies serà descobrir el significat dels missatges que l’assassí els envia i d’aquesta manera 
poder desvelar l’enigmàtic llenguatge que fa servir. 

El fet que les dues primeres víctimes fossin professors de filologia té algun significat especial? I el fet que fossin 
homosexuals?

Si el lector s’atreveix a endinsar-se en el text, descobrirà moltes coses que van més enllà de la identitat l’assassí i del 
mòbil que el porta a matar: retalls de la serra de les Gavarres i de la Costa Brava, paisatges físics i humans del Pirineu, 
espais entranyables de Barcelona i, molt especialment, misteriosos fragments d’un dels més grans però poc valorats 
poemes de la nostra literatura: Escacs d’amor.

Una obra, en definitiva, molt recomanable per a passar una bona estona de lectura i descobrir un dels poemes més 
interessants, curiosos i desconeguts de la nostra llengua. 
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Dibuixar la llengua

enric larreula

La llengua dibuixada. 
Història il·lustrada 
de les vicissituds de 
la llengua catalana 
en els temps 
de la suposada 
normalització.

Voliana Edicions
Argentona, 2017

   David Vila i Ros

Hi ha llibres que no em puc estar de recomanar. La llengua dibuixada, 
de l’Enric Larreula, n’és un. L’Enric ha estat professor de català. I 

cantant. L’Enric és escriptor, dibuixant i activista lingüístic. Però l’Enric 
és, sobretot, un apassionat de la llengua catalana. De fet, m’atreveixo 
a dir que és un apassionat, a seques. Perquè en tot allò que crea hi 
posa una passió absoluta. Quin sentit tindria, sinó? Amb una visió per-
fectament lúcida de l’entorn i una capacitat genuïna per extreure’n els 
detalls més essencials, les reflexions de caire lingüístic que ha reflec-
tit en acudits gràfics des de mitjans dels setanta són una peça impres-
cindible per entendre el camí que ha fet la llengua des del final (teòric) 
del franquisme. I aquests acudits són, precisament, el punt de partida 
–l’excusa, si m’ho permeteu– d’aquest llibre, un llibre que ens convida 
a fer un viatge que ens ha de menar a una Ítaca que encara ens queda 
massa lluny.

El rebuig a la normalització del català per part dels fidels al règim però 
també d’alguns sectors suposadament progressistes, la fal·làcia de la 
imposició de la llengua pròpia, la trampa del bilingüisme, els intents 
d’esquarterament territorial, el cofoisme lingüístic o el discurs de la frac-
tura social són algunes de les problemàtiques que l’Enric va denunciar, 
amb la ironia que el caracteritza, des de les pàgines del butlletí de la 
Delegació d’Ensenyament Català d’Òmnium Cultural entre els anys 1976 
i 1984. El reflex d’una època? Sens dubte. Però d’una època que conti-
nua. I és que, més de trenta anys després, l’Enric va decidir reprendre 
les il·lustracions per denunciar de nou –i ridiculitzar de nou, fent servir 
les seves paraules– la persistència d’unes creences i d’uns prejudicis 
que ens estan abocant, cada cop d’una manera més diàfana, a la subs-
titució lingüística. Cap on anem, sinó, tenint en compte que totes les 
forces polítiques del Principat aposten pel bilingüisme oficial en aquesta 
República Catalana que volem construir?

L’Enric ens dibuixa la llengua i ens en dibuixa els parlants, amb com-
plexos, febleses i pors. Els ingredients imprescindibles per a la baixa 
autoestima. Però també ens fa una picada d’ullet. Això depèn de nosal-
tres, ens diu amb aquella mirada múrria plena de saviesa. De nosal-
tres. Necessitem un estat que faci que el català esdevingui la llengua 
comuna de tots els catalans, vinguin d’on vinguin i parlin el que parlin. 
I necessitem desfer-nos d’aquella estaca que ens manté fermats a la 
submissió lingüística, aprenent a fer servir el català en qualsevol situ-
ació i amb plena comoditat. La llengua dibuixada és una invitació a la 
normalitat. Acceptem-la. 
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